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HYRJE
Aktiviteti njerezor qe zhvillohet ne çdo aspekt te vetin, perveç dobesive ne menyre te
pashmangshme krijon dhe “produkte” qe ne perfundim mund te sjellin probleme per
zhvillimin e qendrueshem te mjedisit. Pavaresisht

nga vlerat dhe volumet edhe ne

Shqiperi keto probleme vrojtohen dhe shoqeria e shteti kane synuar dhe vazhdojne te
organizojne dhe orientojne kete proçes. Ndotja e mjedisit nenkupton shkarkimet e cdo lloj
mbetje nga pjese te materialeve te ndryshme ne uje , toke, ajer e cila shkakton ose mund te
shkaktoje probleme mjedisore te perkoheshme ose te perhershme ne balancen ekologjike te
tokes. Se bashku me zhvillimin e madh qe eshte bere ne industri te ndryshme ne menyre te
ngjashme me te njejten shpejtesi eshte rritur edhe sasia e mbetjeve nga perdorimi i te mirave
materiale. Mbetjet industriale dhe ato urbane te patrajtuara , emetimet e gazeve te demshem
ne atmosfere, perdorimi i kimikateve te reja pa marre parasysh demet qe mund ti sjellin
mjedisit kane sjelle problemet mjedisore me te cilat ne perballemi ne ditet e sotme.
Materiali qe paraqitet trajton ndikimet ne mjedisin fizik dhe human te aktivitetit:

BAZA LIGJORE
Relacioni u pergatit ne zbatim te akteve ligjore dhe nenligjore Mjedisore :
















Ligji Nr.10 431,date 09.06.2011 “ Per Mbrojtjen e Mjedisit”
Ligji nr. 10 448 date 14.07.2011 « Per Lejet e Mjedisit »
Ligji nr.10 440 date 07.07.2011 « Per Vleresimin e Ndikimit neMjedis »
Urdhrin e ministrit nr. 146 dt. 8.5.2007 ”Per miratimin e listes se kuqe te flores dhe
faunes”
Udhezimin nr 8 dt. 27.11.2007 “Per nivelin kufi te zhurmave ne mjedise te
caktuara”
Ligji nr. 9010 dt. 13.02.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”
Ligji nr. 8897 dt. 16.05.2002 “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja”
Ligji nr. 10 463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”
Vendim nr.805 date 4.12.2003 « Per miratimin e listes se veprimtarive qe ndikojne
ne mjedis per te cilat kerkohet leje mjedisore »
Ligj nr. 8094 date 21.03.1996 « Per largimin publik te mbeturinave »
Udhezim nr.1 date 03.03.2009 « Per detyrat e organeve mjedisore per te siguruar
pjesemarrjen e publikut dhe te OJF-ve mjedisore ne procesin e vleresimit te
ndikimit ne mjedis »
Udhezim nr.3 date 19.11.2009 ‘Per metodologjine e raportit te VNM’
VKM nr.419 date 25.6.2014 « Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin
e kerkesave per leje mjedisi te tipave A,B dhe C per transferimin e lejeve nga nje
subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te mejdisit si dhe rregullave te
hollesishme per shyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri ne leshimin e
ketyre lejeve nga QKL-ja ».
Vendim Nr.13, date 04.01.2013” Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te
afateve per zhvillimin e procedures se Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis”.
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1. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT
 Profili i propozuesit
Subjekti “Dinamika “ sh.p.k me NIPT J74818822J ushtron aktivitetin e tij ne Vrion,
komuna Finiq, Vlore. Siperfaqja e ndertimit eshte 600 m2, me kapacitet prodhues 50
m3/dite.

PERSHKRIMI I SUBJEKTIT
 Përshkrimi
Impianti i instaluar është një impiant përzjerës betoni për kontraktorët dhe për kompanitë me
përzjerje të gatshme që kanë nevojë për standarte të një cilësie të lartë dhe performance, pa
shpenzime të larta të instalimit në lidhje me punimet bazë, dhe është i lehtë për tu vendosur
në operim. Impianti mund të ngrihet lehtë dhe ekonomikisht, zbriten dhe transportohen nga
një vendndodhje në një vendndodhje tjetër,është një mbledhës i plote kompakt dhe impiant
konkret i përshtatshëm për transport të lehtë rrugor, mbledhje të shpejtë dhe është e gatshme
për punë në një periudhë të shkurtër kohe. Për instalimit nuk duhen themele speciale ose
gropat janë të nevojshme.
 Pajisjet standarte
Njësia kryesore e transportit është e përbërë nga një kornizë e nxehtë e galvanizuar, e
përforcuar me celik. Komponentët e linjës jepen si më poshtë:













Grupi anësor i nxehtë i galvanizuar dhe muret ndarëse për 45 Cbm. Agregate magazinimi.
Operimi i agregatëve pneumatik të portave Batching.
Peshore e varur e agregatëve.
Operatori i integruar i kabinës në njësi bazë të impiantit.
Bordi i kontrollit elektrik.
Njësia automatike e kontrollit
Kova që ngre lart agregatët e ushqimit.
Peshorja e cimentos.
Peshorja e ujit.
Instalimi pneumatik me kompresor ajri.
Filtër për fshirjen e pluhurit për mikserin.
Bosht binjak i detyruar i mikserit.


o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opsionet
Veshje e brendshme në HDPE për agregatët e portave batching.
Transportuesi i cimentos në formë helike.
Përzjerësi aditiv-batcher.
Sistemi automatik i larjes për mikserin.
Sistemi i kontrollit automatik PC-BATCH.
Njësia e ajrit të kondicionuar të ftohtë/ngrohtë për kabinën e kontrollit.
Kabina e vecantë e kontrollit.
Grupi i mbështetjes së çelikut.
Sillosi ndarës i cimentos.
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o Filtri i sillosit të cimentos.
o Treguesi i nivelit minimal dhe maksimal të sillosit të cimentos.

-

Kapaciteti i prodhimit të betonit do të jetë 50 m3/dite. Aktiviteti do të zhvillohet në një
sipërfaqe prej 600 m2.
Markat e betonit që do të prodhohen janë:
C 150
C 250
C 300
Beton hidroteknik për bazament

 Përshkrimi i procesit teknologjik të prodhimit te betonit:
Materiali i thyer dhe i fraksionuar depozitohet ne bunkerin e lende se pare, prej ku dozohet
ne menyre automatike se bashku me çimenton dhe transportohen per t’u perzjere edhe me
uje dhe aditive te ndryshem per prodhimin e betonit ne perputhje me markat e betonit te
kerkuara.
Procesi i dozimit dhe transportimit shoqërohet më spërkatje me ujë me qellim te evitimit te
pluhurave ne mjedisin rrethues. Ky ujë nëpërmjet sistemit të tubacioneve shkon në impjantin
e prodhimit të betonit.
Përdorimi i ujit në dozim dhe transport eleminon pluhurat gjatë ketyre proceseve.
Impjanti prodhimit të betonit është një impjant i automatizuar i cili përbëhet nga bunkerat,
silosët kryesorë, një tanker, të inerteve dhe të çimentos dhe salla e komandimit.
Materialet inerte qe perdoren per prodhimin e betonit jane te ndara ne 3 fraksione rere e
thyer 0-5mm, granil 5-10 mm,granil 10-25 mm.
Cimentoja merret nga subjekte te kontraktuara.
Lendet shtese qe perdoren (aditive te ndryshem)
Uji qe perdoret ne beton sigurohet me bote nga vete subjekti.
Fabrika ka teknollogji shume te perparuar te prodhimit te betoneve.
Inertet depozitohen ne bunkere
Pasi peshohen nepermjet nje peshoreje sipas receptures se projektuar ne varesi te klases se
betonit kalojne ne nje transportier horizontal dhe me pas ne nje transportier diagonal, i cili e
derdh materialin e perziere i cili ngarkohet ne makinen betoniere.
Çimentoja nga sillosi i madh, me anen e nje shneku kalon ne nje silos te vogel ku peshohet
dhe me pas nepermjet nje shneku tjeter kalon ne makinen betoniere.
Uji hidhet ne makinen betoniere me anen e nje pompe, pasi matet ne aparatin dixhital sasia e
projektuar per betonin.
Adidivi i cili depozitohet ne çisterna dhe kalon nepermjet nje pompe ne cilindrin mates dhe
me pas ne makinen betoniere.
Cilesia e materialeve inerte dhe e betoneve qe prodhohet kontrollohet nga laboratore te
licensuar duke zbatuar standartet ne fuqi
NJESIA E RUAJTJES DHE NGARKIMIT TE AGREGATEVE
Skelet celiku rezistent per njesine e agregateve, mbrojtje me galvanizim tenxehte, duke
perfshire portat e ngarkeses dhe te peshuarit dhe rripin transportìer, i pershtatshem per
instalimin e mureve anesore dhe ndarese me kapacitet maksimal ruajtje.
Kater porta ngarkese me galvanizim te nxehte, te pershtatshme per agregatet e shtypura po
te rrumbullaket me kokrriza me permasa standarte deri ne 40 mm.Porta ngarkese qe
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funksionojne ne menyre elektrò pneumatike me 4 cilindra, me valvul solenoidi me veprimte
dyfishte dhe shkarkese te shpejte, instaluar prane cilindrave dhe pozicion ihapjes i
rregul1ueshem. Te gjitha portat jane te pajisura me pl1aka sigurie per te shmangur rrjedhjen
e materialit jashte gorgul1es peshuese gjate mbyl1jes se portave.
Dy pllaka vibruese ne dy ndarjet e reres per te lehtesuar rrjedhjen e reres (Ne total 4 pllaka
vibruese te instaluara).
Gorgull peshuese per agregatet me nje volum uji prej 7000 litrash per te ngarkuar deri ne 3
m3.
Dy vibratore elektrike te pershtatur poshte dy ndarjeve te reres jashte gorgulles peshuese per
nje shkarkim telehte.
Trashesia e pllakave te celiku
Muret anesore dhe ndareset4mm
Portat ngarkuese:6mm
mbyllese :l0mm
Ngarkuesi iagregateve :4mm
Njesi peshuese elektrorike per agregate me kapacitet total prej 10.000 kg me ane te 4
qelizave ngarkuese , mekonform normave KE dhe me ngarkese maksìmale prej5000 kg
secila.- Njesì matese dhe indìkator dixhital te instaluara ne bordin e kontrollit.
Nje . Rrip transportier per peshimin dhe terheqjen e agregateve - gjeresi 800 mm, Distance
qendrore 10,0 m-kapacitet transportues 320 m3 /ore -Fuqi e motoritelektrik 15 kW.
Karakteristika te transportierit:
Strukture e galvanizuar. Rrip gome i tipit 3l5 (mbulese e siperme 3 mm - mbulesa eposhtme
2 mmme dy inserte polyester/nailon . Trashesi totale 6.6 mm). Cikrik drejtues i mbuluar me
gome per te shmangur rreshkitjen; Cikrik i pasme me nje mjet geryese rregullueshem per
nje pastrim me te mire te shiritit. Kushineta te siperme te tipit 3seksionesh,te grasatuara ne
menyre te vazhdueshme dhe te vendosura ne distance 400mm. midis akseve·. Kushineta te
poshtme me spirale pastruese te pershtatura ne 2 m distance. 'Rripi ka nje rrjete mbrojtese
anesore dhe nje ndalim emergjence me kavo ne te dyja anet.
Njesia pneumatike:
Nje Kompresor me dy faza.thithje e ajrit 670 l/min.; kapacitet depozite 270 lmenje filter
vaji, rregullator presioni, sistem drenimi me kondensim dhe motorelektrik 3x 3 kw.
Njesi pneumatike per te cIintar ajer te presuar'te valvulat solenoidale me anete nje filtri,
valvul e reduktimit te presionit ,manometer dhe lubrifikues. Ky jepet i para-mbledhur ne
njesine e agregateve.
Fabrike pneumatike me ane te linjave te tubave dhe te pershtatjes se tubave nepikat e shumta
te perdorimit.

PAJISJE NGRITESE ME KOSH PER AGREGATET PER TE USHQYER
PERZIERESIN
Nje kosh ngrites me shkarkim nga poshte, per te ngritur agregatet engarkuara dhe per te
ushqyer perzieresin.- Kapaciteti 3.500 litra, -Shpejtesi ngritese/zbritese 24 m/min.-I
plotesuar me shina dhe celesa kufizimi per te kontrolluar koshin"poshte" "prit","larte" dhe
celes i urgjences perpozicionin "shume i larte " dhe "litar i lire", - Motor me pauze
automatike 22kw -menyre ngritjeje ortogonale me aksin ekoshave lineare te agregateve.
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PLATFORME MBESHTETESE / PERZIERESE
Konstruksion ceIiku tip vincure rezistent projektuar per te mbeshteturgorgullen (hinken)
pritese per leshuesin e agregateve, cimentos dhe ujit dhe perzieresin icili mbeshtetet mbi
kater me dysheme mbeshtetese pershtatur me nje ure per lartesi me doreza per mbeshtetjene
perzieresit dhe njesive ngarkuese. Struktura prej celiku per te mbledhur gorgullen pritese te
agregateve, peshuesin e cimentos dhe ujit. Me shkalle per t'u ngjitur nga toka.Lartesia e
shkarkimit te betonit 4.1 m nga niveli I tokes.

NJESIA E NGARKIMIT TE CIMENTOS
Koshi per peshimin e cimentos i formuar per shkarkim optimal dhe i pajisur me vibrator
elektrik dhe me valvule shkarkimi e kotrolluar ne menyre elektropneumatike me flutur te
veshur me poliuretan dhe nje guarnicion gome.Kapacitet i koshit peshues 1.500 litra per t'u
ngarkuar deri ne 1.200 kg.
Njesi peshimi elektronike me kapacitet 1.000 kg me ane te 3 qelizave ngarkuese me konform
normativave te KE dhe me ngarkese maksimale 1.500 kg secila.Njesimatese dhe indicator
dixhital te instaluara ne bordin e kontrolIit. Njesi pneumatike per te cuar presionin e ajrit ne
njesite e fluidizimit ose te filtrat,e pajisur me filter,manometer per reduktimin e presionit(jo
ajer I lubrifikuar).Lubrifikues per dergimin e ajrit ne valvulen flutur.
NJESIA E NGARKIMIT TE UJIT
Koshi per peshimin e ujit, volum 600 lit teresisht i galvanizuar , i plotesuarme valvula
ushqyese dhe shkarkuese prej solenoidi qe funksionojne ne menyre elektropneumatike. Njesi
peshimi elektronike me kapacitet 600 kg , me ane te nje qelize ngarkuese konfrom
normativave te KE dhe ngarkese maksimale 1.500 kg secila- Njesi matese dhe indicator
dixhital te instaluara ne bordin e kontrollit.
FILTER AJRI PER SHKARKIMIN E PERZIERESIT
I instaluar mbi perzieresin dhe perfshin:Mjet pastrues permjet vibrimit shkundes, filter
tekstili siperfaqe filtruese 12 m2.
NJESIA E PERZIERJES
Perzieres i detyrueshem me bosht te dyfishte i tipit 3000/2000 Perzieres idetyrueshem me
bosht te dyfishte me dy zona perzierje me ane teboshteve te sinkronizuara me kunder
rrotullim.- Dhome perzierje e veshur me pllakarezistente ndaj gerryerjes te
zevendesueshme..-. Krahe perzieres te zevendesueshem te mberthyer ne boshtet perzieres. Lopata perzierese te rregullueshme dhe te zevendesueshme te derdhura ne hekur Ni-Cr
rezistente ndaj gerryerjes.-N.2 motorre elektrike me rrip transmisioni.-V dhe kuti
ingranazhesh te lidhura me nje vaske vaji.Guamicionespeciale te boshtave me njesi
automatike grasatimi e plotesuar medepozite grasoje dhe me indikator per renien e nivelit.
Te dhenat teknike kryesore:
- Veshja e dhomes se perzierjes Hekur i derdhur HB 600- 17 mm. Trashesi
- Muret anesore vertikale Pllaka celiku te terrno-ngurtesuara HB500-12 mm trashesi
- lopata perzierese Hekur I derdhur HB 600-27 mm trashesi
-kapacitet mbushes i thate 3.000 lit
-nxjerrja ne beton te fresket
2.400 lit
-nxjerrja ne beton te vibruar
2.000 lit
-fuqi e motorit elektrik
2 x 37 kw
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-dere shkarkuese l
-Iopata perzierese16
-Iopatagerryese4
-permasat maks.te agregateve te shtypur I te
rrumbullaket: 120/150 mm per 12 %
-fumizim me energji380/660 -50 Hz
Portat e shkarkimit funksionojne ne menyre hidraulike me nje pompe elektrike 1,5Kw.E
plotesuar me nje pompe urgjence manuale per te hapur portat e shkarkimit ne rastte
nderprerjes se energjise.
GORGULLA E SHKARKIMIT
Nga perzieresi ne kamionin perzieres e bere nga flete celiku , perfshi nje tub gome.
BORDI I KONTROLLIT ELEKTRIK
BORD kontrolli elektrik me kontrolle te centralizuara te te gjithe pajisjeve per funksionimin
e fabrikes "paneli i kontrollit perfshin te gjithe komponentet e energjise dhe butonat dhe
celesat e zgjedhur me sinoptike qe tregojne nje pamje simbolike te fabrikes me llamba
sinjalizuese.
Kabllo elektrike per te gjitha lidhjet. Shenja tè sigurise sipas normativave te BE.
NJESI KONTROLLI AUTOMATlKE CIFA PC-BATCH
Sistem automatik per te menaxuar dhe kontrolluar ne menyre automatikefabriken e
ngarkimit, modeli PC-BATCH.
Funksionet kryesore: - Menaxhim I tere fabrikes se perzierjes,-Kontroll ne kohereale i
parametrave te ndryshueshem te programit te te tregoje meane te nje paneli sinoptik
funksionimin e fabrikes. Kontroll dhe menaxhim l cikIit te plote te prodhimit (ngarkese dhe
peshim I komponenteve te ngurte dhe te lenget) te azhumoje konsumin e komponenteve. Ruajtje e recetave me kapacitet te pafund ne varesi te kapacitetit te HD (hard diskut). Menaxhim i alarmeve dhe ngjarjeve. -Ruajtje e te dhenave te proceseve me mundesine per te
printuar statistikat e prodhimit.
-Bashkeveprim grafik intuitiv l lehte per t'u konsultuar
-Lejon failat e meposhtme :
1) Automatik me ane te nje PC (personal computer)
2)Gjysme automatik me ane te nje kontrolli manual te treguar ne PC
3)Panel manual nga nje tastiere
-mundesi per programe te jashtme parametrat e ne Office Windows te pershtatshme
(ACCESS)
-planifikim i gjere i prodhimit me ane te nje funksioni menaxhues te shpemdarjes
-bileta shpemdarese te printuara
-Menaxhim l mallit gjendje
·Menaxhim l shenimevetedergeses per shitjen e njeproduktitevetem.
-Shenimet per transfertat e dergesavedheazhumim ne HOST computer memodernIcd/net.
-shtokontrollefektiv
I pajisur me:
-Programe per PC dbe PLC
-N.I LAPTOP personal kompjuter original,IBM, HP, SIEMENS, COMPAQ, ACER, ne
varesi te disponueshmerise dhe evoluimit te njohurive teknike. .
-N l PLC I plote me zona ndarese I/O per te menaxhuar ciklin. rnanpall automatik(SAlA)
S0NDE PER LAGESHTINE ME VELLIM
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Dy sonda te tipit"me vellim", te rregulluara per te dialoguar me sistemin ngarlcues
automatik, sonda te pozicionuara ne koshat e reres.Sistemi mat permbajtjen e lageshtise se
reres ne perqindje vlere e cila merret parasysh per te kompensuar raportin rere/uje duke
rritur ngarkesen e reres dhe ne rnenyre respektive duke zvogeluar vleren e ujit.
OPSIONE/ NJESI NGARKUESE E LENGUT SHTESE
Ngarkues-peshues I shtesave 25 lt me qelize ngarkuese te perbere nga:
Nje cilinder me nje tub akriliku transparent te forrnuar,me fllanxha te galvanizuara dhe nje
terheqes veshur me tunxh, me nje liste te graduar jashte. Trashesia 5mm. Nje pompe me
motor me bllok cilindrash me vetendezje, nxjerrja Q =40 l/min. Klasi E, HP 0,8- motor trefazesh 380V - 50 Hz . valvula te njesise se thithjes valvule sfere pneumatike l", n.1 rubinet
Yz" per larje cilindri, reduktim %" per larje me uje te hyrjes se cilindrit, dollap. I veshur me
zink dhe I Iyer me spruco.(400x400x l 000 mm), sistem peshimi automatic I pajisur me nje
qelize ngarkuese per cdo zone ndarese dhe system kontrolli automatik dhe nje amplifikues
per menaxhimin e instrumentit.
SILOS CIMENTOJE
Tresiulosa cimentoje modeli SP50 (kapacitet teorik 50 m3-70 ton perafersisht) Diametri
3.500 mm I perbere nga panele:vertikale te transportueshem per t'u bashkuar mebulona.
I pajisur me doreze ne maje te silositm · tub ngarkim shkarkimi standard DN 100 per
mbushje automatike.· kembe mbeshtetese .· valvule sigurÌe kunder mbi-presionit gjate
veprimit te mbushjes dhe nen- presionit gjateveprimit te nxjerrjes.
Nje kuti e galvanizuar bulonash per ngritjen dhe guarnicionet 3 shkalIe ne maje te silosit 3
filter cimentoje 24,5 m2 per t'u montuar ne catine e sìlosit, trup celìku qe nukndryshket me
tuba filtrues te brendshem me materia1 terende te pastruar me sistem me presionajri me
kunder rrjedhje me karte elektronike -output maksimal 2.500 m3/ore.
Indikatore elektro-mekanike te nivelit ne tension te ulet me helike te kthyeshme dhe kanxha
kemisha per t'u salduar ne trupin e silosit-Llamba sinjalizuese dhe alarm akustikte instaluar
ne bordin e kontrollit.Ure me doreza per kalim ne te gjithe silosin.
KABINA E KONTROLLIT
Nje kabine e izoluar modeli Personal 38, dimensionet metra 3,2 x 2,2 x 2,4 lartesi.-Per t'u
vendosur ne nivelin e tokes -E plotesuar me dere hyrjeje te mbyllshme, me jne dritare qe
hapet, dy dritare fikse, pajisje per drite elektrike me nje celes ndihmes.
HELlKAT E NGARKIMIT TE CIMENTOS
Tre transportiere cimentoje meelike per ngarkimin e cimentos secili i perbere nga:diamo
2l9mm- distance midis portave hyrese -dalese 7,880 mm-motor elektrik 11kw output50
t/ore-helike me hap te ndryshueshem. Mbeshtetes vete-Iubrifikues.Valvule flutur manual
dhe fabrike fluidizimi me 4 pllaka per siloset e cimentos.

2. PERSHKRIMI I RAJONIT KU DO ZHVILLOHET AKTIVITETI
Pozita gjeografike
Nga veriu qyteti Sarandë kufizohet me Kakomenë dhe Hamalloin, nga juglindja me
Lëkurësin (fshati shpërngulur qysh në kohën e Luftës së Lëkurësit, më 1878, sot
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topogërmadhë), nga lindja me Gjashtën dhe nga perëndimi me Detin Jon. Saranda ka një
klimë tipike mesdhetare. Saranda ka numrin më të lartë të ditëve me diell edhe në Evropë,
mbi 270 ditë. Pasuritë natyrore. Zona e Sarandës karakterizohet nga një numër i madh
habitatesh natyrore, gjysmënatyrore dhe artificiale. Ka një bimësi të larmishme tipike
mesdhetare. Zona njihet për prodhimin e agrumeve dhe ullirit, ndërkohë që pemët frutore
zënë rreth 30 për qind të sipërfaqes. Pasurisë bimore të Sarandës i shtohet edhe bimësia ujore
e detit Jon. Në thellësitë e Jonit nuk mungojnë edhe koralet. Zona u afron vizitorëve vendas
dhe të huaj pamje spektakolare të ujërave blu. Zona e Sarandës ka një botë shtazore të pasur,
si derri i egër, lepuri, çakalli, dhelpra, ujku, sorkadhja, thëllëza, rosa etj. Disa rezervate, si ai i
pyllit të Butrintit, Stillos, Corrajt, Muzinës, janë një vend gjuetie mjaft i përshtatshëm për
amatorët e këtij sporti. Edhe pasuria ujore dhe shtazore e detit Jon është e shumëllojshme.
Delfinët janë miq të qytetit, duke u afruar brigjeve të Sarandës. Një breshkë e llojit CaretaCareta është parë së fundmi në Butrint. Ujërat detare janë jashtëzakonisht të kthjellëta dhe me
ngjyrë blu. E gjithë zona ofron habitate të çmuara me peshq dhe lloje të tjera kafshësh detare.
Bregu i detit Jon është në shumë zona ende i virgjër dhe jashtëzakonisht i bukur. Në këtë
zonë përfshihet laguna tipike mesdhetare e Butrintit, rreth 1600 ha. Laguna është e pasur me
bimësi që shërben si ushqim për llojet e shumtë të peshqve. Laguna është gjithashtu vend
ndalese për mijëra zogj ujorë dimërorë dhe shtegtarë. Për shkak të rritjes së shpejtë urbane të
Sarandës, pas rënies së komunizmit, ka lagje dhe toponime të reja.

Demografia
Nën juridiksionin e bashkisë janë pesë lagje dhe tri fshatra: Gjashta, Metoqi dhe Shelegari.
Në janar të vitit 2007, qyteti numëronte mbi 35.000 banorë dhe njihet si një zonë me
emigracion të madh. Jeta mesatare i kalon të 72 vjetët. Qyteti bregdetar ka një përbërje të
larmishme etnike dhe krahinore. Pas Luftës së Dytë Botërore, popullsia e qytetit të Sarandës
u rrit në mënyrë të qëndrueshme deri në rënien e komunizmit në vitin 1992. Pas kësaj date,
qyteti i Sarandës kishte rritje të shpejtë së popullsisë kur shumë shqiptarë nga rajone të tjera u
vendosën atje. Emrat e mëposhtme janë të njerëzve dhe familjeve që u vendosën në Sarandë
deri 1945.

Ekonomia
Saranda është qyteti qe vit pas viti po tërheq shumë turist kryesisht
nga Kosova, Maqedonia, Serbia, Hungaria etj. Turist ka shumë edhe nga Italia kjo bën që
Saranda të jetë qendra kryesore e turizmit në Shqipëri. Ky qytet eshte edhe njëri ndër qytete
më të mira në Shqipëri me bukurit e saj shumë afër Sarandës është Ksamili me ishuj të vegjël
tërheq shumë vizitor nga e gjithë bota.

Historia
Saranda është një qytet me më shumë se 2000 vjet histori, ngritur në zonën e bregdetit jugor
të Shqipërisë, i pasur në vlera të rralla të trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike shqiptare,
por edhe evropiane. Në fillimet e tij, qyteti ka shërbyer si një portë për qytetin antik të Finiqit
dhe si rrjedhojë edhe si portë hyrjeje për në rajon. Kjo trashëgimi e pasur arkeologjike e
gërshetuar me bukuritë e natyrës, si dhe portin e saj natyral, përbën bazën më të rëndësishme
për të promovuar zhvillimin e imazhit aktual të Sarandës, si një destinacion i turizmit klasik
botëror, si dhe për të tërhequr tregun e turizmit të veçantë. Saranda ka përfituar gjatë viteve të
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fundit prej tërheqjes së pushuesve vendas dhe të huaj. Vitet e fundit vihet re një shpërthim i
industrisë së ndërtimit, i cili ka ndryshuar imazhin e qytetit nga një vend i qetë bregdetar
pushimesh në një zonë masive ndërtimesh, ndër të cilat gjenden dhe shumë ndërtesa të
paligjshme. Aktualisht, Parku Kombëtar Arkeologjik i Butrintit është gjeneruesi parësor i
turistëve ndërkombëtarë, të cilët vijnë kryesisht si vizitorë ditorë nga ishulli i Korfuzit në
Greqi, pas një udhëtimi të këndshëm rreth një orë me anije.

Zhvillimi i qytetit në kohën e sotme
Qyteti i Sarandës po njeh një zhvillim të vrullshëm të sektorit bankar. Bankat kryesore në
Shqipëri kanë hapur në këtë qytet filialet e tyre, duke i kushtuar veçanërisht rëndësi shërbimit
bankar gjatë sezonit veror. Deri tani ushtrojnë aktivitetin e tyre bankar mbi 12 operatorë dhe
shumë shpejt pritet të hapen edhe 2 të tjera.
Saranda ka një spital civil, ku trajtohen të gjitha rastet e mjekimeve dhe për ato më të rëndat
bëhet në një kohë të shpejtë transferimi drejt Tiranës apo drejt spitalit të Janinës (Greqi).
Shërbimi në spital është tërësisht falas. Në Sarandë ka edhe shërbim urgjence dhe spital ditor.
Ka gjithashtu ambulanca publike dhe klinika të specializuara. Kompanitë e telefonisë celulare
Vodafon dhe AMC, si dhe Albtelekom, ofrojnë shërbimin në Sarandë, ku sigurohet mbulimi i
gjithë zonës përfshi edhe atë rurale me sinjal.
Në amfiteatrin e qytetit antik të Butrintit mbahet për çdo vit Festivali Ndërkombëtar i Teatrit
"Butrint 2000", me pjesëmarrjen e mjaft trupave teatrore evropiane. Në kinoteatrin e
Sarandës vihen në skenë shfaqje të shumta. Gjatë muajve të verës jo vetëm trupa e estradës së
Sarandës, por edhe trupa të tjera brenda dhe jashtë vendit, japin shfaqje të ndryshme në
qytetin që "përmbytet" nga vizitorët. Në qytetin e Sarandës ndiqen tre kanale televizive
lokale, si dhe të gjitha kanalet kombëtare, duke mos përjashtuar edhe disa kanale televizive
greke dhedisa kanale televizive greke dhe italiane. Gazetat kombëtare mbërrijnë në qytet nga
Tirana afër mesditës, ndërsa gjatë sezonit del në Sarandë gazeta "Saranda", e cila ka një pjesë
të faqeve dhe në gjuhën angleze.
Energjia elektrike nuk njeh ndërprerje gjatë dy viteve të fundit në Sarandë, përveç në rastet e
ndonjë defekti në linjat e tensionit të lartë. Shumica e lokaleve dhe bar-restoranteve kanë si
burim paralel rryme elektrike gjeneratorët.
Tregu i frutave dhe i perimeve, ku gjenden ushqime organike të fermerëve të zonës, është në
qendër të qytetit.
Saranda ka traditë në prodhimet bujqësore dhe gjatë verës tregu njeh çmime mjaft të
favorshme. Por funksionojnë më së miri edhe marketet e vogla dhe të mesme, të cilat janë të
shumëllojshme me artikujt e përdorimit të gjerë. Pothuajse gjatë gjithë ditës dyqanet
ushqimore janë të hapura. Ndërsa njësitë që shesin suvenire janë në qendër të qytetit, fare
pranë kinoteatrit. Dyqanet zakonisht hapen në orën 7.30-8.00 të mëngjesit dhe mbyllen rreth
orës 21.00 të darkës.
Në Sarandë prodhimet e detit gatuhen kryesisht të zgarë. Në përgjithësi, ushqimet janë të
pjekura mirë, përdoret edhe gatimi me avull. Pjatat e dyta të mishit janë me bazë qengji, gici
dhe viçi. Si pije gjatë ngrënies përdoret shpesh rakia dhe vera.
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3. VLERESIMI I NDIKIMEVE NEGATIVE NE MJEDIS
Mbetjet e ngurta
Mbetjet e ngurta qe dalin si rezultat i aktivitetit njerezor do te grumbullohen ne vendet e
caktuara nga shoqeria dhe me pas do te dergohen per ne vendet e caktuara nga pushteti
vendor.
Mbetje me fraksion mbi 20 mm e linje se fraksionimit, e cila perdoret per mbushje dhe
rilevime.
Shkarkimet e gazta
Referuar natyres se procesit nuk kemi sasi gazesh te shkarkuar ne atmosfere, por vetem
pluhur. Per te minimizuar kete ndikim negativ eshte ber nje izolim ne pjesen e daljes se
mases se bluar per ne transportier, me nje skelet dhe dok te gomuar ne menyre qe pluhurat te
mos perhapen ne menyre kaotike, sidomos ne kohe te thate dhe me ere si dhe duke vendosur
filtra ne silloset e cimentos dhe ne perzieres. Ne raste te tilla subjekti perdor sperkatjen me
uje here pas here ndersa makinat transportuese jane te mbuluara. Gazet prej mjeteve te punes
jane ne intervale kohore te shkurtra , brenda normave te lejuara pa ndonje ndikim negativ ne
mjedisin perreth.
Shkarkimet e lengeta
Shkarkimet nga aktiviteti vetjak i punetoreve do te behen ne rrjetin e kanalizimeve.
Zhurmat
Zhurmat shkaktohen nga mjetet e ngarkim- shkarkimit. Keto zhurma jane brenda normave
te lejuara per mjedise pune 8 ore , megjithate shoqeria ka pajisur punetoret me mjete
mbrojtese ndaj saj.
Objekti eshte larg qendrave te banuara dhe punohet vetem ne nderresen e pare e ne keto
rrethana intensiteti i xhurmave te krijuara prej linjes dhe mjeteve nuk perben problem
shqetesues per zonen perreth.

4. MASAT PER ELEMINIMIN/ZVOGELIMIN E NDIKIMEVE
NEGATIVE NE MJEDIS
 Masat ndaj emetimit te gazeve
Referuar natyres se procesit nuk kemi sasi gazesh te shkarkuar ne atmosfere, por vetem
pluhur. Per te minimizuar kete ndikim negativ eshte ber nje izolim ne pjesen e daljes se
mases se bluar per ne transportier, me nje skelet dhe dok te gomuar ne menyre qe pluhurat te
mos perhapen ne menyre kaotike, sidomos ne kohe te thate dhe me ere si dhe duke vendosur
filtra ne silloset e cimentos dhe ne perzieres. Ne raste te tilla subjekti perdor sperkatjen me
uje here pas here ndersa makinat transportuese jane te mbuluara. Gazet prej mjeteve te punes
jane ne intervale kohore te shkurtra , brenda normave te lejuara pa ndonje ndikim negativ ne
mjedisin perreth
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 Zhurmat
Objekti eshte larg qendrave te banuara dhe do punohet vetem ne nderresen e pare e ne keto
rrethana intensiteti i zhurmave te krijuara nga mjeteve nuk perben problem shqetesues per
zonen perreth por as per punonjesit brenda impiantit, sepse eshte brenda normave te lejuara
per mjedise pune.
Megjithate aktiviteti ka marre masat perkatese:





Makinerite duhet te pershtaten sipas modeleve perkatese me kapaket e radhitur dhe te
mbyllur mire te cilet do te mbahen mbyllur per sa kohe qe makinerite jane ne pune dhe te
gjitha mjetet e tjera shtese pneumatike qe do te pershtaten me silenciatoret perkates.
Makinerite qe do te perdoren do te mbyllen here pas here ne kohen kur nuk do te
nevojiten per shfrytezim.
Cdo lloj impianti, sic jane gjeneratoret apo pompat/motoret qe jane te nevojshme per
nderhyrje dhe pas oreve te ligjshme te punes do te mbeshtillen me nje pjese akustike apo
ekran te levizshem per te minimizuar ndotjen akustike te mjedisit perreth.

 Rastet aksidentale
Jane marre masat per parandalimin e tyre, mjetet kontrollohen vazhdimisht per gjendjen
teknike te tyre ne menyre qe te mos kemi rrjedhje lubrifikante apo karburant. Shoqeria
siguron se do kete nderhyrje te menjehershme nese do te kete ndikime negative ne mjedis.



Sigurimi teknik

Mbrojta e shendetit dhe siguria ne pune jane ne qender te vemendjes te shoqerise. Per te
mbajtur nje regjim te forte te sigurise ne pune dhe shendetit te plote te punonjesve do te
merren masat e meposhtme:
-

Punonjesit para fillimit te punes dhe gjate saj ne menyre periodike do te instruktohen
per rreziqet ne pune dhe masat e menyrat per parandalimin e tyre.
Do te punesohen punonjes qe e kane mbushur moshen per pune dhe specialiste te
profesioneve qe kerkohen.
Do te punesohen punonjes qe kane eksperience te gjate pune.
Masat per mbrojtjen nga zjarri do te jene pjese e instruktimeve e te tabelave
lajmeruese e parandaluese.

 Masat ndaj zjarrit
Per kete del e domosdoshme mbajtja ne gadishmeri e hidranteve dhe sistemit te zjarrfikseve
me shkume.
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Mbrojtja nga aksidentet dhe kushtet ne pune

 Detyrat e subjektit qe do te zhvilloje aktivitetin:
- Do te punesohen punonjes qe e kane mbushur moshen per pune dhe specialist te
profesioneve qe kerkohen.
- Do te punesohen punonjes qe kane eksperience te gjate ne profesion.
- Punonjesit para fillimit te punes dhe gjate saj ne menyre periodike do te instruktohen per
rreziqet ne pune dhe masat e menyrat per parandalimin e tyre.
- Punonjesit do te pajisjen me mjete mbrojtese si dhe unifromat perkatese,
- Do te instruktohen punonjesit ne menyre periodike.
 Detyrat e punonjesve:
 Te mos perdore pije alkoolike para fillimit te punes dhe gjate kohes se punes.
 Te kontrolloje gjendjen teknike te pajisjeve ne perdorim para fillimit te punes dhe pasi
konstaton gjendjen e rregullt te tyre fillon punen.
 Kur konstaton difekt dhe nuk eshte ne gjendje ta eleminoje ndalon punen dhe ve ne dijeni
pergjegjesin me te afert.
 Te perdore mjetet individuale te mbrojtjes gjate punes.

