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HYRJE
Raporti i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis eshte hartuar bazuar ne legjislacionin mjedisor per
Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis dhe ka per qellim qe te identifikoje, parashikoje, vleresoje
dhe parandaloje apo minimizoje ndikimin ne mjedis te projektit ne zhvillim.
Baza ligjore:
•
VKM Nr. 686, date 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të
afateve për zhvillimin e procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe
procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”.
•
Ligji Nr 10440 datë 07.07. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”.
•
Ligji Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011,
“Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar.
•
VKM Nr. 99, date 18.2.2005 “Për miratimin e Katalogut Shqiptar të klasifikimit të
mbetjeve”.
•
VKM Nr. 686, date 29.07.2015 “Per zhvillimin e procedures se Vleresimit te
Ndikimit ne Mjedis”.
•
Ligji Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”.
•
Udhezim nr. 1738 date 12.3.2015 “Mbi kriteret e studim projektimit per rehabilitimin
e vendepozitimeve te mbetjeve te ngurta urbane, si dhe ndertimin e lendfilleve apo
impianteve te trajtimit te mbetjeve te ngurta urbane”.
•
Ligji Nr. 52/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10 448, date 14.7.2011, “Për
Lejet e Mjedisit”, të ndryshuar.
•
VKM Nr. 303, datë 10.5.2019 “Për miratimin e listës së rishikuar, të përditësuar, të
Monumenteve të Natyrës Shqiptare”.
•
Udhezim Nr. 8, dt.27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave”.
•
Ligji Nr 10431 datë 09.06. 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
•
Ligji Nr.10266, datë 15.4.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.8897,
datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
•
VKM Nr. 313, dt. 09.05.2012 “Per rregulloren e mbrojtjes se publikut nga shkarkimet
ne mjedis”.
•
Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”.
•
Ligji Nr.8897 datë 16.05.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”.
•
Ligji Nr. 9385, Datë 4.5.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar.
•
Ligji Nr. 68/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9587, datë
20.07.2006.
•
Ligji Nr. 124/2015 datë 12.11.2015 “Për efiçencën e energjisë”.
•
VKM Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve
inerte”.
•
VKM Nr. 247, datë 30.4.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të
procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore”.
•
VKM Nr. 435, date 12.9.2002 “Per miratimin e normave te shkarkimeve ne ajer ne
Republiken e Shqiperise”.
•
Ligji Nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”.
•
VKM Nr.1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe
zbatimin e programit kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”.
•
Ligji Nr. 9244, Date 17.06.2004 “Per mbrojtjen e tokes bujqesore”.
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Shoqeria “BENALT” Shpk, me administrator Z. Arben Snalla dhe Z. Altin Dërmyshi, i
regjistruar ne QKB si me numer NIPT: M22526804N, me seli ne Tirane Kavaje KAVAJE
Lagjja nr.5, rruga Deshmoret,objekt banimi privat, certifikate pronesie nr.1456523, zona
kadastrale nr.8552, pasuria nr.18/489, vol.18, fq.197, me objekt aktiviteti: Grumbullim dhe
tregtim skrapesh te ndryshme (metale me ngjyra) Sherbime te ndryshme per te tretet.Shoqeria
kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektivave te saj.
Qellimi i ketij aktiviteti eshte Grumbullim, transportim, magazinim dhe rikuperim i
hekurishteve / skrapeve të metalit ose çmontim i mbetjeve nga motorët e makinave
(demontim i automjeteve), me vendodhje ne Prone me Numer Pasurie 161/4 dhe 161/5,
Zona Kadastrale Nr. 1932, Bashkia Rrogozhine, Qarku Tirane.
Siperfaqja e prones ne te cilen ndodhet aktiviteti eshte rreth 8 439 m2.
Bazuar ne Ligjin Nr. 52/2020 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për
Lejet e Mjedisit”, të ndryshuar, shtojca I, ky aktivitet perfshihet ne listen e aktiviteteve qe
duhet te pajiset me Leje Mjedisi Tipi B.
Foto te aktivitetit

4

5

Ortofoto e aktivitetit

Koordinatat e objektit ne sistemin Gaus-Kruger
Nr.

1
2
3
4

Koordinatat Y
466202.763
466367.467
466384.823
466218.992

Koordinatat X
4555093.759
4555157.769
4555115.999
4555048.036
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A) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR TË MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES
KU PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI, TË SHOQËRUAR DHE ME
IMAZHE TË MARRA JO MË VONË SE 6 MUAJ NGA DATA E APLIKIMIT;
Aktiviteti per te cilin do te merret Leja Mjedisore Tipi B eshte Grumbullimi, transportimi,
magazinimi dhe rikuperimi i hekurishteve / skrapeve të metalit ose çmontim i mbetjeve nga
motorët e makinave (demontim i automjeteve). Ky aktivitet zhvillohet ne Zone Kadastrale
Nr. 1932, prone me Numer Pasurie 161/4 dhe 161/5, Bashkia Rrogozhine, Qarku Tirane.
Terreni i zones eshte reliev fushor. Ne siperfaqen ku zhvillohet aktiviteti nuk ka bimesi. Nuk
kemi demtim te bimesise se zones pasi aktiviteti eshte ekzistues.
Siperfaqja ne te cilen eshte ndertuar ky objekt nuk ka prekur siperfaqe pyjore, por ka zene nje
siperfaqe toke e cila diku ka qene me statusin toke are. Perreth objektit ne vleresim ndodhen
toka bujqesore te cilat kultivohen nga banoret e kesaj zone.
Gjithashtu zona ne te cilen ndodhet aktiviteti nuk ben pjese ne zonat me status te vecante si
zone e mbrojtur ose monument natyre nga Ministria e Turizimit dhe Mjedisit.
Te pergjithshme
Pyjet dhe biodiversiteti janë pasuri natyrore me rëndësi jetike me shtrirje në të gjithë botën,
duke u bërë kështu një e mirë efektive pa dallim ndarje kufiri.
Burimet natyrore janë bazë e zhvillimit të njerëzimit, plotësimit të nevojave të tyre
ekonomiko- sociale, janë pjesë e çdo praktike ekonomike. Pyjet si pasuri natyrore të
vlerësuara ndryshe “mushkëritë” e gjelbërta të mjedisit jetik, kryejnë funksione të
rëndësishme; ofrojnë prodhime, shërbime e funksione mjedisore me vlerë të
pazëvëndësueshme ekonomike, sociale dhe ambjentaliste. Ruajtja dhe përdorimi i burimeve
gjenetike pyjore, janë çështje thelbësore për të përshpejtuar përshtatjen gjenetike të drurëve e
popullatave të tyre në mjedise të reja dhe për të ruajtur kapacitetin adaptiv të tyre në
evolucionin e mëtejshëm të pyjeve në Shqipëri. Ekosistemet pyjore luajnë një rol të
rëndësishëm në aspektin ekonomik për prodhimin e lëndës së drurit dhe druve të zjarrit,
punësimin në zonat rurale, në shërbimet mjedisore të tilla si reduktimin e sasisë së dioksidit të
karbonit në atmosferë, zbutjen e ndryshimeve klimatike, mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe
rrëshqitjet, etj. Përveç vlerave ekonomike, ekosistemet pyjore, biodiversiteti dhe sipërfaqet e
zonave te mbrojtura, mbartin edhe vlera mjedisore, rekreative dhe turistike. Menaxhimi i
sipërfaqeve të djegura kërkon domosdoshmerisht një vlerësim të shpejtë të dëmit të shkaktuar
nga zjarret në pyje me qëllim që të merren masat e nevojshme për rehabilitimin e këtyre
sipërfaqeve. Njohja e gjendjes aktuale në të cilat ndodhen speciet drunore dhe bimë
aromatikomjekësore tashmë të identifikuara si të rrezikuara, është tepër i domosdoshëm në
mënyrë që të merren masat mbrojtëse në të ardhmen. Kjo, pa dyshim, shoqërohet me një
vendosje të kritereve, vlerësim të treguesve të ndryshëm për të mbajtur nën kontroll ecurinë e
këtyre specieve.
Rrjeti kombëtar i zonave të mbrojtura mjedisore
Sistemi i zonave të mbrojtura, që aktualisht përfshin rreth 18% të territorit të vendit, është
përcaktuar sipas kritereve të IUCN –së, në gjashtë kategori dhe konkretisht:
Kategoritë e Zonave të Mbrojtura dhe sipërfaqet respektive
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Monumentet e natyrës (VKM Nr. 303, datë 10. 05. 2019)
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Foto te bimesise
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B) INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E
KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ;
Ne zonen ku ndodhet aktiviteti nuk ka burime ujore te rendesishme. Ne nje distance te
konsiderueshme nga aktiviteti ndodhet Lumi Darçit ne nje distance rreth 1.8 km ne vije ajrore
ne lindje te aktivitetit dhe Kanali Peqin-Kavaje i cili ndodhet ne nje distance rreth 1.1 km ne
vije ajrore ne perendim te aktivitetit. Ky kanal sherben per ujitjen e tokave bujqesore.
Ortofoto te burimeve ujore ne zone

Burimet ujore
Cilësia e ujërave sipërfaqësore të Shqipërisë në lumenj, liqene dhe zona bregdetare si
dhe ndikimi i shkarkimeve të lëngëta urbane në cilësinë e tyre.
Vlerësimi i cilësisë së lumenjve dhe liqeneve përcaktohet në bazë të parametrave
fizikokimikë duke i krahasuar me normat e lejuara të percaktuara në Direktivën Kuadër të
Ujit të BE (DKU), ku ujërat e lumenjve klasifikohen në pesë klasa. Gjendja e moderuar ose
klasa e tretë, konsiderohet si klasa me nivelin minimal të pranueshëm të cilësisë së ujërave të
lumenjve. Për klasifikimin e zonave bregdetare i referohemi VKM 177 dt. 31.03.2005 –
Normat e lejuara të shkarkimeve urbane nga impiantet e trajtimit.
Vlerat limite të parametrave kimike në lumenj sipas DKU.
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Baseni Shkumbin
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Bazuar mbi vlerat e parametrave vlerësohet se ujërat e Basenit të Shkumbinit
klasifikohen në Klasën e III – Gjendje e moderuar.
Cilësia e ujërave të lumenjve
Tendenca e klasifikimit të cilësisë së lumenjve bazuar mbi statusin kimik të tyre (oksigjeni i
tretur NKO, NBO, amonjak, nitrite, nitrate, ortofosfat dhe fosfori total) paraqitet në tabelën e
mëposhtme.

Vërehet përkeqësim i cilësisë së basenit Drini-Bunë krahasuar me vitin 2018 duke kaluar nga
Klasa III - Gjendje e moderuar në Klasa IV- Gjendje e varfër. Cilësia e basenit të Shkumbinit
është përmirësuar krahasuar me vitin 2018 nga Klasa IV- Gjendje e varfër në Klasa IIIGjendje e moderuar. Shihet përmirësim i cilësisë të basenit Vjosë krahasuar me vitin 2019,
ndërsa cilësia e basenit Mat është përkeqësuar në krahasim me vitin 2019.
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Përsa i përket tendencës të cilësisë së lumenjve për parametrat TOC dhe TN nga paraqitjet
grafike vërehet se në vitin 2020 kemi një rritje të përqindjes së pikave të monitoruara që i
përkasin Klasës I cilësi shumë e mirë, krahasuar me vitin 2018. Në lidhje me parametrin
TOC, shihet që kemi një përmirësim të situatës gjatë vitin 2020 krahasuar me 2018 për arsye
se kemi një përqindje më të ulët të pikave monitoruese që i përkasin kategorive nga Klasa II
deri në Klasa IV. Për parametrin TN kemi përmirësim krahasuar me vitin 2018 në lidhje me
uljen e përqindjes së pikave monitoruese që janë në Klasën III- cilësi mesatare dhe Klasën Vcilësi shumë e keqe. Shihet rritje e përqindjes së pikave monitoruese që i përkasin Klasa IVcilësi e keqe.
C) NJË IDENTIFIKIM TË NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS
TË PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË,
AJËR;
Identifikimi i ndikimeve te mundshme negative në mjedis
Vleresimi i ndikimeve te mundshme negative ne mjedis te aktivitetit kryhet ne baze te ligjit
Nr. 10440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” dhe kerkesave te VKM
Nr. 686, date 29.07.2015 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, i cili ka si synim
identifikimin, vleresimin dhe parandalimin e ndotjes se mjedisit, me qellim mbrojtjen e
mjedisit.
Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo
përbën përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme për çdo banor të Republikës së
Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të
huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Sa me siper, per kete aktivitet kemi kryer vleresimet e ndikimeve te mundshme negative ne
mjedis te cilat krijohen gjate funksionimit te aktivitetit Grumbullim, transportim, magazinim
dhe rikuperim i hekurishteve / skrapeve të metalit ose çmontim i mbetjeve nga motorët e
makinave (demontim i automjeteve).
Ndikimet e mundshme negative ne mjedis qe lindin si rrjedhoje e funksionimit te aktivitetit:
a) Ndikime ne ajer
b) Ndikime ne ujera
c) Zhurmat
d) Ndikime ne biodiversitet
e) Ndikime ne toke
f) Mbetjet
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a) Ndikime ne ajer
Gjate proceseve te punes nuk ka shkarkime ne atmosfere, nuk perdoret lende djegese. Nuk ka
furra apo oxhaqe.
b) Ndikime ne ujera
Nuk ka ndikime ne ujera. Gjate proceseve te punes nuk perdoret uje. Uji perdoret vetem per
larjen dhe pastrimin e ambjenteve te punes. Ujerat qe krijohen gjate larjes se ambjenteve te
punes, fillimisht kalojne ne vaske dekantuese dhe me pas shkarkohen ne rrjetin e
kanalizimeve te zones.
Foto te vaskes dekantuese

c) Zhurma
Emetimi i zhurmave nga proçesi i punes ne kete instalim ka ndikime vetem ne ambjentin e
punes, por nuk eshte shqetesim per objektet e tjera fqinje te cilat mungojne, megjithese
kufizohet edhe me hapesira te lira. Keto zhurma vleresohen ne nivele te lejueshme, por
megjithate rekomandohet qe punetoret te perdorin mjete mbrojtese per tu mbrojtur nga
ndikimi i zhurmes. Persa i perkete nivelit te zhurmave ne objektin e studiuar tani per tani jane
te nivelit pothuajse minimale. Zhurma ka vetem gjate proceseve te cmontimit te pjeseve te
automjeteve si dhe proceset e prerjes se metalit. Gjate ketyre proceseve te punes, punonjesit
jane te pajisur me aparat kunder zhurmes (kufje).
d) Ndikime ne biodiversitet
Zona ne te cilen zhvillohet aktiviteti nuk ndodhet ne zone te mbrojtur. Zhvillimi i ketij
aktiviteti nuk ndikon ne demtimin e biodiversitetit te zones. Ky aktivitet eshte ekzistues.
e) Ndikime ne toke
Aktiviteti eshte ekzistues. Nuk ka demtim te bimesise se zones. Objekti i magazinimit tashme
eshte i ndertuar. Ndikimet e vetme ne toke mund te lindin si rrjedhoje e depertimit te ujerave
siperfaqesore ne ujerat nentokesore duke qene se sheshi ku zhvillohet puna eshte i pashtruar
me beton. Ne sheshet ku nuk eshte shtruar me beton, nuk kryhen procese pune te c’montimit
te pjeseve nga motorret dhe nuk ka shkarkime te substancave te demshme. Proceset e punes,
te cmontimit te pjeseve nga automjetet kryhen ne kapanonin e pershtatshem te ndertuar
posacerisht per kete pune. Ne kete kapanon magazinohen edhe pjeset e kembimit dhe
15

motorret e makinave. Kapanoni eshte i mbuluar dhe i mbrojtur nga rrezatimi diellor, reshjet,
etj.
f) Mbetjet
Persa i perkete mbetjeve te cilat prodhohen gjate zhvillimit te ketij aktiviteti jane: mbetje te
metaleve, te skrapit, plastike, lekure, gome, sfungjer, gaz ftohes R410A, vajra lubrifikant si
dhe alkool frenash e solucion kunder ngrirjes, etj. Ky aktivitet vleresohet si aktivitet me
prodhim te mbetjeve te ngurta te rrezikshme dhe te pa rrezikshme, pasi kryhet cmontim i
pjeseve nga motorret e makinave. Keto mbetje, te rrezikshme dhe te pa rrezikshme, do te
dergohen ne subjekte te cilat jane te autorizuara dhe licensuara per menaxhimin e ketyre
mbetjeve. Subjekti do te lidhe kontrata te vecanta per keto mbetje.
Ç) NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË
MJEDIS, TË TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURMË,
SI DHE PRODHIMIN E MBETJEVE;
Çdo aktivitet qe zhvillohet ne mjedis shoqerohet me pasoja dhe ndikime ne mjedis qe jane
pjese e atij kompromisi qe shoqeria jone ka zgjedhur per t’u zhvilluar. Megjithate e
rendesishme eshte qe te kuptohet natyra e ketyre proceseve, forma e shfaqjes se tyre dhe me
analitikisht ndikimet e çdo operacioni te kryer, sidomos mbi burimet natyrore te
parinovueshme.
Shume prej ndikimeve negative mjedisore mund te minimizohen permes nje planifikimi te
kujdesshem mjedisor dhe aplikimit te teknikave dhe teknologjise se parandalimit te ndotjeve.
a) Ndikime ne ajer
Gjate proceseve te punes nuk ka shkarkime ne atmosfere, nuk perdoret lende djegese. Nuk ka
furra apo oxhaqe.
b) Ndikime ne ujera
Nuk ka ndikime ne ujera. Gjate proceseve te punes nuk perdoret uje. Uji perdoret vetem per
larjen dhe pastrimin e ambjenteve te punes. Ujerat qe krijohen gjate larjes se ambjenteve te
punes, fillimisht kalojne ne vaske dekantuese dhe me pas shkarkohen ne rrjetin e
kanalizimeve te zones.
c) Zhurma
Emetimi i zhurmave nga proçesi i punes ne kete instalim ka ndikime vetem ne ambjentin e
punes, por nuk eshte shqetesim per objektet e tjera fqinje te cilat mungojne, megjithese
kufizohet edhe me hapesira te lira. Keto zhurma vleresohen ne nivele te lejueshme, por
megjithate rekomandohet qe punetoret te perdorin mjete mbrojtese per tu mbrojtur nga
ndikimi i zhurmes. Persa i perkete nivelit te zhurmave ne objektin e studiuar tani per tani jane
te nivelit pothuajse minimale. Zhurma ka vetem gjate proceseve te cmontimit te pjeseve te
automjeteve si dhe proceset e prerjes se metalit. Gjate ketyre proceseve te punes, punonjesit
jane te pajisur me aparat kunder zhurmes (kufje).
d) Ndikime ne biodiversitet
Zona ne te cilen zhvillohet aktiviteti nuk ndodhet ne zone te mbrojtur. Zhvillimi i ketij
aktiviteti nuk ndikon ne demtimin e biodiversitetit te zones. Ky aktivitet eshte ekzistues.
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e) Ndikime ne toke
Aktiviteti eshte ekzistues. Nuk ka demtim te bimesise se zones. Objekti i magazinimit tashme
eshte i ndertuar. Ndikimet e vetme ne toke mund te lindin si rrjedhoje e depertimit te ujerave
siperfaqesore ne ujerat nentokesore duke qene se sheshi ku zhvillohet puna eshte i pashtruar
me beton. Ne sheshet ku nuk eshte shtruar me beton, nuk kryhen procese pune te c’montimit
te pjeseve nga motorret dhe nuk ka shkarkime te substancave te demshme. Proceset e punes,
te cmontimit te pjeseve nga automjetet kryhen ne kapanonin e pershtatshem te ndertuar
posacerisht per kete pune. Ne kete kapanon magazinohen edhe pjeset e kembimit dhe
motorret e makinave. Kapanoni eshte i mbuluar dhe i mbrojtur nga rrezatimi diellor, reshjet,
etj.
f) Mbetjet
Persa i perkete mbetjeve te cilat prodhohen gjate zhvillimit te ketij aktiviteti jane: mbetje te
metaleve, te skrapit, plastike, lekure, gome, sfungjer, gaz ftohes R410A, vajra lubrifikant si
dhe alkool frenash e solucion kunder ngrirjes, etj. Ky aktivitet vleresohet si aktivitet me
prodhim te mbetjeve te ngurta te rrezikshme dhe te pa rrezikshme, pasi kryhet cmontim i
pjeseve nga motorret e makinave. Keto mbetje, te rrezikshme dhe te pa rrezikshme, do te
dergohen ne subjekte te cilat jane te autorizuara dhe licensuara per menaxhimin e ketyre
mbetjeve. Subjekti do te lidhe kontrata te vecanta per keto mbetje.
D) INFORMACION PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE
NEGATIVE TË IDENTIFIKUARA;
Ndikimet negative të identifikuara me lart do te jene gjate gjithe kohes se zhvillimit te ketij
aktiviteti.
Megjithate duhet theksuar se proceset e punes jane ne nje kohezgjatje jo te madhe dhe
shkarkimet ne mjedis jane minimale.
DH) TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT
NEGATIV NË MJEDIS, QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA
VENDNDODHJA E PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË PËRFSHIHEN
NË TË;
Siperfaqja ne te cilen eshte ndertuar ky objekt nuk ka prekur siperfaqe pyjore, apo kullosore,
por ka zene nje siperfaqe toke e cila diku ka qene me statusin toke are. Persa i perkete
funksionimit te aktivitetit, ndikimi ne mjedisin e zones ne kushte normale te punes, mund te
perhapet ne nje distance me dhjetera metra, kjo persa i perkete ndikimit te zhurmes. Sasia e
gazeve NO2 dhe SO2 qe shkarkohet eshte standard i teknologjise se automjeteve qe perdoren
gjate punimeve te parashikuara jane te limituar ne kohe dhe nuk ka ndikime ne banoret e
zones. Ujerat e gjeneruar nga aktiviteti nuk kane ndotje kimike, ndersa ujerat e larjes se
ambjenteve fillimisht grumbullohen ne vaske dekantuese dhe me pas ne rrjetin e
kanalizimeve te zones. Nuk shkarkohen substanca ose elemente te demshem per mjedisin.
Nuk ka procese me perdorimin e substancave te demshme. Per parandalimin e ketyre
efekteve, subjekti duhet te zbatoje me rigorozitet kushtet teknike. Duhet te kontrolloje dhe
mirembaje vaskat dekantuese te shkarkimit te ujerave.
Ndikimet ne mjedis do te zgjasin per nje periudhe kohore aq sa do te kete aktivitet ne terren.
Pas perfundimit te ketij aktiviteti, subjekti duhet te zbatoje planin e rehabilitimit te
siperfaqeve te demtuara, duke i shnderruar ato ne mjedise dhe peizazhe ne perputhje me
natyren.
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E) MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE
MUNDËSINË E KTHIMIT TË SIPËRFAQES SË MJEDISIT TË NDIKUAR NË
GJENDJEN E MËPARSHME, PËRFSHIRË EDHE TOKËN BUJQËSORE, SI DHE
KOSTOT FINANCIARE TË PËRAFËRTA PËR REHABILITIMIN;
Monitorimi i mjedisit gjate funksionimit te aktivitetit
Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokes dhe mjedisit biologjik, kryhet sipas disa
kritereve shkencore persa i perket vrojtimeve, mbledhjes dhe analizave te mostrave. Ai synon
ne mbledhjen e te dhenave per te vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri dhe natyror ne
ndryshimet e mjedisit, ku ai eshte aktiv.
Objektivat kryesore te monitorimit jane:
1. Per te zbuluar ndryshimet dhe per te karakterizuar saktesisht nga ana sasiore tendencat
(prirjet) e zhvillimit te burimeve.
2. Per te siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) te burimeve dhe
shkaqeve te tyre.
3. Per te evidentuar cilesine e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetesor, me
synim per te marre masat e nevojshme per permiresimin e tyre.
4. Per te vleresuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e burimeve
natyrore.
Monitorimi eshte detyre e shoqerise investitore ne nivel individual per pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6,
Ç7, Ç8 te Vendimit Nr.1189. date 18.11.2009 Per monitorimet ne Republiken e Shqiperise.
Shoqeria do te monitoroje keto treguese te trysnise ne mjedis vetem per pikat ku ai ndikon
dhe konkretisht elementet e meposhtem:
 Per ajrin mund te monitoroje grimcat PM2.5, PM10 (LNP) dhe Zhurmat.
 Per ujin, rekomandojme monitorimin e elementeve si: LNP, pH, Kripshmerine, NKO..
 Per token, nuk rekomandojme monitorim te elementeve.
Shoqeria merr persiper sigurimin e ecurise normale te punes dhe ruajtjen e vazhdueshme te
mjedisit deri ne mbylljen e aktivitetit. Subjekti gjithashtu do te kete lidhje te vazhueshme me
Agjensine Rajonale te Mjedisit prane te cileve do te informoje periodikisht per mbarevajtjen
e punes dhe per monitorimin e parametrave te mesiperm.
Ë) MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NË MJEDIS;
Disa nga masat e pergjithshme per shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative ne
mjedis:
1. Te zbatohen kushte te larta sigurie dhe kushte teknike korrekte gjate punes.
2. Per nivelin e zhurmave, subjekti duhet te pajise punonjesit me kufje per mbrojtjen e
shqisave te degjimit nga proceset e punes.
3. Pastrimi ne menyre periodike i vaskes dekantuese.
4. Magazinimi i pjeseve te kembimit dhe motorret e makinave te ruhen ne kushte te larta
sigurie.
5. Te mos hidhet asnje mbetje e ngurte ose e lenget ne mjedisin ujor dhe ate tokesor te zones.
6. Te kryhet monitorimi i treguesve mjedisor per te shmagur tejkalim te normave te
shkarkimit per kete veprimtari. Te kryhet raporti periodik i vetemonitorimit dhe analizat e
elementeve te mjedisit dhe te dorezohen te dhenat ne AKM sipas kerkesave te kuadrit ligjor
dhe kushteve te lejes mjedisore.
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7. Ne sheshin e aktivitetit nuk duhet te magazinohen materiale te rrezikshme, ato duhet te
largohen ne sasi te vogla, sipas kontratave duhet ti terheqe subjekti pergjegjes.
8. Te rehabilitohet siperfaqja perreth objektit, duke u gjelberuar dhe duke krijuar nje efekt
ndihmes ne reduktimin e zhurmes dhe efektin ne peizazh.
9. Te mirembahet sheshi i depozitimit dhe parkimit, duke mos lejuar shkarkimin e lendeve te
rrezikshme ne mjedisin tokesor.
10. Ne asnje menyre te mos zhvillohet aktivitet i cmontimit te pjeseve te motorreve ne
mjedise te hapura ku te ekzistoje mundesia e shpelarjes se vajrave dhe substancave te
rrezikshme nga rreshjet dhe larja e ambjentit.
11. Shoqeria duhet te lidhe menjehere kontratat perkatese te menaxhimit te integruar te
mbetjeve, duke bashkepunuar me subjekte te pajisur me leje mjedisore e licencat perkatese te
zhvillimit te aktivitetit si III.2.B, etj.
F) NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI
KA NATYRË TË TILLË);
Zhvillimi i ketij aktiviteti nuk sjell ndikimet te mundshme në mjedisin ndërkufitar. Subjekti
do te kujdeset per administrimin e çdo informacioni qe lidhet me ushtrimin e veprimtarise.
Administrimi i te dhenave konsiderohet shume i rendesishem per menyren e operimit te
subjektit dhe do te perdoret per te permiresuar efiçencen e çdo mase te parashikuar per
zbutjen e ndikimeve ne mjedis dhe ne teresi. Per mbajtjen e te dhenave do te perpilohet nje
regjister i veçante, fushat e te cilit te mbulojne te gjithe llojin e informacionit te mbledhur qe
lidhet me aktivitetin.
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