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1. HYRJE 

 

1. Dispozita të përgjithshme  

Qëllimi i projektit: 

 

Qëllimi i projektit “Hartimi I projektit të zbatimit Tregu Corovodë”, ndërmerret si 

një iniciativë, që do të tentojë në: 

• Përmirësmin e jetës së banorëve që do të shfrytëzojnë tregun ushqimor me një vend më 

të sistemuar dhe me parkim vetëm për automjetet e shërbimit/ shkarkimit të mallrave si dhe me 

nyje higjeno-sanitare për tregëtarët; 

• Shmangien e ndotjes mjedisore, pluhurat dhe tymrat e ndryshem qe krijohen nga levizja 

e mjeteve ne rruge te pashtruar, pasi do të asfaltohet edhe rruga hyrëse për në treg; 

• Menaxhimin e e mbetjeve inerte qe do te gjenerohen gjate punimeve të ndërtimit të 

tregut Corovodë; 

 

Objektivat e studimit jane: 

• Te jap nje analize sa me reale, nga pikepamja e ndikimit te punimeve “Hartimi I projektit 

të zbatimit Tregu Corovodë” mbi banoret dhe ne mjedisin natyror; 

• Analizilim e faktoreve pozitive e negative mjedisore; 

• Dhenien e masave zbutese per minimizimin e ndikimeve negative mjedisore; 

• Dhenien e masave zbutese per minimizimin e ndikimeve negative; 

• Marrjen ne konsiderate te vlerave ekologjike e rikrijuese te territorit, gjate aktiviteit; 

• Planin e menaxhimit dhe monitorimet per zerat perkatese. 

 

Raporti  i  Vlerësimit të  Ndikimit  në Mjedis bazohet në  rëndësinë e  hartimit  të një  

studimi urbanistik dhe mjedisor me standarte bashkëkohore, duke mbajtur parasysh pasuritë 

natyrore dhe njerëzore të zonës në studim, vlerat e veçanta të tyre, si dhe kërkesat e 

pronarëve të zonës. Identifikimi i efekteve negative dhe pozitive dhe përcaktimi i masave 

zbutëse është bërë duke patur parasysh ruajtjen e interesave të investitorëve, shfrytëzimin 

racional të resurseve natyrore, si dhe përputhjen e zhvillimit ekonomik e social të zonës me 

kërkesat e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis mund të përcaktohet si një procedurë e hapur ndaj pjesëmarrjes 

së publikut e cila, në vijim të kërkimit me karakter tekniko-shkencor dhe ndërdisiplinor, jep 

një gjykim paraprak lidhur me përputhshmërinë mjedisore të një projekti (publik ose privat), 

realizimi i të cilit mendohet se mund të shkaktojë efekte të rëndësishme në mjedisin e 

konsideruar globalisht. 

Objekti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis përshkruhet në nenin 3 të Direktivës nr. 

85/377/CEE: “VNM individualizon, përshkruan dhe vlerëson, në mënyrë specifike, për secilin 

rast në veçanti efektet direkte dhe indirekte të një projekti mbi faktorët e mëposhtëm: njeriu, 
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fauna, flora; toka, ajri, klima dhe peisazhi; ndërveprimin midis faktorëve të mësipërm dhe të 

mirave materiale dhe pasurisë kulturore “. Neni i mësipërm evidenton unitaritetin e kompleksit 

ekologjik: nga ky unitaritet rrjedh që parametri i VNM nuk është vetëm respektimi i disiplinave 

sektoriale, i planeve dhe i standarteve, por vlerësimi i efekteve globalë të një ndërhyrjeje sipas 

metodave tekniko-shkencore të kërkimit. Qëllimi i disiplinës së VNM, është ai i “ pajtimit të 

kërkesave të zhvillimit ekonomik dhe prodhues me ato të ruajtjes së pasurisë mjedisore, 

nëpërmjet zgjedhjes së një kompromisi, i cili të prekë sa më pak të dytën në favor të të parit “. 

Gjithësesi, duhet mbajtur parasysh që, vlerësimi i një vepre publike ose me interes publik, do 

të thotë edhe gjykimi i vlerës së saj në perspektivën e interesit kolektiv me kritere dhe 

informacione ad hoc, përgjithësisht të ndryshëm nga ata të përdorur për projektimin e 

ndërhyrjes. 

Për të arritur një vlerësim sa më real e të besueshëm të ndikimit në mjedis, duhet analizuar 

situata në aspekte të ndryshme si: 

•   Kuadri ligjor dhe administrativ; 

•   Plani rregullues; 

•   Pozicioni gjeografik dhe kufiri administrativ; 

•   Relievi i azhornuar; 

•   Të dhënat klimaterike dhe hidrologjike; 

•   Të dhënat gjeologjike; 

•   Të dhënat mbi florën dhe faunën; 

•   Sizmiciteti i zonës; 

•   Resurset territoriale dhe ekonomike; 

•   Monumentet e kulturës, arkeologjike dhe historike të zonës; 

•   Të dhënat demografike aktuale dhe të perspektivës 

•   Pronësia mbi trojet; 

Të  dhëna  mbi  infrastrukturën  (rrjeti  rrugor,  elektrik,  telefonik,  ujësjellës-kanalizimeve, 

mbledhja dhe trajtimi i mbetjeve urbane, etj.); 

•   Profili ekonomik; 

•   Shkalla dhe sektorët e punësimit; 

•   Ekzistenca e zonave të mbrojtura dhe buferike. 

 

2.   TË DHËNA MBI HARTUESIN E RAPORTIT 

Raporti i mëposhtëm është hartuar për marrjen e lejes mjedisore për zbatimin e projektit: 

Hartimi I projekt-preventivit për ndertimin e tregut Corovode. 
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Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është përgatitur nga  person fizik i regjistruar me 

Vendim Gjykate nr. 30397, datë 27.02.2005, i pajisur me Çertifikatë nga Ministria e Mjedisit, 

me Vendim nr. 4, Nr. 127 Regj, datë 12.05.2005 

 

3.   SHËNIME MBI VLERËSIMIN E RAPORTIT TË VNM 

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, për vetë natyrën e tij, përmban vlerësime lidhur me ndikimet 

e projektit të propozuar, disa prej të cilave janë pozitive dhe disa të tjera negative. Një gjykim 

selektiv, ose jashtë kontekstit, mund të çojë në përfundime të gabuara përsa i përket qëllimit 

të raportit. 

Autori kërkon që të interesuarit, përveç këtij raporti, t’i referohen edhe Relacionit Arkitektonik, 

ku janë dhënë edhe propozimet e projektit për objektin në studim. 

 

4.   KUADRI POLITIKO-ADMINISTRATIV DHE LIGJOR 

4.1. KUADRI POLITIKO-ADMINISTRATIV 

Administrimi dhe mbrojtja e mjedisit janë pjesë përbërëse e Legjislacionit Shqiptar; neni 

59, pika d e Kushtetutës, përcakton: 

“ Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të 

nismës dhe përgjegjësisë private, synon: 

d)   një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të 

ardhshëm. “ 

Legjislacioni  kërkon  që  kondicionet  urbane  të  shfrytëzohen  në  përputhje  me  principe  

të bazuara. Në kapitullin II, “ Politikat mjedisore “ përcaktohen: 

• Politika shtetërore mjedisore, e cila përcakton pozicionin e mjedisit në legjislacion, 

vendin e strategjive të sektorëve kombëtarë dhe planet lokale si pjesë e politikës mjedisore dhe 

përcakton organizmat të cilët do të administrojnë këto politika; 

• Programet dhe strategjitë mjedisore, të cilat përcaktojnë Planin e Veprimit Kombëtar 

të Mjedisit (PVKM), i cili duhet të hartojë një raport mjedisor në zbatimin e PVKM për 

Këshillin e Ministrave; 

• Planet lokale mjedisore, ku kërkohet që pushtetet vendore të zhvillojnë Planet Lokale 

të Veprimit të Mjedisit (PLVM) duke përdorur organizmat kombëtare për të ofruar të dhëna 

dhe mbështetje teknike, për pushtetet lokale që të lidhen me publikun, OJQ dhe biznesin 

për zhvillimin e planeve, dhe kryetarët e bashkive të raportojnë në Këshillat e Rretheve për 

zbatimin e planeve në fund të çdo viti. 
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4.2. BAZA LEGJISLATIVE 

Legjislacioni mbi të cilin bazohet mbrojtja e mjedisit, është fuqizuar relativisht me shpejtësi 

në Shqipëri. Ligji i parë për Mbrojtjen e Mjedisit doli në vitin 1993 dhe u amendua në vitin 

1998. Procedura e VNM-së përshkruhet në Ligjin Nr. 10440, dt. 07.07.2011 “ Për Vlerësimin 

e Ndikimit në Mjedis “ (pas shfuqizimit të Ligjit Nr. 8990 dt. 23.01.2003), ndërsa konceptet 

kryesore dhe pjesëmarrësit në proces i përcakton Ligji “ Për Mbrojtjen e Mjedisit ” (Nr. 8934 

dt. 05.09.2002), në kapitullin IV të tij, ligj i cili është shfuqizuar që prej qershorit të 2011 

pas hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 10431, dt. 09.06.2011 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit ”. Në kreun 

II të tij, paraqiten nen pas neni parimet kryesore të mbrojtjes së mjedisit që janë marrë 

parasysh në hartimin e këtij raporti të VNM nga specialisti dhe audituesi mjedisor: 

1. Parimi i zhvillimit të qendrueshëm; 

2. Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake; 

3. Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore; 

4. Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit; 

5. Parimi i qasjes së integruar; 

6. Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit; 

7. Parimi “ ndotësi paguan ”; 

8. Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut; 

9. Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit. 

Në Ligjin Nr. 10431, dt. 09.06.2011 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit ”, në Kreun IV (Mbrojtja e 

mjedisit në proçesin e planifikimit), përcaktohet qartë në nenin 24, që VSM kryhet për planet 

e planifikimit dhe rregullimit të territorit. 

Në Ligjin Nr. 10440, dt. 07.07.2011, Kreu II (Procedurat e Vlerësimit të Ndikimit në 

Mjedis), thuhet: 

 

Neni 7 

Procedurat e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis 

1.   Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, bashkëlidhur këtij ligji, i 

nënshtrohen vlerësimit 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. 

2.   Procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin: 

a) procesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis; 

b) procesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis. 
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3.   Dokumenti bazë, ku mbështetet procesi i VNM-së, është raporti i vlerësimit 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-së, për projektet e shtojcës I. 

 

Neni 8 

Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të VNM-së 

Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis janë: 

a) projektet e listuara në shtojcën II, bashkëlidhur; 

b) çdo ndryshim a shtesë në projektet e listuara në shtojcën I apo II, të licencuara paraprakisht, 

që mund të shkaktojë efekte të rëndësishme negative mbi mjedisin; 

c) projektet e listuara në shtojcën I, që ndërmerren, ekskluzivisht apo kryesisht, 

për testimin dhe zhvillimin e metodave ose produkteve të reja, të cilat nuk janë përdorur për 

më shumë se dy vjet; 

ç) projektet e listuara apo jo në shtojcën I ose II, që nuk kanë ndikim të drejtpërdrejtë apo nuk 

janë të nevojshme për administrimin e zonave veçanërisht të mbrojtura, por që, veçmas apo në 

bashkëveprim me plane dhe projekte të tjera, mund të shkaktojnë efekte negative të 

rëndësishme në këto zona. Në këtë rast, raporti paraprak i VNM-së përfshin edhe vlerësimin e 

ndikimeve të këtyre projekteve në atë zonë, duke marrë parasysh objektivat e ruajtjes dhe 

mbrojtjes së vendit ku do të zbatohet projekti. 

 

Neni 9 

Projektet që i nënshtrohen procedurës së thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis 

1.   Procedurës së thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis i nënshtrohen: 

a) projektet e listuara në shtojcën I; 

b) projektet, për të cilat vendimi i AKM-së parashikon nevojën e zbatimit të kësaj procedure. 

2.   Zhvilluesi, pavarësisht nga dispozitat e këtij ligji, mund të kërkojë mendim paraprak nga 

AKM-ja, nëse projekti që synon të zhvillojë është subjekt i këtij ligji. Baza legjislative e 

përdorur: 

•   Udhëzimi i MMPAU-së, Nr. 6, dt. 27.12.2006, “ Për Miratimin e metodologjisë së 

Vlerësimit Paraprak të Ndikimeve në mjedis të një veprimtarie”; 
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•   Ligji Nr. 10081, dt. 23.02.2009, “ Për Liçensat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën 

eShqipërisë ”; 

•   VKM Nr. 1124, dt. 30.07.2008 “ Për Miratimin e Rregullave, të Proçedurave, dhe 

Kritereve për pajisjen me çertifikatën e specialistit për VNM dhe auditim mjedisor ”; 

• Rregullore  e  MMPAU-së  Nr.1,  dt.  17.08.2004  “  Për  pjesëmarrjen  e  publikut  në proçesin 

e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ”. 

 

5.   PËRMBAJTJA E RAPORTIT 

Ky Raport i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis do të paraqesë një informacion të përmbledhur 

të projektit që do të realizohet, përshkrimin e zonës dhe të mjedisit fizik të saj, ndikimet 

pozitive dhe  negative  në  mjedis  të  projektit  dhe  masat  që  zbatuesi do të  marrë  për  

plotësimin  e kritereve të nevojshme për mbrojtjen dhe administrimin sa më racional të mjedisit. 

 

6.   KUADRI LIGJOR DHE STATUSI I ZONËS NË STUDIM 

Zona në studim është nën administrimin e Bashkisë Skrapar (Zona kadastrale ...., nr. pasurie 

.....). Nga pikëpamja funksionale, kjo zonë është klasifikuar si zonë urbane, me objekte të 

kategorisë banim dhe funksion administrativ. 

Projekti i zbatimit: " Hartimi I projekt-preventivit për ndertimin e tregut Corovode, në bazë të 

Ligjit nr. 10440, datë 07.07.2011 “ Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis “,  

 

Neni 8 

“ Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të VNM-së “ ku thuhet: 

Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis janë: 

a) projektet e listuara në shtojcën II, bashkëlidhur; 

 

Shtojca II 

Projektet që i nënshtrohen vlerësimit paraprak të ndikimit në mjedis 

Prodhime infrastrukturore. 

a) Projekte për zhvillimin e pasurive të patundshme industriale; 

b) Projekte për zhvillime urbane, duke përfshirë dhe ndërtimin e qendrave tregtare dhe 

parkimet për makinat;  

do t’i nënshtrohet procedurës së këtij vlerësimi. 
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7. ANALIZA E NDIKIMEVE MJEDISORE 

Analiza e ndikimeve mjedisore është kryer për të dyja fazat e projektit: faza ndërtimore (kantier 

ndërtimi) dhe faza e operimit (objekt administrativ). 

 

8. NDIKIMI MJEDISOR I KANTIERIT 

Kantieri i ndërtimit është një aktivitet kompleks, pasi ai përbëhet nga një tërësi aktivitetesh, të 

cilat shpesh zhvillohen në një hapësirë të kufizuar, por të shpërndara në mënyrë të ndryshme 

në kohë. 

Impakti mbi territorin zhvillohet në raport me disa elementë kryesorë si tipologjia e punimeve, 

shpërndarja kohore e punimeve dhe teknologjitë dhe pajisjet e përdorura. 

Elementë të tjerë domethënës të impaktit të kantierit mbi territorin janë lokalizimi i kantierit, 

prania e receptorëve të ndjeshëm, furnizimet, qarkullimi i mjeteve dhe transporti. 

Kantieri i ndërtimit ka impakt mbi pothuajse të gjithë komponentët mjedisorë dhe këto impakte 

përgjithësisht janë negativë; është një gjë pothuajse e pamundur që hapja e një kantieri të çojë 

në  përmirësim  të  kushteve  mjedisore,  përveç  rasteve  të  veçanta  dhe  kur ka  komponentë 

mjedisorë specifikë (për shembull, një kantier i cili ndërpret qarkullimin e mjeteve për një 

periudhë të zgjatur kohe mund të përmirësonte cilësinë e ajrit në pjesën e rrugës që bllokohet 

për trafikun ose uljen e niveleve akustikë të kësaj rruge). 

Aspektet kryesorë mjedisorë të ndikuar nga aktiviteti i një kantieri janë: zhurma, ujërat 

dhe pluhurat, ndërsa impakte dytësorë janë toka, bimësia, trafiku dhe prodhimi i mbetjeve. 

Impaktet më të fortë regjistrohen mbi tre aspektet e para, si dhe vështirësitë më të mëdha lidhur 

me zbutjen, ndjeshmërinë dhe pakënaqësitë e komunitetit. 

 

9. VLERËSIMI I IMPAKTIT - MTODOLOGJIA 

Për vlerësimin e aspekteve mjedisorë të lidhur me aktivitetin e kantierit, përcaktues janë 

veprimtaritë  e  analizës  paraprake,  në  veçanti  teknikat  dhe  proceset  prodhues  tipikë  të 

punimeve ndërtimore së bashku me njohjen e kontestit operativ dhe lokal, ose mbledhja e të 

dhënave mbi kontestin në të cilin zhvillohet kantieri. 

Në fazën e planifikimit të kantierit, analiza mjedisore mund të procedojë sipas një skeme të 

konsoliduar në studimin e impakteve, duke filluar me përcaktimin e makrofazës operative, i 

ndjekur nga zbërthimi i kësaj makrofaze në aktivitete të veçanta, dhe përcaktimi, për secilin 

aktivitet të veçantë, i aspekteve mjedisorë, të cilët do të vlerësohen përsa i përket rëndësisë së 

tyre. 

Vlerësimi  i ndikimeve mjedisore do të bëhet nën një kendvështrim të gjerë: nuk mund 

të ndahet vlerësimi i impaktit në secilin aspekt mjedisor të veçantë dhe të mendohet se impakti 

total është i barabartë me shumën e aspekteve mjedisorë. 
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Kjo pasi aspektet mjedisorë kanë një ndërveprim të fortë midis tyre dhe impakti total shpesh 

është shumë më i madh. Për pasojë, studimi i impaktit duhet të mbajë parasysh aspektet e 

veçanta dhe të ndërveprimeve të tyre për të arritur në përfundimin se kantieri është i 

qendrueshëm nga ana mjedisore, ose është i qendrueshëm vetëm me marrjen e masave zbutëse, 

ose nuk është fare i qendrueshëm. 

Megjithatë, shpesh vlerësimi i impaktit mjaftohet me verifikimin e respektimit të limiteve të 

vendosura nga normativat e sektorit, si garanci e mjaftueshme e përputhshmërisë mjedisore të 

ndërhyrjes. 

 

10. IMPAKTI AKUSTIK 

Kantieret (ndërtimorë dhe infrastrukturorë) gjenerojnë emetime akustike si pasojë e pranisë së 

shumë burimeve, dhe nga përdorimi sistematik i mjeteve mekanikë për lëvizjen e materialeve 

të ndërtimit, për shkatërrimin dhe përgatitjen e materialeve të veprës. 

Aktivitetet të cilat gjenerojnë sasinë më të madhe lidhur me zhurmat janë: shkatërrimet me 

mjete mekanikë, gërmimet dhe zhvendosjet e dheut, prodhimi i betonit dhe llaçit nga impiante 

të lëvizëshme ose fikse, realizimi i themeleve speciale. 

Kjo pasi makineritë dhe pajisjet e përdorura në kantiere duhet të përmbushin kërkesa pune 

shumë të larta. Ato  karakterizohen nga  motorë  endotermikë dhe/ose elektrikë me fuqi të 

madhe, me rendimente shumë të larta, por me nivele zhurme normalisht shumë të lartë. Vetë 

natyra e shumë punimeve, të karakterizuara nga veprime goditëse të përsëritura, është një 

burim emetimesh akustike i fuqishëm. 

Po ashtu, shumë punime karakterizohen nga prania e njëkohëshme e shumë burimeve akustike 

si për shembull realizimi i themeleve speciale, si diafragma ose pilota me diametër të madh. 

Këtu,  gjatë  fazës  së  gërmimit,  një  grup  punimesh  "  standart  "  parashikon  praninë  e 

njëkohëshme të burimeve akustike si: një perforatriçe, një përzjerëse, një pompë për llumin, 

një ekskavator me goma ose zinxhirë dhe një kamion. Faza pasardhëse, ajo e injektimit, mbart 

praninë e njëkohëshme të burimeve të tjera si: një vinç, një betonierë, një pompë betoni dhe 

një pompë për llumin. Këto, ashtu si ato të parat, janë burime të karakterizuara nga nivele 

emisionesh akustike shumë të lartë, edhe për faktin se këto punime nuk mund të bëhen pa 

praninë e njëkohëshme të këtyre burimeve. 

Për pasojë, impakti akustik është shumë i lartë dhe është themelore shpërndarja e punimeve në 

mënyrë të tillë që vlerat akustike të mos e kalojnë limitin e parashikuar nga norma, ose të jenë 

kompatibël duke respektuar limitet e zonës. 

Në bazë të lokalizimit të kantierit, shpesh limitet për t'u respektuar janë shumë shtrëngues, në 

funksion të pranisë së zonave të urbanizuara dhe receptorëve të ndjeshëm (shkolla, spitale, etj). 

Për këtë arsye, normativa europiane në fuqi parashikon mundësinë për kantieret e ndërtimit të 

mjaftohen, në kushte të caktuara, me respektimin e limiteve të zonës. Kjo presupozon 

gjithashtu, që në kantier të jenë parashikuar, vlerësuar dhe mundësisht zbatuar të gjitha 

ndërhyrjet dhe veprat e zbutjes së emetimeve akustike. 
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Ndërhyrjet e zbutjes së emetimeve në kantier mund të jenë të tipit logjistik/organizativ dhe të 

tipit teknik/konstruktiv. Në të parat, për shembull, bëjnë pjesë masa që synojnë të evitojnë 

mbivendosjen e punimeve të karakterizuar nga emetime të forta, largimin e burimeve të 

zhurmës nga receptorët më të afërm dhe të ndjeshëm, zbatimi i teknikave të punimit më pak 

goditëse dhe organizimi i punimeve me goditje  në orare që janë më pak shqetësuese për 

komunitetin. 

Në të dytat, mund të jenë futja në kantier e makinerive dhe pajisjeve në gjendje të mirë dhe të 

mirëmbajtura  konform  normativave në fuqi; veçimi dhe  izolimi akustik i burimeve fikse 

të zhurmës dhe realizimi i barrierave zhurmëthithëse në varësi të pozicionit të receptorëve ndaj 

të cilëve ndikimi është më i lartë. 

Pra, pasi të jenë realizuar të gjitha ndërhyrjet zbutëse të mundura dhe pavarësisht kësaj, nuk 

arrihet respektimi i limiteve akustikë, mbahet parasysh lejimi i repektimit të limiteve të zonës. 

 

11. IMPAKTI MBI UJËRAT 

Aktivitetet  e  kantierit  gjenerojnë  mbetje  të  lengshme,  të  cilat  mund  të  karakterizohen  si 

ndotëse në raport me receptorët ku ato derdhen. Ujërat e kantierit kanë karakteristika kimiko- 

fizike të veçanta, të përcaktuara nga lloji i aktivitetit që i gjeneron, dhe që përgjithësisht, nuk 

mund të shkarkohen në një trup pritës pa trajtim paraprak ose gjithësesi pa një vlerësim të 

kujdesshëm. 

Në veçanti, ujërat e kantierit karakterizohen nga: ngarkesë e lartë në lendë të ngurtë pezull (si 

pasojë e kontaktit me pluhura dhe rëra, me granulometri të ndryshme), ngarkesë e lartë në 

lëndë të ngurtë të tretur (si pasojë e kontaktit me thërmija të imta, argjila dhe çimento që sjell 

një turbiditet të lartë), pH përgjithësisht alkalin (si pasojë e kontaktit me pluhura çimentoje dhe 

gëlqere, ose e larjes së kazanëve të betonierave), prani e vajrave dhe hidrokarbureve (si pasojë 

e humbjeve në qarqet hidraulikë, motorët, e mirëmbajtjes së pajisjeve) dhe së fundmi, prania 

e aditivëve kimikë të përdorur në praktikën ndërtimore. 

Këto ujëra nuk mund të shkarkohen, me normë, në receptorët natyrorë pa trajtim paraprak. Në 

veçanti, nuk mund të derdhen në ujërat sipërfaqsore (lumenj, kanale dhe gropa), as të lihen të 

dispergojnë në tokë pasi mund të gjenerojnë impakte negative mbi ekosistemet lumorë 

(ndryshim i kthjelltësisë së ujërave, i pH, përbërjes kimike) dhe shtresat ujëmbajtëse 

nëntokësore. 

Në rastin e shkarkimit në kanalizimet e ujërave të përdorura urbane, paraprakisht duhet 

verifikuar destinacioni final i rrjetit dhe aftësia pastruese e impiantit. 

Gjithashtu, kantieri i ndërtimit është një konsumator i madh uji, duke patur nevojë për sasi të 

mëdha uji si për shembull, për përgatitjen e llaçrave të çimentos dhe konglomerateve, hollimin 

e llumrave bentonike dhe polimerikë, larjen e kazanëve të betonierave, larjen e mjeteve të 

punës dhe spërkatjen e vendit për evitimin e pluhurave në kantier. 
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Për këtë, janë të nevojshme masa për kufizimin e konsumit të ujit, si për shembull, realizimi i 

sistemeve të reciklimit të ujërave, riqarkullimi i ujërave në proceset e prodhimit dhe rikuperimi 

i ujërave të përdorura. Gjithashtu, janë të nevojshme masa për trajtimin e ujërave të kantierit 

në fazën e shkarkimit, ose në bazë të ngarkesës ndotëse të menduar dhe tipologjisë së receptorit 

final, duhen parashikuar masat që vijojnë: dekantim, yndyrëmbledhje, normalizim i pH dhe 

flokulim i materialit të ngurtë të tretur dhe pezull. 

Ujërat me origjinë nga ndërtimi duhet të trajtohen veçmas nga ujërat me origjinë higjieno- 

sanitare në kantier (tualete, mensa, fjetina). 

Po ashtu, duhet evituar qendrimi dhe grumbullimi i ujërave në vende të paimpermeabilizuar, 

për të evituar depërtimin e tyre nën tokë. 

Dhe së fundmi, në kantieret me dimensione dhe kohëzgjatje të madhe, mund të imponohet 

impermeabilizimi me anën e shtrimit të gjithë sipërfaqes së kantierit. 

 

12. IMPAKTI MBI ATMOSFERËN 

Kantieri i ndërtimit prodhon impakt mbi cilësinë e ajrit mbi të gjitha nëpërmjet emetimit të 

pluhurave të cilat krijohen nga lëvizja e materialeve (dhé, materiale ndërtimi), ngritja e pluhurit 

nga kalimi i mjeteve, ngarkimi i silloseve dhe kontejnerëve me gëlqere dhe çimento, 

shkatërrimi i strukturave. 

Burime të tjera substancash ndotëse për atmosferën janë emetimet nga shkarkimet e mjeteve 

të punës ose, në mjaft raste, praktika e djegies së mbetjeve në kantier, e cila akoma mbetet e 

përhapur. 

Zbutja e emetimeve të pluhurave realizohet me anën e masave të karakterit logjistik dhe teknik 

si ulja e shpejtësisë së qarkullimit të mjeteve (maksimumi 20 km/orë), shtrimi i pistave të 

kantierit,  lagia  periodike  e  pistave  dhe  e  grumbujve  të  inerteve, mbrojtja  e  grumbujve  

të inerteve me anën e barrierave fizike (rrjeta kundër pluhurit, neë-jersey, panele) dhe së 

fundmi, vendosja e filtrave mbi silloset e stokimit të çimentos dhe gëlqeres. 

Zbutja e emetimeve të substancave ndotëse të prodhuara nga motorët endotermikë mund të 

arrihet, në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, nëpërmjet një programi mirëmbajtjeje të parkut të 

makinave i cili të garantojë efiçencën e plotë të motorëve. 

Një përhapje të madhe po merr edhe vendosja, në makinat diesel, e filtrave për kapjen 

e 

thërmijave, veçanërisht në kushte pune specifike si p.sh punimet në galeri. 

Në  disa  kantiere  me  shtrirje  dhe  kohëzgjatje  të  madhe, siç  janë  për shembull kantieret  

e infrastrukturës, disa aktivitete mund të gjenerojnë emetime të karakterit industrial, për të cilat 

paraprakisht duhet marrë autorizimi për emetimet në atmosferë, në bazë të legjislacionit në 

fuqi. 
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13. IMPAKTI MBI TOKËN 

Aktivitetet e kantierit mund të gjenerojnë impakte të fortë mbi tokën dhe nëntokën, si dhe mbi 

ujërat nëntokësore. Veçanërisht, ekziston rreziku potencial i kontaminimit të tokës që vjen nga 

derdhjet aksidentale të karburanteve dhe lubrifikantëve, depërtimi në tokë i ujërave të larjes 

ose betonimit, groposja e mbetjeve dhe përhapja e mbetjeve të rrezikshme të shkatërrimit 

(materiale që përmbajnë amiant, izolantë, depozita karburanti, etj). 

Zbutja e impakteve dhe parandalimi i ndotjes potenciale, realizohet nëpërmjet masave me 

karakter logjistik si, për shembull, stokimi i lubrifikantëve dhe i vajrave të përdorur në 

kontejnerë  të  posaçëm  të  pajisur me  vaska  izolimi,  kryerja  e  mirëmbajtjes, furnizimit  

dhe lidhjeve në sipërfaqe të shtruara dhe të mbuluara, disiplinimi i ujërave të kantierit dhe 

shkatërrimi me ndarje selektive të materialeve. 

 

14. IMPAKTI MBI BIMËSINË 

Kantieret shpesh zhvillohen në afërsi të bimëve drusore  ose në afërsi të zonave me vlerë 

mjedisore (parqe, brigje lumorë). 

Aktivitetet e kantierit mund të ndikojnë drejtpërdrejt mbi bimësinë (dëmtim të rrënjëve, 

kurorave, trungjeve, derdhje e materialeve të dëmshëm, alterimi i truallit, impermeabilizim i 

tokës). 

Ose mund të gjenerojnë impakte jo të drejtpërdrejtë që dëmtojnë mjedisin natyror (emetim 

pluhurash, alterimi i dinamikës ujore, ekuilibrave kimikë, ndërprerja e korridoreve ekologjikë, 

etj). 

Në mjedisin urban, masat kryesore për mbrojtjen e pemëve dhe zbutjen e ndikimeve mbi 

bimësinë  gjenden  ne  rregulloret  e  ndërtimit  dhe  të  gjelbërimit.  Fjala  është  për  masa  me 

karakter logjistik, të cilat imponojnë mbrojtjen e rrënjëve, kurorave dhe trungjeve nga dëmtime 

të kontaktit fizik me mjete ose pajisje kantieri, shmangien e grumbujve të materialit ose 

derdhjen e lengjeve në zonat ku ndodhen bimët dhe garantimin e mbijetesës së bimëve në 

kushtet mjedisore " të alteruara " nga prania e kantierit. 

 

15. IMPAKTI MBI TRAFIKUN DHE QARKULLIMIN 

Për  shkak  të  volumeve  të  konsiderueshme  të  materialeve  të  nevojshëm  për  ndërtimin  e 

veprave, transporti paraqet një aspekt të rëndësishëm të aktiviteteve të kantierit, i cili ndikon 

mbi aspekte të shumta mjedisorë si bllokimi i trafikut lokal, emetime të gazrave të shkarkimit, 

emetim pluhurash, dëmtimi i shënjave rrugore dhe emetime akustike. 

Vlerësimi i impaktit presupozon njohjen e elementëve karakterizues të transportit në kantier si 

volumet e zhvendosur në hyrje dhe dalje të kantierit, programi i përkohshëm i furnizimeve, 

rrugët për/dhe nga zonat e furnizimit dhe depozitimit dhe transportet e jashtëzakonshëm që 

mund të bëhen. 
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Masat e zbutjes janë kryesisht të natyrës logjistike dhe organizative si përcaktimi i rrugëve 

me më pak ndikim, programimi korrekt dhe racionalizimi i furnizimeve, rregullimi i akseseve, 

larja e rrotave dhe karrocerive në dalje nga kantieri dhe detyrimi i mbulimit me mushama i 

ngarkesave që përhapin pluhur. 

Në kantieret me përmasa dhe kohëzgjatje të madhe, mund të kërkohen planet e trafikut (të 

cilat planifikojnë dhe vlerësojnë impaktin mbi qarkullimin publik) ose planet e qarkullimit 

(midis zonave të ndara të vetë kantierit). 

 

16. FAZA OPERATIVE 

Gjatë fazës së funksionimit të objektit, shkalla e aktiviteteve, niveli i trafikut etj, kanë pak 

gjasa të jenë mjaft të lartë në atë shkallë sa të shkaktojnë shqetësime në lidhje me zhurmat, 

ndotjen e  ajrit  ose  lëvizjen  e  automjeteve  dhe  këmbësorëve, duke  bërë  të  mundur  

respektimin e limiteve të zonës për të tre këto aspekte. 

Gjatë fazës operative, shfrytëzimi i ambienteve hidrosanitare, do të shoqërohet edhe me 

shkarkimin e ujrave të përdorura. Efekti i tyre në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve është i 

neglizhueshëm, pasi ato do të kolektohen drejt kolektorit kryesor dhe do të dërgohen drejt 

impiantit të trajtimit të qytetit të Tiranës. 

 

17. PASIGURITË NË VLERËSIMIN E NDIKIMIT 

Pasiguritë kryesore të vlerësimit të ndikimit lidhen me çështje të ndyshme që kanë të bëjnë me 

vende ndihmëse si sheshe bazë, vende për mbajtje agregatesh dhe sipërfaqe të prishura ne 

dispozicion. 

Pasiguritë lidhur me vendosjen e pikave ndihmëse të ndërtimit, shkalla e tyre dhe metodat e 

operimit  do të mbeten  të  panjohura  derisa kontraktuesi të jetë  caktuar dhe  të ketë bërë 

hollësitë e programit të punës së tij. 

 

18. VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I PERFORMANCËS MJEDISORE 

Natyra e projektit është e tillë që shumica e punimeve do të realizohen në renditjen e 

planifikuar, kështu që shmanget ose pakësohet shkalla e efekteve keqësueseNë fazën 

ndërtimore të projektit ndikimet keqësuese mund të zbuten kënaqshëm, ose me anën e 

projektimit të mirë inxhinierik, ose përmes adoptimit dhe përforcimit të kushteve mbrojtëse 

mjedisore në kontratat ndërtimore të tipi teknik, logjistik dhe organizativ. Megjithatë do 

të jenë të pranishëm rreziqet e sigurisë rrugore në rritje me shpejtësinë e madhe të automjeteve 

dhe volumin më të madh të trafikut gjatë operimeve. 
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19. MASAT ZBUTËSE DHE MASAT PËR RRITJEN E PËRFITIMEVE MJEDISORE 

Masat zbutëse dhe vlerësuese për t`u marrë janë të shumëllojshme. Masat kryesore janë të 

ndara për fazat (stadet) ndërtimore dhe operative të projektit. Ato mund të klasifikohen në 

masa zbutëse të detyrueshme dhe në masa zbutëse të rekomanduara shtesë. 

 

20. STADI NDËRTIMOR ZBATUES. MASA ZBUTËSE TË DETYRUESHME 

• Të pakësohet në minimum ndotja e tokës dhe burimeve ujore në sheshet e ndërtimit 

të kontraktuesve dhe vendet e punës si pasojë e keqfunksionimit të ambienteve sanitare, krijimit 

të mbetjeve si dhe rrezikut të derdhjeve dhe rrjedhjeve të materialeve ndotëse. Kontraktorit/ëve 

do t`u kërkohet të bëjnë projekt–propozimet e tyre për të parandaluar dhe minimizuar këto 

burime potenciale të ndotjes; 

• Futja e teknologjisë së re në ndërtim me nivel të ulët zhurme dhe përdorimi i mjeteve 

me goma; 

•   Prerja e asfalteve me teknologjinë e kohës, pa zhurmë dhe pluhur (me përdorim uji); 

• Përdorimi i mjeteve të mbuluara për largimin e mbetjeve të ndërtimit që shkaktojnë 

ndotje  suplementare,  dhe  riciklimi i  mbetjeve  të  ndërtimit  që  mund të  ripërdoren, 

(asfaltet, hekurat e ndërtimit, pjesë metalike, etj.); 

•   Filtrimi i ujrave që ngelen nga përdorimi në fushën e ndërtimit dhe që ndotin tokën 

(ujrat me çimento, me acide, lëng xhami, ujrat e makinerive të ndërtimit); 

• Të gjitha ujrat e kontaminuara që përdoren në ndërtime do të trajtohen në mënyrë 

të përshtatshme.  Rekomandohet  që  uji  duhet  së  pari  të  kalojë  në  një  seri filtrash  ku 

përdoret edhe rëra ose pellgje precipitimi dhe së fundi, të infiltrohet në tokë para se të derdhet 

në mjedisin natyror; 

• Të merren të gjitha masat për të siguruar nivelin e duhur të sigurisë dhe higjienës në punë 

(pajisja e punëtorëve me doreza, maska mbrojtëse, helmetë, etj); 

• Spërkatja  me  ujë  e  sipërfaqeve  të  rrugës  të  pashtruara  për  të  evituar  ngritjen  e 

pluhrave gjatë periudhave me thatësirë; 

• Minimizimi i sasive të mbetjeve të kantierit nëpërmjet ripërdorimit të tyre. Depozitimi 

përfundimtar i mbetjeve ndërtimore është përgjegjësi e kontraktuesve në bashkëpunim me 

autoritetet bashkiake/komunare. Eshtë i nevojshëm një asgjësim përfundimtar dhe i 

përshtatshëm i mbetjeve; 

• Me qëllim që të pakësohet shkarkimi i tymrave dhe shtimi i zhurmave, kontraktuesit duhet 

të mundësojnë përdorimin e makinerive moderne me nivel të ulët zhurme dhe shkarkime të 

ulta të gazeve dhe tymrave; 
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• Me qëllim që të ulet ndikimi për banorët dhe mjedisin, duhet bërë monitorimi për të 

kontrolluar parametrat kryesorë ndotës gjatë ndërtimit (pluhur, zhurmë, kontaminim uji, 

mbetje të ngurta); 

• Të  shihen  të  gjitha  mundësitë  e  ripërdorimit  të  shtresave  dhe  asfalteve, me synim 

evitimin e hedhjes së tyre në vende të papërshtatshme. 

 

21. STADI NDËRTIMOR ZBATUES. MASA ZBUTËSE TË REKOMANDUARA 

SHTESË 

• Sisteme  sinjalizimi  të  përkohshme  trafiku  dhe  shenja  rrugore  për  të  rritur  sigurinë 

rrugore gjatë ndërtimit; 

• Puna  duhet  të  kryhet  vetëm  gjatë  ditës  për  të  mënjanuar  zhurmën,  pluhurin  

dhe shkarkimin e tymit gjatë natës. 

 

22. STADI I OPERIMIT. MASA ZBUTËSE TË DETYRUESHME 

•   Survejimi dhe mirëmbajtja e rrjetit shkarkues të ujrave të përdorura; 

• Aplikimi i ndarjes dhe mbledhjes së diferencuar të mbetjeve duke përdorur kontejnerë dhe 

qese të veçanta; 

• Uji që  vjen  prej  sipërfaqes  së  sheshit  duhet  të  mblidhet  duke  përdorur  një  sistem 

drenazhimi dhe trajtimi primar (vaskë dekantimi dhe yndyrëmbledhje). Uji nuk duhet t’i 

drejtohet mjedisit receptor në se është i kontaminuar me substanca organike dhe inorganike; 

• Atje ku drurët dhe bimësia duhet të priten për vendosjen e objekteve ndërtimore ose 

makinerive, duhet të bëhet zëvendësimi i tyre kudo ku është e mundur. 

 

23. REKOMANDIME PËR STADET E NDËRTIMIT DHE OPERIMIT 

Zbutja efektive e ndikimeve mundësohet duke u kërkuar kontraktuesve të marrin të gjitha 

masat paraprake për pakësimin e ndotjes dhe për të siguruar këtë të gjitha vendet vihen në 

kushte të pastra e të rregullta për të përmbushur punimet e ndërtimit. Ndikimet mund 

minimizohen duke u kërkuar kontraktuesve të kryejnë rregullimet për një furnizim privat 

me ujë, që nuk do të prekte të drejtën e të tjerëve. 

Pakësimi efektiv i mbetjeve mundësohet vetëm me sigurimin e një sistemimi në mënyrë të 

kontrolluar dhe vetëm në vendet e zgjedhura për këtë qëllim. 

Gjatë stadit të projektimit të hollësishëm do të identifikohen vendet për sistemimin e dherave 

të gërmimit duke llogaritur nevojat, për të pakësuar efektet potenciale keqësuese në minimum. 

Do të bëhen përpjekje për identifikimin e vendeve si guroret e vjetra dhe gropat, të cilat mund 

të rimbushen, pa pasur nevojë për të gjetur vende të reja. 
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Konsulentët e projekteve do të përfshijnë mënyra dhe modele të përshtatshme në punime të 

përhershme për minimizimin e erozionit kudo që të shfaqet duke përfshirë edhe sistemet e 

duhura të drenazhimit. 

 

24. SIGURIA SHENDETESORE E PERSONELIT 

Metodat e kryerjes se puneve dhe kualifikimi i personelit, do perputhen me kerkesat dhe 

standartet aktuale. Ne te gjitha aspektet, si per germimin e bazamenteve, kerkesat e pranuara 

gjeresisht, do jene vazhdimisht te mbikqyrura dhe ne nje zone te sigurte. Per personelin  e 

sherbimit te te gjithe punimve, do te merren masat e plota te duhura te sigurimit teknik dhe 

mbrojtjes ne pune, duke i pajisur me kostume speciale dhe per vende pune te caktuara. Per 

mbrojtjen e shendetit te punetoreve ka rendesi zbatimi me rigorozitet i kartes teknologjike si 

dhe zbatimi i rregullores teknike me rigorozitet te plote. Sektori i ndertimit te objektit, eshte i 

plotesuar me te gjitha tabelat parandluese qe kane lidhje me mbrojtjen e shendetit te 

punetoreve. Ne nje mjedis te vecante dhe qe dihet nga te gjithe personeli, vendoset kutia e 

ndihmes se shpejte. 

 

Menaxhimi i mbetjeve urbane 

Ne funksion te menaxhimit te mbetjeve qe do te krijohen mund te dalin keto lloj metjesh: 

✓ Mbetje inerte nga procesi i germimit dhe ndertimit te rrugeve te cilat krijohen nga: 

• Materiali i germuar per te realizuar infrastrukturen e parashikuar per sheshim te 

rrugeve qe jane nen nivel; 

• Materiali i tepert qe do te rezultoje nga germimet qe do te perdoret per rimbushje 

dhe sheshimet ne nivelet e ndryshme ne zonen e punimve te kesaj rruge; 

✓ Mbetje personale nga punetore; 

Keto mbetje sipas shkalles se perdormit, ose te grumbullimit ruhen dhe magazinohen 

ne ambiente te vecanta dhe me tej do te transportohen per ne vendet e caktuara nga 

Bashkia. Transportimi i mbetjeve do te behet me makina te medha duke bere te mundur 

kujdesin per mosndojen e ambientit gjate rruges se transportimit. Kjo realzion 

mbrojtjen e ambientit, duke mos shkaketuar asnje emetim ne ambientet perreth sheshit 

si ehde pergjate rruges, si dhe nga menyra e mbajtjes se tyre ne menyre qe te ruhet dhe 

mbrohet shendeti i njerezve dhe botes se gjalle perreth. Vendi i grumbullimit te 

mbetjeve te ngurta do te saktesohet perfundimisht ne momentin e marrjes se lejes se 

perdorimit. 

 

 

25. MBROJTJA E BIMESISE DHE GJESE SE GJALLE 

Pemet nuk do te preken. Djegia ne kantier ndalohet rreptesisht.  
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Masat adekuate do te merren per parandalimin e hubjes apo demtimin e gjese se gjalle gjate 

ekzekutimit te puneve. Te gjitha materialet e teperta do te hiqen pas montimit dhe vendi do 

lihet ne kushte te pastra dhe te rrgullta. Rregullat dhe procedurat e meposhtme do te 

respektohen me kujdes per te mbrojtur mjedisin’ 

1. Duke trajtuar mbeturinat ne perputhje me ligjin aktual te rregullores mjedisore 

nga autoritet lokal shqiptar 

2. Duke depozituar te gjitha pajisjet qe do te gjenden gjate kohes se punimve te 

asfaltimit te kesaj rruge ne vende te percaktuara nga autoritetet lokale, te cialt 

jane te mbrojtura nga rrjedhjet. 

  

 

26. ZBATIMI I PLANIT TE MENAXHIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL DO TE 

MONITOROHET NGA EKIPI I BASHKISE VLORE 

Legjislacioni Kombetar i Mjedisit, permes ligjit te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis Nr.10 440, 

te dates 7 korrik 2011, kerkon VNM paraprake per kete lloj projekti (rehabilitimi i rrugeve).  

Ne varesi te llojit te VNM-se, perfituesi do te aplikoje per marrjen e lejes mjedisore. Leja 

mjedisore do te leshohet para punimeve dhe nenshkrimit te kontrates.  

 

PROJEKTUES 

BASHKIA SKRAPAR 
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