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1. PARATHENJE 
 

Projekti “Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare” ka ne perberje komponentet ne 
vijim: 

 
 Komponenti A: Fuqizimi i Menaxhimit te Zonave te Mbrojtura (Parku Kombetar Butrint – BNP)  
 Komponenti B:  Infrastruktura dhe Rehabilitimi i Mjedisit Bregdetar Jugor; 
 Komponenti C:  Pastrimi i Zonës së Ndotur të Porto Romanos;  
 Komponenti D:  Menaxhimi dhe Monitorimi i Projektit;  

 
Ne Komponentin B, Projekti përfshin nënkomponentin B.1: Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta te 
Zonës Bregdetare Jugore i cili mbështet zhvillimin e shërbimeve moderne për menaxhimin e 
mbetjeve në Shqipërinë Jugore per permiresimin e kushteve mjedisore dhe per te lejuar mbylljen e 
vendeve ekzistuese te hedhjes se mbetjeve. Konkretisht, ky projekt po financon ndertimin e nje 
Landfilli rajonal sanitar modern (venddepozitim i mbetjeve jo te rrezikshme bashkiake) ne afersi te 
fshatrave Bajkaj – Palavli (Komuna Vergo) sebashku me aksesin e duhur per ne Landfill. Punimet 
Civile per ndertimin e Landfillit jane ne zbatim. Landfilli do t’i sherbeje Bashkise sarande, Bashkise 
Himare, komunes Lukove dhe komunave dhe fshatrave te tjere te Bregdetit Jugor te shqiperise. 
Pervec kesaj, ne nënkomponentin B.1: Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta Projekti përfshin ndertimin 
e:  
 
o një Stacion Transferimi (ST) me strukturat shoqëruese brënda Bashkisë së Himarës, dhe 
o aksesin e ri Fig. 2’ ne kete VNM (aksi 1, rreth 750m) dhe rrugët periferike te zones/rruget e 
sherbimit në Stacionin e Transferimit (aksi 2, rreth 120m). 
 
Për te dy komponenentet, Stacionin e Transferimit dhe rruget e aksesit eshte pergatitur nje VNM e 
perbashket (kjo lejohet nga Legjislacioni Shqiptar), sepse: (i) rruget e aksesit jane nje pjese 
integrale e ST, te domosdoshme per sherbimet e tij, (ii) investitori eshte i njejte, (iii) punimet e 
ndertimit kryhen njekohesisht, dhe (iv) impaktet mjedisore gjate ndertimit jane te ngjashme ose me 
te njejtat tipare. Ndikimet mjedisore, masat zbutese, planet e monitorimit dhe menaxhimit ne kete 
raport jane te ndara (per ST dhe rruget e aksesit). 
 
ST ne Himare eshte konceptuar per t’ju pergjigjur automjeteve me ngarkese 6 ton, qe mbledhin 
mbetjet bashkiake te Himares. Stacioni i Transferimit do te sherbeje si pike lidhjeje me kosto 
efektive midis mbledhjes se mbetjeve ne Bashkine Himare dhe Landfillit ne Bajkaj, ku do te 
depozitohen mbetjet e kompaktuara. Stacioni i Transferimit do te funksionoje si zone pritese ku do 
te shkarkohen mjetet e grumbullimit te mbetjeve. ST eshte projektuar te mbaje nje sasi ditore te 
mbetjeve deri ne 20 ton. Ne ST nuk do te kete depozitim afat gjate te mbetjeve. Mbetjet do te 
kompaktohen dhe pastaj do te ngarkohen ne mjete me te medha per transport ne Landfillin ne 
Bajkaj. 
 
Një ‘vlerësim i detajuar i ndikimit në mjedis” ne përputhje me ligjin shqiptar ekzistues për VNM-në 
dhe me ligjet e reja te VNM te propozuara ne pershtatje me legjislacionin e EU per VNM si dhe 
Udhëzuesit e Bankës Botërore eshte kerkuar per Stacionin e Transferimit dhe rruget e aksesit. Ne 
terma konkrete rruga e hyrjes ne ST kupton rruget e brendeshme ne Stacionin e Transferimit (aksi 
2, rreth 120m) dhe aksesi qe con ne ST qe fillon nga rruga Himare – Kudhes (rruga e vjeter Himare 
– Sarande) ne ST (axis 1, about 750 m). Ky segment eshte i perfshire ne kete VNM. 
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Segmenti qe lidh ST me qytetin e Himares (gjatesi rreth 6.7 km), i quajtur rruge periferiale ose 
rruga e Kudhesit, eshte permendur ne kete raport si nje pjese integrale e menaxhimit te mbetjeve 
ne Himare. Roli i tij per te sherbyer si rruge transporti nga qendra e Himares ne Stacionin e 
Transferimit. Rruga tashme perdoret per trafikun e rende pasi ne nje nga segmentet e kesaj rruge 
eshte nje fabrike asfalti dhe inertesh. Ky raport nuk perfshin impaktin mjedisor per zgjerimin e 
rruges se Kudhesit, masat zbutese, planin e monitorimit dhe menaxhimit per kete segment, sepse, 
ky segment do te rehabilitohet nga FSHZH (Fondi Shqiptar i Zhvillimit) dhe gjithe dokumentacioni i 
domosdoshem, perfshire dhe VNM do te pergatitet nga Bashkia Himare.  Sipas informacionit te 
fundit (Maj 2014) zgjerimi dhe rehabilitimi i kesaj rruge do te filloje ne fillim te muajit Qershor 
2014. Projekti (i Bankes Boterore) nuk merr pjese ne kete investim, por, ka diskutuar nevojen per 
rehabilitimin e saj. Me shume masa zbutese te detajuara dhe monitorim per kete segment do te 
diskutohen ne VNM qe do te pergatitet nga Bashkia Himare me FSHZH brenda investimit per 
rehabilitimin e rruges.  
 
Ne ligjin Nr. 10440, date 7.7. 2011 (Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis: eshte shenuar qe “Ky ligj 
aplikohet per projektet e propozuara, publike ose private, te cilat mund te shkaktojne impakte te 
rendesishme negative, direkt ose indirekt ne mjedis, si rezultat i madhesise, natyres, ose 
vendndodhjes”. Ne perputhje me Aneksin II te ligjit “Per ndertimin ose rikonstruksionin e rrugeve” 
kerkohet Leja Mjedisore (Aneksin II/d – projektet e infrastrukture p. 19).  
 
Nese rruget per t’u rehabilituar dhe zgjeruar kerkojne marrjen e tokes shtese, legjislacioni Shqiptar 
kerkon konsiderimin e vleres per kompensim per siperfaqen, qe do te perdoret perkohesisht ose 
definitivisht. Pronaret e pasurive (toke bujqesore, urbane, pyje ose kullota) do te kompensohen ne 
perputhje me cmimin e tregut dhe procedurat e shpronesimit te pershkruara ne ligjin “Procedurat e 
kompensimit te vlerave te pasurive te perdorura per punime me interes publik”. 
 
Në vitin 2010, sipas nje kontrate konsulence me  Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit u 
përfundua një Raport i përbashkët i thelluar i Ndikimit në Mjedis (VNM) për në Himarë dhe 
Landfillin ne Bajkaj, e shoqëruar me konsultim të gjërë me publikun, Raporti u përgatit nga Dr. 
Peter NATTALL (konsultent ndërkombëtar) dhe Dr. Sulejman Sulce (konsulent kombëtar), të 
përzgjedhur mbi bazën e një tenderi të hapur. Me kërkesën e publikut, autoriteteve lokale dhe 
qëndrore po përgatitet ky raport VNM, i ri dhe vetëm për stacionin e transferimit të mbetjeve në 
Himarë për shkak të propozimit të një vatre të re të Stacionit ne jug lindje të Himarës. Sipas 
legjislacionit shqiptar, kur ndryshojne tregues të cilësuar që sjellin pasoja ne mjedis (ndryshim 
teknologjie, procedurash prodhimi dhe zona e ndertimit) nevojitet një Vleresim i thelluar i Ndikimit 
në Mjedis. Ky raport është në perputhje me këtë kërkese dhe me këtë detyrim ligjor. Të dhënat e 
përshkruara në këtë Raport VNM-je janë vazhdim i kërkimit, raporteve studimore dhe projekt 
propozimeve të përgatitura nga ekipe te specializuara nën përgjegjësinë dhe drejtimin e Njesisë se 
Koordinimit te Projektit në Ministri në bashkëpunim me konsulencen ndërkombetare dhe 
diskutime me zyrën e Bankës Botërore. Pjesë të rëndësishme të këtij Raporti janë përshkruar, 
diskutuar dhe përkufizuar në Raportin e Vlerësimit Mjedisor për Stacionin e Transferimit në 
Himarë (2010). 
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2  PËRMBLEDHJE JO TEKNIKE 
 

2.1  PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE 
 
Qyteti i Himarës në vitin 2013 (sezoni veror) u popullua me rreth 24,000 pushues dhe 16,000 banorë 
pa përfshirë plazhet më infrastrukturën hoteliere për rreth, duke u bërë një nga sitet turistike më 
atraktive në vënd. Megjithë zhvillimin dinamik urban ky qytetet nuk ka nje vënd depozitim mbetjesh 
sipas një standarti dhe mbetjet urbane i depoziton në një vënd të hapur (Qafa e Vishës), me pasoja 
mjedisore dhe peisazhere. Në vitet e fundit është duke u implementuar Plani i Integruar i Mbetjeve në 
Zonën Bregdetare të Jugut dhe ne kete kuader do te ndërtohet Stacioni i Transferimit (dhe rruget 
hyrese te reja) në të cilin do të depozitohen perkohesisht mbetjet urbane të Qytetit të Himarës.  
 
Eshte parashikuar qe sebashku me ST do te ndertohen dhe rruget e reja te aksesit. Rruga ekzistuese, qe 
vjen nga Himara ne ST ka nevoje te rehabilitohet. Stacioni i transferimit do të ndërtohet dhe do të 
funksionojë sipas Ligjit të Mbrojtjes së Mjedisit (2011, i bërë aktiv në Janar 2013) në përputhje me 
Legjislacionin e Bashkimit Evropian të zbatuar me rreptësi dhe Udhëzuesve të Bankës Botërore. 

 
2.2 LEGJISLACIONI 
 
Ky Dokument është Përmbledhje Jo-Teknike e Raportit te Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor (VNM), qe 
paraqet me hollësi të gjithë ndikimet që propozimi mund të ketë mbi mjedisin natyror, të ndërtuar dhe 
njerëzor, siç kërkohet nga legjislacioni Shqiptar dhe i Bashkimit Evropian dhe Udhëzimeve të Bankës 
Botërore. Ky Raport adreson mënyrat si mund te minimizohen të tilla ndikime. Legjislacioni Shqiptar i 
VNM dhe menaxhimi i mbetjeve të ngurta jane shqyrtuar dhe janë përshkruar ndryshimet aktuale në 
këtë legjislacion, të cilat do t’i bëjnë rregullat në përputhje me kërkesat e ligjit të BE. Kjo përfshin 
kërkesat për këshillim me publikun dhe pjesëmarrjen e tij dhe lejet e leshuara per stacionin e 
transferimit dhe rrugen. 
 
2.3 ÇFARË SYNOHET  

 

Stacioni për transferimin e mbetjeve ne Himare parashikon marrjen/depozitimin e perkohshem te 
mbetjeve te Himares (per nje periudhe 2 ditore), kompaktimin e tyre e më pas do të transportohen dhe 
depozitohen në Landfillin  e Bajkajt (Komuna Vergo). për në Landfill. Nuk do të ketë djegie të mbetjeve 
në ST. Stacioni i transferimit  do të pranojë vetëm mbetje sanitare (jo te rrezikshme) në të njëjtën 
kategori si mbetjet, qe do te dergohen ne Landfill. Stacioni i transferimit do të rrethohet në mënyrë të 
sigurt me rrethim me porta të kyçura për të parandaluar hyrjen e paautorizuar. Gjithashtu, do te 
ndertohet dhe aksesi i ri i rruges (870 m) nga rruga ekzistuese. 

 
Ndërtimi i Stacionit te Transferimit me rruget e aksesit ishte parashikuar per nje periudhe 9 mujore, 
por, me propozimin per ndryshimin e vendit eshte rene dakort qe kohezgjatja e punimeve do te jete 
me e shkurter. Nuk do të ketë ngrehina për strehimin e punëtorëve në zonen e ndertimit te ST.  Në 
vend të kësaj, punëtorët do të strehohen në Himarë.  
 
Stacioni i Transferimit të Mbetjeve në Himarë (zona H2) ndodhet rreth 5 km në lindje të Qytetit në 
rrugën që lidh Himarën me Pilurin dhe pastaj rreth 1.2 km në drejtim të rrugës për në fshatin Kudhës 
(rruga e vjeter kombetare Vlorë – Sarandë). Rruga ekzistuese qe con ne ST duhet që të zgjerohet, 
sigurohet me mbështetse dhe bankina pritëse dhe të asfaltohet. Rehabilitimi, qe perfshin zgjerime te 
vogla te rruges ekzistuese nuk eshte pjese e ketij projekti. Projekti per zgjerimin e rruges eshte 
pergatitur dhe Bashkia Himare po negocion per financimin e saj me FSHZH. Prandaj, ky raport nuk 
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perfshin impaktet mjedisore, masat zbutese, planin e monitorimit dhe menaxhimit per rrugen 
ekzistuese, por, VNM do te pergatitet, sepse, sipas legjislacionit Shqiptar VNM kerkohet, gjithashtu, per 
rehabilitimin e rrugeve. 
 
Edhe pse Bashkia Himare konfirmoi qe toka ku do te ndertohet ST eshte prone e Bashkise Himare dhe 
nuk ka toke private qe preket, meq ellim qe te shmanget cdo ankese dhe zbutur cdo risk social Bashkia 
Himare ka vendosuar se fundi spostimin e vendndodhjes se ST (rreth 700 m). Stacioni i Transferimit 
(zona H3) ndoshet tani rreth 8 km nga Himara, perseri brenda se njejtes pasuri. Nje rruge e re rreth 
870.7 m do te ndertohet per te cuar ne ST, duke perfshire dhe rruget e sherbimit brenda zones se ST. E 
gjithe rruga kalon ne toke publike, me perjashtim te 30 m te pare, qe nuk trajtohen as nga ligji 7501 
“Per tokat bujqesore”, nuk eshte as kullote dhe as truall, nuk eshte regjistruar asnjehere si pasuri dhe 
nuk prek prona individuale (sipas konfirmimit te Bashkise Himare). Nga pikepamja mjedisore 
vendndodhja e fundit karakterizohet nga te njejtet elemente fizike, biologjike, gjeologjike, pedologjike 
dhe hidrologjike, prandaj, ky Vleresim i Ndikimit ne Mjedis, me disa rishikime, eshte i vlefshem per 
zonen e re.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1- Vendndodhjet e Stacionit te Transferimit: alternativa H2 (portokalli) dhe H3 (e kuqe)  
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Fig. 2 – Vendi i ST (identifikohet shtepia me e afert Kolagji dhe rruga e re 870.7 m me te zeze) 
 

 
 

Fig. 2’ – ST - vendndodhja (H3) dhe aksesi i ri i rrugeve (Aksi 1 & Aksi 2) 
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2.4 ZONAT ALTERNATIVE 
 
Vendi ekzistues i hedhjes se mbetjeve ne Qafen e Vishes eshte nje ceshtje mjedisore kritike per 
shendetin e banoreve te Himares dhe, gjithashtu, vizitoreve. Eshte e papranueshme qe ne nje qytet 
turistik mbetjet hidhen andej ketej ne rrjedha uji pergjate rruges nacionale me pasoja per ujrat 
nentokesore, cilesine e ajrit dhe peisazhin e dukshem nga vizitoret dhe udhetaret. 
 
Tre alternativa jane analizuar per vendosjen e stacionit te transferimit: (H1) ne veri te Himares dhe 
(H2 dhe H3) ne juglindje te Himares. Vendndodhja e stacionit te transferimit eshte perzgjedhur bazuar 
ne kritere krahasuese perfshire ato mjedisore, gjeologjike, të pronësisë së tokës, ndjeshmërisë, 
popullsise, qëndrimeve publike, infrastrukturës, menaxhimit, preferencave institucionale dhe te 
publikut.   
 
Ndërmjet tre alternativave zona H3 në jug lindje të qytetit eshte zgjedhur si më e përshtatshmja për të 
ndërtimin e Stacionit te Transferimit.  
 
Zona e re e perzgjedhur ndermjet tre alternativave ka avantazhe, sepse: (i)eshte larg nga zonat e 
banuara, krahasuar me propozimin e meparshem per ST, sic konfirmohet zyrtarisht nga Kryetari i 
bashkise Himare, konretisht: 0.7 km distance ajrore nga ndertimi i vetem ne te djathte te rruges drejt 
fshatit Kudhes (e vetmja godine 1 kateshe ne rreze 1000 m); (ii) levizja e kamioneve per transportin e 
mbetjeve ne rrugen kryesore do te limitohet, (iii) shqetesimi per ujrat nentokesore, floren dhe faunen, 
aktivitetet bujqesore dhe turistike do te jete me i vogel, (iv) nuk ka plane te parashikuara, as afatgjata, 
per zhvillimin e zonave te shqyrtuara (konkretisht, infrastrukture turistike, industri, bujqesi, park apo 
peisazh i rendesise se vecante). 
 
Opsioni “mos bëj asgjë”, opsioni/”alternativa zero”/”pa ST” nuk ishte e pranueshme, pasi kupton 
transportin e mbetjeve ne Landfillin ne Bajkaj te pakompaktuara, sic grumbullohen nga kazanet e 
mbetjeve. Kjo do te shkaktoje ndotje te ajrit nga emetimi i odorit (ererat e pakendeshme), si edhe 
ndotje te rruges nacionale, si rezultat i renjes aksidentale te mbetjeve gjate transportit. Perderisa ST 
sherben si pike lidhjeje midis mbledhjes se mbetjeve bashkiake dhe Landfillit ne Bajkaj, ne rastin e 
opsionit “mos bëj asgjë”, kostoja e transportit te mbetjeve ne Landfill do te jete e larte, per shkak te 
mos reduktimit te volumit te mbetjeve ne ST, per pasoje, shtim i trafikut nga kamionet e mbetjeve. 

2.5 PËRSHKRIMI I VENDNDODHJES 

Zona H3 e propozuar per Stacionin e Transferimit ndodhet në lartësinë 520 m në një majë kodre rreth 
1.8 km nga kryqëzimi i rrugës Himarë – Pilur me rrugen e Kudhesit. Ajo nga veriu mbështetet në Malin 
e Pilurit dhe nga tre anët e tjera rrethohet nga pjerrësi që bien në rrugen ekzistuese nacionale Himarë 
– Sarandë. Nuk ka shqëtësime sizmike apo të erozionit. Gjeologjia eshtë e përbërë krejtësisht nga 
shkembenj gelqerorë të karstit, me përshkueshmëri të lartë ujore, me pak lym dhe argjila të vendosura 
nëpër carjet shkëmbore. Bimësia natyrore në zonë është e përbërë nga bimë barishtore të livadheve 
dhe në shpate nga festuka; ndërkohë që bimësia e lartë përbehet kryesisht nga lisi, valanidhi dhe 
dushqet. Ka pak tokë bujqësore për rreth pothuaj të pa kultivuara dhe përdoren për kullotje. Po thuaj 
nuk ka pemë frutore veç disa fiqve në jug perendim të saj. Përroi në lindje (lumi i Qeparoit) është rreth 
1.4 km (pothuajse e njejte me zonen H2)nderkohë që në veri është lugina e Qytetit përshkuar nga 
përroi në lindje të tij.  

Vendodhja është e lokalizuar në një zonë me reshje të larta gjatë vjeshtës dhe dimrit, me verëra të 
nxehta e të thata. Nuk përmbytet e nuk ka zona moçalore apo ligatinore dhe mungon uji sipërfaqësor i 
përhershëm. Sipas studimeve hidrogjeologjike uji nën tokësor ndodhet në thellësi të mëdha dhe del në 
breg te detit (Potam). Puset për furnizim me ujë të pijshëm nuk ndodhen afër zones së propozuar.  
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Mbizotërojne ererat  veri – jug. Cilësia e ajrit është e lartë dhe ajri është i pastërt. I vetmi ndikim në 
cilësinë e tij janë zjarret aksidentale me frekuence te vogël. 

Biodiversiteti në një zonë më të gjerë është i lartë, me speciet e zakonshme të bimëve dhe kafshëve. 
Nuk ka specie bimore që gjenden vetëm në këtë zonë apo specie të tjera që janë të mbrojtura nga 
listat kombëtare apo ndërkombëtare apo të përfshira në Listën e Kuqe të Shqipërisë. Zona 
zoogjeografike më e gjerë mbështet një sërë speciesh të renditura (Lista e Kuqe Shqiptare e 
miratuar nga MeM) por asnjë prej këtyre specieve nuk është e kërcënuar nga zhvillimi i propozuar.  

Topografia është gjykuar e përshtatëshme për ndërtimin e ST, bazuar mbi lartësinë, formacionet 
gjeologjike, topografine, gjeomorfologjinë dhe largësinë nga qëndrat e banuara. Toka është me 
përshkueshmëri të lartë por sheshet e betonizuara dhe asfaltimi i mjedisit rrethues shmangin 
ndotjen e ujërave nentokësore nga uji i piset dhe mbetjet e lengshme.  

Të dy vektorët e erës në Himarë veprojnë: Veri – Jug dhe Lindje- Perëndim. Zona H1 duke qënë në 
veri të Qytetit ndikon me kundërmim në të dy rastet si Veri – Jug ashtu edhe Lindje perëndim 
ndërkohë që zonat H2 & H3 ndikojne vetëm në rastin kur drejtimi i erës është në aksin Lindje – 
Perendim (dominant në muajt e dimrit). 

 
2.6 IMPAKTET DHE ZBUTJA E TYRE 

Kjo Përmbledhje Jo-Teknike duhet te referohet ne Planin e Menaxhimit dhe Monitorimit Mjedisor 
(PMMM), pjese e kesaj VNM. PMMM do te aplikohet per te vleresuar impaktet ne mjedis nga ST dhe 
rruga e re gjate ndertimit dhe operimit. PMMM synon shmangjen dhe/ose zbutjen e impakteve ne 
mjedisin biofizik dhe socio-ekonomik. Tabelat respektive listojne te gjitha impaktet nga propozimi ne 
mjedis dhe rruget ne te cilat keto impakte mund te minimizohen. VNM identifikon impaktet e 
mundeshme dhe jep informacion per secilin impakt. Masat zbutese te propozuara gjithashtu 
monitorohen, kur kerkohet. Plani i Monitorimit Mjedisor do te siguroje vleresimin e situates mjedisore 
ne zonen e projektit gjate fazes se ndertimit dhe operimit, ne aspektin e parametrave ne vijim: cilesia e 
ajrit, niveli i zhurmave, cilesia e dherave dhe ujrave siperfaqesor, shkarkimi i ujrave nga pastrimi i 
siperfaqes se grumbullimit te mbetjeve, mbetjet e ngurta dhe substancat e rrezikshme dhe 
biodiversiteti. Nje vleresim fillestar i efekteve negative kundrejt atyre pozitive ne ST tregoi qe ka nje 
numer me te larte dhe pike te impakteve pozitive ndaj atyre negative (shiko tabelen me poshte). Nuk 
jane gjetur efekte negative te rendesishme ne nje zone te madhe ose per nje periudhe te gjate ne 
mjedisin ekzistues apo komunitetet njerezore. Nuk ka impakte te papranueshme ne programin e punes 
te projektit (gjate ndertimit dhe operimit) qe nuk mund te zbuten. Megjithatë, ndërtimi i ST është në 
funksion të sistemit te menaxhimit te mbetjeve dhe reduktimit të ndikimeve negative nga mos 
manaxhimi i mbetjeve që do të thotë lenia e gjendjes siç është.  

Menaxhimi i riskut për sigurinë e punëtorëve, kontrollin dhe ndotjen e substancave të rrezikshme dhe 
toksike të përdorura në vatër gjatë ndërtimit dhe funksionimit, si dhe substancat kimike të përdorura 
gjatë fazës së ndërtimit do të kufizohen nga menaxhimi i zones dhe nga një Plan i Menaxhimit të 
Ndërtimit, ne perputhje me PMMM. 

Permbledhja e numrit te impakteve te mundeshme nga Stacioni i Transferimit 
 

Faktoret 
mjedisore 

Format e mundeshme te 
impaktit 

Impakte 
pozitive (+) 

Impakte 
negative ( -) 

Risku nga 
rrjedhjet 

Substanca kimike per 
punimet e ndertimit 

0 1 

 Substanca qe ndizen 0 1 
Ajri Ererat e pakendeshme, 

ererat nga mbetjet 
0 2 
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 Pluhuri nga ndertimi 0 1 
 Emetimi nga automjetet 0 1 
Uji Nentokesore 0 0 
 Siperfaqesore 0 0 
Uji i ndotur Leachate 0 0 
 Uji i ndotur nga tualetet 0 0 
Zhurma Makinerite e renda gjate 

ndertimit dhe operimit 
0 1 

Peisazhi Perdorimi i zones 1 0 
Biodiversiteti Bimesia natyrale/fauna 0 0 
 Kermat nga zogjte dhe 

parazitet 
0 1 

 Cilesia e te mbjellave per 
rreth 

0 0 

Pershtypja 
vizuale 

Eliminimi i depozitimit te 
pakontrolluar te mbetjeve 

3 0 

 E shemtuar 0 1 
 Mbeturina ne shtim 2 0 
 ST i ri 3 1 
 Rruga e re 3 0 
Komunitetet 
njerezore 

Efektet ne shendetin 
publik 

3  

Shtimi i trafikut rrugor 0 1 
 Niveli i zhurmes 0 1 
Aspektet socio-
ekonomike 

Pune te reja 1 0 
Permiresimi i menaxhimit 
te mbetjeve 

2 0 

 Vleresimi i pergjithshem 18 12 

 
 Zero = nuk ka impakt = 0 
 Jo i rendesishem = impakti eshte i mundshem, por, ne nje nivel te ulet ose per nje 

periudhe te shkurter kohe = 1. 
 Mesatare = impakti konsiderohet jo i deshirueshem(negativ) ose i deshirueshem (positiv) 

dhe ne gjendje te kete nje impakt mesatar ne mjedisin ekzistues ose ne komunitetet njerezore = 2. 
 I rendesishem = impakti konsiderohet te kete efekt te rendesishem ne nje zone te madhe 

per nje periudhe kohe te gjate ne mjedisin ekzistues ose komunitetet ekzistuese njerezore = 3. 

Do të reduktohet ne maksimum shkarkimi i pa kontrolluar i ujerave siperfaqesore nga sheshi i ST, 
ujërat e zeza, ujërat e përdorura. Për këtë arsye kushtet e shkarkimit duhet të përshkruhen në Lejen 
Mjedisore që do të lëshohet nga Qendra Kombetare e Licencimit dhe Ministria e Mjedisit . Mbrojtja e 
cilësisë se furnizimit me uje të pijshëm ka nevojë që të adresohet nga furnizuesit e ujit dhe MSH 
përmes Planeve të Sigurisë së Ujit siç rekomandohet nga OBSH. Uji i mbetur nga përdorimi në vënd për 
nevoja të puntorëve dhe operatorëve gjatë fazës së ndërtimit do të trajtohen në depozita trajtimi, 
sistemet e përshtatshme të trajtimit të përhershëm të ujërave të ndotura në terren (e.g. Kontenierë 
Imhoff ) në vatrën e stacionit të transferimit dhe do të boshatisen rregullisht duke përdorur një 
depozitë të përshtatshme për ujërat e zeza.  

Kutërbimi nga ST nuk do të tejkalojë kufijtë e rekomanduar të përcaktuar nga OBSH në vendbanimin 
më të afërt. Kutërbimi mund të reduktohet duke zbatuar Planin për Menaxhimin dhe Operimin e ST 
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nga operatori, ne vecanti, duke monitoruar ngushte kohën e qëndrimit të mbetjeve në stacion, në pritje 
për tu transferuar në Landfill.  Reagimi i menjëhershëm i operatorit dhe autoritetit menaxhues ndaj 
ankesave të publikut do të jetë i detyrueshëm sipas Planin për Menaxhimin dhe Operimin e ST  dhe 
sipas Lejes Mjedisore për monitorimin mjedisor te Stacionit te transferimit duhet te percaktohen 
origjina dhe vendndodhja e çdo materiali kutërbues. 

Pluhërat që do prodhohen nga ndërtimi i ST dhe rruges duhet të reduktohen në minimum, sidomos 
kur ndërtimet do të bëhen në sezone të thata. Lagja me ujë do të kryhet sa herë që të jetë e nevojshme, 
sipas një orari të rene dakort paraprakisht nga kompania ndërtuese dhe experti i mjedisit në Bashki.   
Emetimet e mjeteve gjatë ndërtimit dhe funksionimit do të kenë një ndikim të pakët. Zhurma dhe 
dridhjet nga makineritë gjatë ndërtimit dhe funksionimit mund të minimizohen sic percaktohet ne 
Planin e Menaxhimit Mjedisor.  Trafiku i shtuar nga mjetet që transportojnë mbeturina nuk do të ketë 
një ndikim domethënës mbi Qytetin duke qënë se rruga dalëse e kamioneve me mbeturina është e 
asfaltuar. Monitorimi i pluherave të ardhura nga ndertimi i rruges dhe i ST dhe marrja e masave 
reduktuese të emetimit të tyre do të menjanojë ndikime të mundëshme mbi shëndetin, florën, faunën 
dhe peisazhin. Një Plan Monitorimi do te pergatitet si pjese e PMMM gjate VNM. Nje procedurë 
ankimimi dhe zgjidhjes të shqetësimeve qe do të shkaktohen gjatë ndërtimit por sidomos gjatë 
funksionimit të ST do të propozohet dhe do te funksionoje (vecanërisht për aromat dhe mbetjet që 
mund të shpërndahen gjatë transportit, ngeshjes dhe ngarkimit). Kontraktori do te instaloje nje tabele 
ne zone me imformacion per kontakt per ankesat dhe komente nese kontraktori nuk ndjek 
percaktimet ne VNM dhe do t’i adresoje ato menjehere. Gjithashtu, gjate operimit dhe ne perputhje me 
Planin e operimit dhe menaxhimit te ST operatori i ST do te evre ne dispozicion nje pike kontakti, 
preferohet nje zyrtar ne Bashkine Himare (si pale pergjegjes sipas ligjit Nr. 8652 “Organizimi dhe 
Funksionimi i Pushtetit lokal“), ku do te adresohen ankesat nga publiku. 

Do të ketë një ndikim të ulët mbi florën lokale (ndikimi në zone) por biodiversiteti në kontekstin e 
gjerë nuk do të ndikohet. Shpenzimet e shtuara të shërbimeve të përmirësuara për mbetjet e familjeve 
ne bashki (transporti dhe kosto të stacionit të tansferimit të mbetjeve)  janë adresuar dobët dhe 
kërkojnë një vëmendje të posaçme. Për të adresuar shqetësimet e qeverisjes vendore dhe komunitetit 
është përgatitur njё strategji per pjesëmarrjen dhe këshillim me publikun. Kosto e rritur e shёrbimeve 
tё pёrmirёsuara tё mbetjeve nuk është fokus i kesaj VNM, por, eshte e rendesishme te nenvizohet qe 
kjo kërkon vëmendje të veçantë. Lidhur me kete nje sere takimesh jane zhvilluar me pjesmarrjen e 
Pushteteve Lokale per te diskutuar mbi tarifat dhe nevojen per rritjen e tyre, vecanerisht per te 
mbuluar “Tarifen ne hyrje” (Gate fee) ne Landfillin ne Bajkaj, perpara se te krijohet Ndermarrja nder 
Bashkiake per menaxhimin dhe operimin e Landfillit. 
 

3  INFORMACION I PËRGJITHSHËM 
 

3.1  PROFILI I PROJEKTIT 
 

Ky Raport është Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor të zhvillimit, ndërtimit, funksionimit të Stacionit te 
transferimit të Himarës, strukturave mbështetëse të lidhura me to, dhe rrugëve hyrëse dhe atyre 
periferike. Ky ndërtim i propozuar është pjese e nënkomponenti B.1 Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta 
ne Bregdetin Jugor - komponenti B: Rehabilitimit dhe Infrastrukturës Mjedisore Bregdetare i 
Projektit të Menaxhimit të Integruar dhe Pastrimit të Zonës Bregdetare (ICZMCP) për Shqipërinë.  
 
Projekti nuk perfshin zgjerimin dhe rehabilitimin e rruges ekzistuese nga Himara ne Stacionin e 
Transferimit. Projekti per zgjerimin e rruges eshte pergatitur dhe Bashkia Himare ka rene dakort 
per financimin e saj me FSHZH. VNM per kete segment te rruges do te pergatitet nga Bashkia 
Himare me FSHZH brenda investimit per rehabilitimin e rruges.  
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Ne perputhje me ligjin Nr. 10440, date 7.7. 2011 (Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis: eshte 
shenuar qe “Ky ligj aplikohet per projektet e propozuara, publike ose private, te cilat mund te 
shkaktojne impakte te rendesishme negative, direkt ose indirekt ne mjedis, si rezultat i madhesise, 
natyres, ose vendndodhjes”. Ne perputhje me Aneksin II te ligjit “Per ndertimin ose rikonstruksionin e 
rrugeve” kerkohet Leja Mjedisore (Aneksin II/d – projektet e infrastrukture p. 19).  
 
Nese rruget per t’u rehabilituar dhe zgjeruar kerkojne marrjen e tokes shtese, legjislacioni Shqiptar 
kerkon konsiderimin e vleres per kompensim per siperfaqen, qe do te perdoret perkohesisht ose 
definitivisht. Pronaret e pasurive (toke bujqesore, urbane, pyje ose kullota) do te kompensohen ne 
perputhje me cmimin e tregut dhe procedurat e shpronesimit te pershkruara ne ligjin “Procedurat e 
kompensimit te vlerave te pasurive te perdorura per punime me interes publik” do te aplikohen. 
Rivendosjet dhe vlera e kompensimit te pronareve te afektuar nga ndertimi/punet publike per 
rehabilitimin te aplikuara ne Shqiperi jane pothuajse identik me ato qe aplikohen nga 
BNRZH/Politikat per rivendosje. 
 
Punimet per ndertimin e Stacionit te Transferimit do te financohen nga Kredia e IDA-s (Shoqata 
Nderkombetare Per Zhvillim), Qeveria e Shqipërisë dhe Grant i Qeverise se Austrisë. 

 
3.2 RREGULLA QE KERKOHEN  

3.2.1 Legjislacioni për VNM-në në Shqipëri 

Ligji Nr.10 440, datë7.7.2011 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis1 rendit ne Apendiksin 1 
aktivitetet që i nënshtrohen Procesit të Thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis si: 

10. ST për depozitimin e mbetjeve jo të rrezikshme me kapacitet më të madh se 50 tonë në ditë. 

 Nën Apendiksin 2 renditen aktivitetet që i nënshkrohen Procesit të Përmbledhjes së 
vlerësimit të ndikimit në mjedis ku përfshihen: 

11(b) instalimet e përdorura për eleminimin e mbetejve (që  nuk përfshihen në Apendiksin 1) 

11(c) impjantet për trajtimin e ujërave të ndotura (që nuk përfshihen në Apendiksin 1) 

11(ç) vendet për depozitimin e llumërave 

10. Prodhimet infrastrukturore, (d)Ndertimi i rruges (që nuk përfshihen në Apendiksin 1) 

Ligji Nr.10 440, datë7.7.2011për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis nënvizon se qëllimi i Vlerësimit 
Mjedisor eshte te siguroje: 

Një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit përmes parandalimit, minimizimit dhe kompensimit të 
dëmeve në mjedis nga projekte të propozuara që përpara miratimit të tyre për zhvillim dhe 
garantimin e një procesi të hapur vendim marrjeje gjatë identifikimit, përshkrimit dhe vlerësimit të 
ndikimeve në mjedisnë mënyrën dhe kohën e duhur, si dhe përfshirjen e të gjitha palëve të interesuara 
në të.  

Procesi i vlerësimit duhet të jetë i përgjithshëm, i integruar, në kohë, i hapur dhe të realizohet në 
mënyrë të paanshme nëpërmjet pjesëmarrjes së organeve qendrore dhe vendore, publikut, si edhe 
organizatave mjedisore jo fitim prurëse, e zhvilluesve të projekteve si edhe të  personave fizikë dhe 
juridikë të specializuar në këtë fushë, me qëllim parandalimin dhe reduktimin e ndikimit mbi 
mjedis 

Aneksi 1 Nr. 10 i Ligjit identifikon…  

                                                
1Ky ligj është përafruar plotësisht me Direktivën 85/337/KEE të Këshillit, datë 27 qershor 1985 “Mbi vlerësimin e efekteve të 

projekteve publike dhe private mbi mjedisin”, të ndryshuar, numri CELEX:31985L0337, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, 

seria L, nr. 175, datë 5.7.1985, faqe 40-48. 
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Instalimet për depozitimin e mbetjeve … siç përcaktohen në Aneksin IIA të Direktivës së BE-së 
75/442/EEC nën paragrafin D9 e mbetjeve jo të rrezikshme me një kapacitet më të madh se 50 tonë 
në ditë (sic.) 

ku, nën Aneksin III 

 karakteristikat e projekteve, 

 vendndodhja e projekteve, 

 karakteristikat e ndikimit potencial 

… kërkon një Vlerësim të Ndikimit në Mjedis. 

Në projektligjin e ri, Neni 16 kërkon që informacioni për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis të japë si 
përcaktohet nën Aneksin IV: 

1.  Përshkrimin e projektit duke përfshirë në veçanti: 

 Nje përshkrim të karakteristikave fizike të të gjithë projektit dhe kërkesat për 
përdorimin e tokës gjatë fazës së ndërtimit dhe vënies në punë, 

 Një përshkrim i karakteristikave të procesit të prodhimit, për shembull, natyra dhe sasia 
e materialeve të përdorura, 

 Një vlerësim sipas tipit dhe sasisë së reziduesve dhe emetimeve të pritshme (ndotje uji, 
ajri dhe toke, zhurmë, vibrim, dritë, nxehtësi, rezatim, etje)si pasojë e vënies në punë të projektit të 
propozuar. 

2.  Një përmbledhje e alternativave kryesore të studiuara nga zhvilluesi dhe dhënia e arsyeve 
kryesore për këtë zgjedhje, dukë marrë në konsideratë efektet  mjedisore. 

3.  Një përshkrim i aspekteve të mjedisit që ka mundësi të ndikohen në menyrë të dukshme nga 
projekti i propozuar duke përfshirë në veçanti popullsinë, faunën, florën, tokën, ujin, faktorët 
klimaterik, pronën materiale, duke përfshirë trashegimine arkitektonike dhe arkeologjike, relievet 
dhe ndërlidhjet midis faktorëve të mësipërm. 

4. Një përshkrim i efekteve të dukshme të mundshëm në mjedis të projektit të propozuar si rezultat 
i: 

 Ekzistencës së projektit, 

 Përdorimit të burimeve natyrore 

 Emetimet e ndotësve, krijimi i zhurmës dhe eleminimi i mbetjeve, si dhe përshkrimi nga ana 
e zhvilluesit e metodave të parashikimit të përdorura për  të vlerësuar efektet në mjedis.  

5.  Një përshkrim i masave të parashikuara për prandalimin, reduktimin dhe ku është e mundur 
përmirësimin e çdo efekti të dukshem negativ në mjedis. 

6.  Një përmbledhje jo-teknike e informacionit të dhënë në paragrafët e mësipërm.  

7. Një indikim i çdo vështirësie (mangësitë teknike ose mungesa e “know-how”) të hasur nga 
zhvilluesi gjatë përpilimit të informacionit të kërkuar.  

8. Ky përshkrim duhet të mbulojë efektet direkte si dhe çdo efekt indirekt, dytësor, kumulativ, afat 
shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, të përhershëm dhe të përkohshëm, pozitiv dhe negative të 
projektit.  

Procedurat dhe kërkesat e Raportit të Vlerësimit në Mjedis rregullohen nëpermjet VKM Nr. 13, datë 
4.1.2013 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE, TË PËRGJEGJËSIVE E TË AFATEVE PËR ZHVILLIMIN E 
PROCEDURËS SË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS” 
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3.2.2 Legjislacioni për VNM-në i BE-së 

Direktiva (85/337/EEC korrigjuar nga 97/11/EEC) për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM) 
përcakton kërkesat për të kryer vlerësimet e ndikimeve në  mjedis përpara dhënies së pëlqimit të 
zhvillimit për  projektet publike dhe private të cilat ka mundësi të kenë një ndikim të dukshëm në 
mjedis. Projektet klasifikohen ne dy grupe: projektet e renditura në Aneksin I janë subjekt i një 
VNM-je të detyrueshme ndërsa për projektet e Aneksit II, vlerësimi bëhet sipas dëshirës. Zbatimi i 
VNM-së për projektet e Aneksit II do të përcaktohet nga Vendet Antare me anë të nje shqyrtimi 
cështje për cështje ose duke përcaktuar pragje dhe kritere për tipet specifike të projekteve ose duke 
përdorur një përzjerrje të këtyre dy metodave.  Vlerësimi mbulon efektet direkte dhe indirekte të 
projektit tek njerëzit, flora dhe fauna, toka, uji, ajri, klima dhe relievi, prona materiale dhe 
trashëgimnia kulturore si dhe ndërveprimi midis këtyre faktorëve. 

Ligji i ri për VNM-në për Shqipërinë transpozon të gjitha kërkesat e direktivës së BE-së 97/11/EEC 
për një vlerësim të ndikimit në mjedis të projekteve. 

Zbatimi i Direktivës së VNM-së duke ju referuar STM-ve të mbetjeve duhet  të shikohet në lidhje me 
një numër instrumentash të tjera ligjore duke përfishrë: 

 Direktivën e BE-së për STM-të e mbetjeve (Direktiva e Këshillit 99/31/EC), dhe 

 Direktivat Kuadër të Mbetjeve.  Duke filluar nga viti 2010 Direktiva Kuadër e Mbetjeve 
dhe Direktiva për Mbetjet e Rrezikshme do të shfuqizohen për tu bashkuar në një direktivë të 
vetme, por për momentin kemi një Direktivë Kuadër për Mbetjet (Direktiva e Këshillit 75/442/EEC 
korrigjuar nga Direktiva e Këshillit 91/156/EEC dhe 91/692/EEC dhe Vendimi i Komisionit  
96/350/EC) si dhe Direktiva e Mbetjeve të Rrezikshme (91/689/EEC). 

 
3.2.3 Udhëzuesit e Bankës Botërore për VNM-në  

Manuali i Veprimeve të Bankës Botërore, Politikat e Veprimeve P.O. 4.01 (Janar 1999) përcakton 
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis si një instrument për të identifikuar dhe vlerësuar ndikimet e 
mundshëm në mjedis të nje projekti të propozuar, vlerëson alternativat, dhe projekton masat e 
përshtatshme lehtësuese, menaxhimin dhe masat e monitorimit.  Vihet re se projektet dhe 
nënprojektet  kanë nevojë për VNM për të adresuar çështje të rëndësishme që nuk mbulohen nga 
ndonjë nga NM rajonale ose sektoriale të aplikueshme.  

Politikat e Veprimit vërejnë se projektet kanë nje zonë influence duke përfshirë të gjitha aspektet 
ndihmëse si korridoret e transmetimit të fuqisë, tubacionet, kanalet, tunelet, rrugët e realokimit 
dhe ato hyrëse, zonat e huazuara dhe ato të depozitimit, dhe kampet e ndërtimit, si dhe zhvillimet e 
paplanifikuara të shkaktuar nga projekti  (p.sh. vendbanimet spontane, vendosja ose lëvizja e 
bujqësisë përgjatë rrugës hyrëse) .   

Manuali i Veprimeve të Bankës Botërore, Politikat e Veprimeve P.O. 4.01 (Janar 1999) kerkon qe 
komponentet kryesore te projekteve duhet te identifikojne:  
 vendndodhjen e projektit (përveç vendndodhjes gjeografike, informacion mbi 

karakteristikat mjedisore kyçe të zonës që ka mundësi të ndikohet nga projekti, dhe vendet e afërta 
ku ndodhen zona të mbrojtura ose vende  me habitate natyrore kritike, 
 çështjet mjedisore kryesore për projektin të identifuara ose dyshuara, 
 çështje të tjera mjedisore me objektiva më të vogla që kanë lidhje me projekin, 
 veprimet e propozuara për të lehtësuar çështjet mjedisore të përshkruara më lartë, dhe 
 justifikim / arsye për kategoritë mjedisore të cilat përfaqësojnë arsye për kategoritë e 

përzgjedhura mjedisore dhe shpjegimi i çdo ndryshimi të klasifikimit fillestar duke specifikuar nësë 
ndonjë ndryshim ka lidhje me alternativat. 
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Banka Botërore ka gjithashtu Praktikat e Mira të Manualit të Veprimeve, P.M. 4.01 (Janar 1999) të 
cilat janë këshilluese për tipe të projekteve dhe klasifikimin e tyre, ku percaktohet qe është shkalla 
e ndikimit dhe jo sektori që përcakton shkallën e vlerësimit mjedisor e mëtej kategorinë.   
 
3.2.4  Legjislacioni për menaxhimin e mbetjeve të ngurta në Shqipëri 

Gjatë viteve të fundit janë bërë një sër ndryshimesh në legjislacionin shqiptar për menaxhimin e 
mbetjeve të ngurta. LIGJ Nr.10 463, datë 22.9.2011 “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË 
MBETJEVE” transpozon në veçanti  Direktivën e BE-së 2006/12/EC për mbetjet, Direktivën e BE-së  
91/689/EC për mbetjet e rrezikshme, dhe Direktivën e BE-së 2000/76/EC për incenerimin e 
mbetjeve. Një numër  pjesësh të legjislacionit dytësor duhet të përfshihet për të kompletuar 
procesin e transpozimit si: 

1 standartet teknike për menaxhimin e mbetjeve,  

              2     një format për lejet dhe aplikimet e vendeve të mbetjeve,  

3     një format për aktin e dorëzimit për transferimin e mbetjeve të rrezikshme,  

4     aplikimet dhe lejet për importin dhe eksporitin e mbetjeve,  

5     kërkesat për paketimin dhe etiketimin e mbetjeve të rrezikshme, dhe 

6     garancitë financiare për lejet për vendet e mbetjeve. 
 

3.2.5  Parimet e BE-së për menaxhimin e mbetjeve 

Kërkesat kryesore e BE-së është që strategjitë e menaxhimit të kenë në rradhë të parë për qëllim të 
prandalojnë gjenerimin e mbetjeve dhe të reduktojnë nivelin e dëmshmërisë së tyre. Ku kjo nuk 
është e mundur materialet e mbetura duhet të ripërdoren, riciklohen ose ripërfitohen, ose të 
përdoren si burim energjie.  Alternativa e fundit duhet të jetë depozitimi i sigurtë (p.sh me anë të 
incenerimit ose Landfilleve sanitare).   Mbetjet duhet të depozitohen sa më pranë burimit të jetë e 
mundur.  Operatorët ekonomik, dhe në veçanti fabrikat e prodhimit, duhet të përfshihen në 
objektivin për të mbyllur ciklin e jetës së substancave, përbërësve dhe produkteve që nga prodhimi 
përgjatë përiudhës së përdorimit deri sa kthehen në mbetje. Ata që janë përgjegjës për gjenerimin e 
mbetjeve dhe në vijim për efektet negative në mjedis duhet t’u kërkohet të paguajnë kostot për 
shmangien ose lehtësimin e pasojave negative. 

 
3.3  LEJIMI I AKTIVITETEVE TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE 
 
3.3.1 Lejet mjedisore 

Procesi i lejimit është përshkruar në VKM (Nr. 13, datë 4.1.2013) për procedurat, përgjegjësitë dhe 
afatet e paisjes me leje mjedisore, me një sistem klasifikimi ne tre nivele të lejeve të propozuar për 
aktivitetet me një pasojë mjedisore të identifikuar sipas Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit (2013), siç 
është: 

 Leja Integruar Mjedisore  –për aktivitete të Klasës A të identifikuar në Aneksin 1 të 
Direktivës IPPC të BE me një prag prodhimi/kapaciteti të treguar dhe me një pasojë mjedisore të 
konsiderueshme.  

 Leja Mjedisore – për aktivitete të Klasës B të identifikuara në Aneksin 1 të Direktivës IPPC të 
BE por nën pragjet e prodhimit/kapacitetit të treguara me një pasojë mjedisore. Këto janë instalime 
dhe aktivitete të cilat nuk përfshihen në regjimin IPPC por që duhet gjithsesi të rregullohen – 
prandaj, ekziston nevoja për të marrë masa që kështu do të jetë edhe pasi të jetë adoptuar 
legjislacioni IPPC. Këto instalime jo-IPPC janë tashmë të rregulluara në Shqipëri sipas Ligjit për 
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Mbrojtjen e Mjedisit (dhe një pjesë tjetër të legjislacionit shqiptar) qoftë nëpërmjet lejeve mjedisore 
ashtu edhe lejimit/autorizimit mjedisor. 

 Autorizimi Mjedisor – për aktivitetet të Klasës C me një pasojë mjedisore jo të 
konsiderueshme.  

Stacioni i Trasferimit të Mbetjeve duhet të përfshihet në kategorinë që kërkon një Leje të Integruar 
Mjedisore siç përcaktohet në Aneksin 1, të Direktivës IPPC të BE, shprehimisht: 

 
 

 
5.  Menaxhimi i mbetjeve 

5.4. ST që përpunojnë 10 ton në ditë ose me një kapacitet të përgjithshëm 
që i tejkalon 25,000 ton, përjashto ST-të e mbetjeve inerte  

(mbetjet inerte nuk janë reaguese nga pikëpamja kimike apo biologjike 
dhe si të tilla nuk dekompozohen) 

 
Kushtet e lejeve të integruara do të ofrojnë zgjidhjet më të mira për mjedisin në përgjithësi. 
Prandaj, kushtet e lejes duhet të përfshijnë:  
 përshkrimin i instalimeve dhe aktiviteteve të tij, topografisë dhe afërsisë  
 përdorimi i lëndëve të para dhe kimikateve, ujit dhe energjisë (inputi)  
 burimi i emetimeve në ajër, ujë ose tokë 
 prodhimi i mbetjeve dhe nevoja për minimizimin e mbetjeve nëpërmjet riciklimit 
 zhurma dhe dridhjet 
 parandalimi i aksidenteve,  
 kushtet e vendndodhjes (banesat) 
 teknologjia e propozuar dhe teknikat e tjera për të parandaluar ose zvogëluar 

emetimet 
 vetë-monitorimi (monitorimi i efektivitetit të pajisjeve përpunuese, pajisjeve 

ngjeshëse dhe emetimeve) 
 masat që duhet të merren pasi që veprimtaria të jetë ndërprerë, përfshi edhe masat 

përmirësuese. 
 
Leja do të përfshijë gjithashtu dispozita për: 
 
 inspektimin e rregullt nga inspektorët e mjedisit nga NEI të vatrës, aktivitetit, personelit 

dhe dokumentacionit, 
 shqyrtimin periodik dhe azhornimin e lejes së mbajtur nga aktiviteti për të garantuar 

përputhshmërinë, 
 detyrimin për operatorin ose personin e ngarkuar të raportojë të gjithë ndryshimet në 

afërsi dhe për EFA për të azhurnuar lejen kur ka patur ndryshime thelbësore, 
 detyrimin e operatorit ose personit të ngarkuar që të raportojë menjëherë situata të 

shkeljes së kushteve të lejes (mos-përmbushje e rregullave) pranë NEI dhe për të ndërmarrë 
menjëherë masa për të minimizuar ose parandaluar çdo ndikim mjedisor, 
 lejimin e njohjes së publikut me aplikimet, lejet dhe rezultatet e monitorimit, 

 
3.3.2 Rregullimi institucional për dhënien e lejeve 
 
Aplikimi për Lejen Mjedisore të Integruar (si një aktivitet i klasit A) duhet të përfundohet dhe ti 
paraqitet Qendrës Kombëtare të Liçensimit, dhe pastaj EFA/MM për të shkruajtur lejen dhe kushtet 
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e lejes. Verifikimi i formatit të aplikimit për lejen duhet të jetë i lirë dhe të bëhet nga EFA/MM nëse 
kërkohet. Veprimet e inspektimit të përmbushjes së kushteve mjedisore, ose si rezultat i ankesave 
nga publiku, mund të bëhen nga Inspektoret Mjedisore të NEI (VKM 2011).  

 
3.4 AKTORËT KRYESORË NË ZBATIMIN E PROJEKTEVE TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE 
 

Ministria kryesore që ka përgjegjësinë për planifikimin e projekteve per infrastrukturën e 
menaxhimit të mbetjeve është Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit (MZHUT).   

Ministria kryesore që ka përgjegjësinë për zbatimin e projekteve per infrastrukturën e menaxhimit 
të mbetjeve është Ministria e Transportit dhe Infrastruktures (MTI), qe menaxhon gjithashtu 
programin e investimit kapital i cili kontribuon në zhvillimin e infrastrukturës mjedisore komunale, 
përfshi furnizimin me ujë të pijshëm, mbledhjen dhe trajtimin e ujit të mbetur dhe menaxhimin e 
mbetjeve të ngurta. 

Ministria e Shëndetësisë ka përgjegjësi për mbetjet spitalore. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjisë ka përgjegjësi të caktuara për mbetjet industriale, projekt-politikat për menaxhimin e 
mbetjeve dhe grumbullimin e statistikave mbi prodhimin e mbetjeve industriale, riciklimit dhe 
trajtimit. Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit ka përgjegjësi të caktuara 
për mbetjet bujqësore.  

Ministria kryesore me përgjegjësi për mjedisin është Ministria e Mjedisit (MM). me përgjegjësi për 
parandalimin e ndotjes, pyjeve, peshkimit dhe mbrojtjen e natyrës e cila përfshin gjithashtu 
menaxhimin e ujit. 12 Agjencitë Rajonale Mjedisore (ARM) sipas MMP janë përgjegjës për lejimin e 
aktiviteteve lokale, ndërsa MMPAU është përgjegjëse për lejimin e aktiviteteve më të mëdha, përfshi 
edhe STMtë mbetjeve. 

Në nivel lokal, qeveria vendore është përgjegjëse sipas Nenit 73 të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit 
për përcaktimin e vatrave për mbledhjen dhe trajtimin e mbeturinave të gjeneruara brenda 
bashkisë, duke organizuar depozitimin e mbetjeve dhe substancave të rrezikshme (sic.), dhe 
menaxhimin e mbetjeve urbane, ujin e mbetur dhe instalimet për trajtimin e mbetjeve të ngurta.  
Sipas Ligjit Nr. 8652 Organizimi dhe Funksionimi i Pushtetit Vendor (31 Korrik 2000), 
administrata, shërbimet, investimet dhe kontrolli rregullator për mbledhjen, transportin, 
përpunimin dhe trajtimin e mbetjeve është përgjegjësi e Komunave dhe Bashkive.  
 

4  TË DHËNA SPECIFIKE PËR PROJEKTIN 
 
4.1 TË DHËNA PËR ZONEN E STACIONIT TE TRANSFERIMIT 
 
4.1.1 Përshkrimi i zones së propozuar për Stacionin e Transferimit  

Aktualisht ekziston një sistem për grumbullimin e mbetjeve shtëpiake në qytet dhe një pikë 
grumbullimi mbetjesh (jo në standarte- Qafa e Vishës) në Himarë.. Megjithëse, ekziston legjislacioni 
në Shqipëri për kontrollin e mbetjeve, përfshi Ligjin për Mbetjet dhe Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit 
(2013), kontrolli rregullator i depozitimit ilegal të mbetjeve është pak i zbatuar nga autoritetet. 
Depozitimi i mbetjeve në zonën e projektit përfshin kryesisht mbetjet shtëpiake, mbetjet shtazore, 
mbetjet bimore dhe mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet. 

Stacioni i transferimit të mbetjeve do të shërbejë si një lidhje me kosto efektive ndërmjet mbledhjes 
së mbetjeve të ngurta në bashkinë e Himarës dhe Landfillit ne Bajkaj. Stacioni i transferimit do të 
funksionojë si një zonë pritëse ku do të shkarkohen mjetet e grumbullimit të mbetjeve. Mbeturinat 
do të ngjeshen, më pas do të ngarkohen në mjete më të mëdha për transportim në Landfillin në 
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Bajkaj. Në stacionin e transferimit nuk do të ketë ruajtje afatgjatë të mbetjeve. Stacioni i 
transferimit ishte parashikuar të lokalizohej afro 1 km në veri të qytezës së Himarës, në një zonë 
kodrinore me një lartësi prej afro 90 m mbi nivelin e detit, per te cilen nje VNM ishte pergatitur ne 
2010 sebashku me Landfillin ne Bajkaj. Zona ishte propozuar, rene dakort dhe miratuar nga 
Bashkia Himare. Pas katër vjetësh (2013),  duke parë zhvillimin e turizmit në Himarë, shqetesime te 
ngritura nga banoret ne afersi si dhe prioritetet e Qeverisë për zonën bregdetare (edhe si zonë 
sensitive mjedisore) u propozua nje tjeter zone (H2) ne jug lindje të Himarës (ne Vumblo), rreth 1.2 
km larg nga kryqezimi i rruges Himare-Pilur me rrugen e Kudhesit. Banoret ne afersi te H2 ngriten 
shqetesimin lidhur me distancen e ST dhe nese rruga per ne ST prek pronat e tyre.Per te adresuar 
kete problem nje zone tjeter (H3) rreth 700 m nga vendndodhja H2 ishte perzgjedhur finalisht. 
Vendndodhja H3 eshte rreth 8 km nga Himara, ne nje lartesi 520m mbi nivelin e detit dhe nje 
siperfaqe mesatarisht 2,200 m2. Stacioni i Transferimit eshte projektuar te mbaje një sasi mbetjesh 
ditore deri në 20 tonë. Ngarkesat individuale prej deri në 6 tonë mbetje të ngurta të qytetit do të 
transferohen nga kamionë grumbullimi në kontejnerë ngjeshës më të mëdhenj. Në këtë mënyrë, 
dendësia e mbetjeve do të rritet dhe numri i udhëtimeve nga stacioni i transferimit të Himarës për 
në Landfillin ne Bajkaj do të zvogëlohet.  Stacioni i transferimit është projektuar në dy nivele: niveli 
i poshtëm afro 1,100 m2, niveli i dytë rreth 700 m2.  Zona e re e propozuar per ndertimin e stacionit 
të transferimit të Himarës është në pronësi publike. Sipas kadastres sipërfaqja për ST është tokë 
pyjore. Ne fakt në vendin ku do të ndertohet nuk ka asnje dru pyjor dhe as peme të tjera të larta. 
Bimësia është barishtore dhe përdoret si kullotë. MZHUT do te marre leje ndertimi nga Bashkia 
Himare. Në afërsi të zones së propozuar nuk ka shtëpi dhe distanca nga shtepia me e afert eshte 0.7 
km distance ajrore (e vetmja shtepi nje kateshe ne rreze 1000 m). Distanca nga zona e banuar 
(Potam, lagje periferike e Himares) është 2.2 km (si distancë ajërore). Në fillim të rrugës nga 
Himara në Pilur ndodhen dy shtëpi ku njëra është e abandonuar dhe tjetra e banueshme. Megjithatë 
distanca nga ST është më shumë se 2 km. Përdorimi i tokës në zonen e ST dhe në të dy anët e rrugës 
është kryesisht pyjore dhe livadhe. Referenca si “Zone pyjore” sipas certifikates kadastrale i perket 
rregjistrave kadastrale perpara viteve 1990 dhe atje nuk ka ndonje zone pyjore. Vetem disa 
sipërfaqe të vogla, të fragmentuara dhe të sheshta, anës së rrugës Himarë – Pilur janë të mbjelle me 
ullinj (jo më shumë se 10 rrënjë) ndërsa sipërfaqet tokë bujqësore (sipas kadastres) përdoren si 
kullotë për bagetinë e imët. Struktura ne te djathte te ST (rreth 20m nga ST) eshte vetem nje vend i 
rrethuar (germadhe) qe perdoret si vathe, brenda pronesise se Bashkise Himare (fig 4’). 

 

           
 

Fig. 3 – Ndertesa me e afert (shtepi nje kateshe)          Fig. 4’ – Zona H3 e ST Himare   
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  Fig. 4’ – Pamje e perdorimit te tokes dhe vendndodhjes se          

                                                                                       Stacionit te Transferimit Himare  
     

            
  

Fig. 5 - Distanca nga qyteti i Himares dhe aksesi ekzistues, qe duhet zgjeruar 
 

4.2 MENAXHIMI I MBETJEVE 
 
4.2.1 Stacioni i transferimit në Himarë 

Prodhimi ditor i mbetjeve të ngurta bashkiake në Himarë është llogaritur 1.057 kg/banore/dite 
sipas raportit te buxhetit per mbetjet te pergatitur nga (TEI&SWS 2009a). Stacioni i transferimit të 
mbetjeve do të pranojë vetëm mbetje sanitare (jo te rrezikshme) në të njëjtën kategori si mbetjet, 
qe do te dergohen ne Landfill. Mbetjet e ngurta urbane do të grumbullohen dhe transportohen në 
stacionin e transferimit të Himarës per kompaktim dhe qe andej do te dergohen ne Landfillin ne 
Bajkaj.  

 
4.2.2 Gjenerimi i mbetjeve 

Pas ndryshimit të regjimit politik dhe ekonomik në 1991, vëllimi i mbetjeve të ngurta urbane 
familjare të prodhuara në zona urbane eshte rritur për shkak të ndryshimit të stilit të jetesës dhe 
modeleve të konsumit. Veç kësaj, lëvizja e familjeve nga zonat rurale deri urbane gjatë dekadës së 
kaluar ka rritur shumë prodhimin e mbetjeve në qendrat urbane, me një rritje vjetore të pesë viteve 
të fundit në mbetjet familjare dhe tregtare të përllogaritura në 8 deri 10% (MMPAU 2006).   

Ekzistojnë gjithashtu ndryshime në normat e prodhimit të mbetjeve në zonat urbane të krahasuara 
me ato rurale. Nga të dhënat e MoE (2006), prodhimi i mbetjeve urbane vjetore ishin 550 kg për 
çdo zonë urbane të krahasuar me 170 kg për çdo banor në zonat rurale, edhe pse krahasimi i 
drejtpërdrejt ndoshta nuk pasqyron sasitë faktike dhe destinacionet e trajtimeve. Prodhimi i 
mbetjeve urbane të përllogaritur për 2006 arrin në shumën 722,000 ton në 7 qytetet kryesore në 



24 |  
 

Shqipërisë (Tabela 1). 
 

Tabela 1.  Prodhimi i përllogaritur i mbetjeve në qendrat urbane të Shqipërisë 
 (MZHUT 2006) 

 
Qendra urbane Ton mbetje të prodhuar 

Tiranë 225,190 
Durrës 78,712 

Fier 73,712 
Elbasan 66,518 

Vlora 59,808 
Korçë 53,749 

Shkodër 48,668 

Sidoqoftë, duhet të nënvizojmë gjithashtu se të gjithë vlerat që paraqesin me hollësi vëllimet e 
mbetjeve të prodhuara janë përafrime pasi regjistrimi dhe sigurimi i këtyre të dhënave është 
aktualisht i vështirë në Shqipëri. Kjo është sepse nuk ka procedurë regjistrimi ose sigurimi të të 
dhënave për mbetjet në nivelin e pushtetit vendor, nuk ka pajisje për peshimin e mbetjeve urbane 
të dërguara në vatrat e mbetjeve, por gjithashtu për shkak të përqindjes së lartë të mbetjeve që 
hidhet ilegalisht ose që digjen lokalisht. Shumë zona mbetjesh janë depozitime të pakontrolluara, 
shpesh me djegie të vazhdueshme të cilat përbëjnë një rrezik për shëndetin të banorëve aty pasi  
dëmtojnë cilësinë e ajrit. Një shembull për këtë është djegia e qëllimshme e mbështjellëseve të 
kabllove të hedhura për të hequr plastikën ose veshjet e gomës me qëllim që të merret kablli i 
metalit i cili kontribuon në shqetësime për kundërmimin, tymin dhe shëndetin publik. Të tilla zona 
janë gjithashtu lehtësisht të arritshme nga një numër i madh njerëzish dhe burim te ardhurash per 
ata, edhe pse kjo praktikë shpesh bart rrezikun e sëmundjeve që transportohen nga zonat e 
mbetjeve në një bashkësi më të gjerë. 

Në të tilla zona nuk ka as kullim apo pengesa të instaluara për të parandaluar shpëlarjen dhe 
katranin që ndotin ujin freatik ose ndotjen e ujit sipërfaqësor. Vatrat e depozitimit janë shpesh të 
pozicionuara pranë detit, në prani të lumenjve ose në luginat e lumenjve, duke përbërë një 
kërcënim për burimet ujore, habitatet, faunën dhe florën. Zonave rurale i mungon çdo impiant 
grumbullimi mbetjesh apo trajtimi të kontrolluar dhe janë plot mbeturina të flakura e të 
depozituara ilegalisht, i cili nxit përhapjen e infeksioneve të dëmtuesve, zogjve rrëmues dhe 
parazitëve të cilët kontribuojnë në sëmundje të bashkësisë, me pamje jo të këndshme dhe ndikim 
mbi mjedisin. Depozitimi i mbetjeve në zonat piktoreske zbeh potencialin për turizëm dhe ndikon 
negativisht mbi përfitimet ekonomike.   

Projekti për grumbullimin e mbetjeve në Stacionin e Transferimit te Himarës dhe transportimin ne 
Landfillin e kontrolluar, sanitar në Bajkaj do të shmange problemet shqetesuese. 

 
4.2.3  Kategoritë dhe kompozimi i mbetjeve 

Një studim paraprak nga Konsulenca për Mbetjet e Ngurta (2005) ka vërejtur se gjenerimi i 
mbetjeve të ngurta në zonën e synuar ishte ‘kryesisht nga banorët (sic.), sipërmarrësit tregtarë, 
udhëtarët dhe turistët që kalojnë që mbërrijnë nga rrugët dhe anijet. Nuk është identifikuar 
pothuajse asnjë aktivitet industrial në zonën bregdetare. Vendet e gjenerimit të mbetjeve janë 
shtëpitë, dyqanet, restorantet, hotelet, tregjet, rrugët, qendrat tregtare dhe kulturore, zonat e 
gjelbra/parqet, mbeturinat e plazheve dhe kuzhinave nga institucione të tilla si spitalet dhe 
ndërtesat e zyrave. Pjesa kryesore e mbetjeve të prodhuara është mbetje urbane dhe mbetje 
ndërtimi dhe shkatërrimi.’ Projekti per Stacionin e Transferimit konsideron, gjithashtu, dhe shtimin 
e numrit te turisteve ne zonen e Himares.  
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4.2.4 Ndarja e mbetjeve 

Materialet e riciklueshme, përfshijnë xhamin, plastikën, qoftë e ngurtë apo të hollë, drurin, metalet 
ferrike apo joferrike, ambalazhet dhe mbetjet e ambalazheve. Megjithëse këto materiale 
grumbullohen rastësisht nga bashkësia rome apo të tjerë, zakonisht të destinuar për tregjet e 
Bullgarisë, nuk ka një ndarje të mbetjeve apo riciklim të organizuar në nivel urban në zonën 
Sarandë-Himarë. Me lëvizjen e Shqipërisë në drejtim të Bashkimit Evropian ndarja dhe riqarkullimi 
i mbetjeve do të jetë një kërkesë e detyrueshme nga BE.  
 
4.2.5 Mbetjet e ndërtimit dhe prishjeve 

Mbetjet e ndërtimit dhe prishjeve prodhohen nga gërmimet, ndërtimi dhe shkatërrimi. Megjithëse 
pjesa dërrmuese janë mbetje ndërtimesh, ekziston një komponent i mbetjeve të rrezikshme nga 
tabakët e shkatërruar të asbestit dhe materialit izolues, tubacionet e plumbit, çatitë e zinkut dhe 
lenda drusore. Konsulenca për Mbetjet e Ngurta (2005) e përllogarit vëllimin e mbetjeve të 
ndërtimit dhe prishjeve në zonën Himarë Sarande prej 1,700 kg/person/vit, që është afro 3.5 herë 
më i lartë se sa mesatarja në Evropë (481 kg/frymë/vit) dhe është një pasqyrim i intensitetit aktual 
të punës ndërtuese përgjatë bregut të Jonit dhe në vende të tjera urbane në Shqipëri. 

Konsulenti Panariti (2009) rekomandon se autoritetet rregullatore duhet të parandalojnë mbetjet 
nga ndërtimi dhe shkatërrim që shkojnë në ST, duke vëne një gjobe në nivelin e €50 për ton për 
gjeneratorët dhe karierat e mbetjeve të ndërtimit dhe prishjeve kur dërgohen në Landfill, por masat 
duhet të jenë më ndëshkuese kur depozitohen ilegalisht. Autoriteti kompetent duhet të eksplorojë 
mundësitë e shkermoqjes së mbetjeve të ndërtimit dhe prishjeve për ripërdorim pas heqjes së 
mbetjeve të rrezikshme të prishjeve të tilla si asbesti.     

 
4.2.6 Mbetjet industriale të rrezikshme 

Prodhimi i mbetjeve industriale të rrezikshme nuk konsiderohet si një problem domethënës në 
Shqipëri (Grontmij-CarlBro 2008) aktualisht thjesht për shkak të aktivitetit industrial që është 
shumë i fjetur në mbarë kombin dhe nuk prodhohet material mbetje. Në zonën Sarandë – Himarë 
veçanërisht, aktiviteti industrial është pothuaj inegzistent dhe për këtë arsye, prodhimi i mbetjeve 
të rrezikshme industriale nuk ekziston. Pavarësisht nga kjo, vëllime të konsiderueshme të mbetjeve 
industriale të rrezikshme nga aktiviteti i mëparshëm përmbahen diku tjetër në mbarë Shqipërinë 
në vatrat e mbetjeve ose vatrave industriale të braktisura, shumë prej të cilave janë identifikuar nga 
UNEP (2006) dhe UNDP (2008) si vatra të nxehta. Në zonën e studimit nuk janë identifikuar vatra 
të nxehta. 
 
4.2.7 Mbetjet spitalore 

Mbetjet spitalore përfshijnë materiale të parrezikshëm, përfshi mbetjet e kuzhinës dhe 
ambalazhimit dhe materiale të rrezikshëm përfshi bisturitë, mbetjet infektive dhe radionuklidët 
mjekësore. Veç këtyre, ekzistojnë edhe mbetje infektive nga qendrat dhe klinikat e shëndetit, 
klinikat e paralindjes dhe maternitetit, qendrat e ambulancave, dentistët dhe farmacitë. Në mbetjet 
infektive duhet të përfshihen gjithashtu mbetje shtazore të caktuara nga qendrat veterinare. Edhe 
në këtë rast, informacioni në dispozicion është i pasaktë lidhur me prodhimin e mbetjeve spitalore 
në zonën e grumbullimit të mbetjeve. Edhe pse është raportuar se mbetjet spitalore infektive digjen 
nga spitali, nuk është dhënë një shifër e saktë lidhur me përqindjen e vëllimit të mbetjeve spitalore 
që dërgohen për djegie kundrejt vëllimit që do të shkarkohet në STM apo nëse procesi i djegies 
është efikas dhe jo ndotës. Në STM nuk do të lejohen mbetjet e kujdesit shëndetësor. Mbetjet e 
rrezikshme dhe infektive të kujdesit shëndetësor nuk do të lejohen dhe kërkohet që të kufizohen 
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dhe trajtohen siç duhet nga autoritetet shëndetësore sipas Ministrisë së Shëndetësisë.  
 
4.2.8 Prirja e prodhimit të mbetjeve në të ardhmen 

Tabela 2 jep prirjet në përbërjen e mbetjeve në Ballkan gjatë periudhës 2004 deri 2028 e cila është  
e aplikueshme në zonën Sarandë-Himarë. Në përllogaritjen e përbërjes së mbetjeve në të ardhmen 
janë bërë hamendësimet e mëposhtme. Këto hamendësime pasqyrojnë prirjen e përgjithshme, pasi 
një ekonomi që zhvillohet çon në ndryshimin e sjelljes së konsumatorëve në drejtim të uljes së 
përqindjes së përpjesës organike dhe rritjes së përpjesës së ambalazhimit jo prej xhami në rrjedhën 
e mbetjeve: 

 ulje e sasisë së mbetjeve organike me 1% në vit, 

 rritje e sasisë së mbetjeve letër dhe karton me 3% në vit, 

 rritje e sasisë së mbetjeve plastike me 2% në vit, 

 ulje të sasisë së mbetjeve të xhamit me 1% në vit, 

 prirje konstante e sasisë së materialeve ferrike, 

 rritje e sasisë së mbetjeve tekstile me 1% në vit. 
 

Tabela 2.  Prirja e përbërjes së mbetjeve  
 

Përbërja e mbetjeve 2004 2006 2010 2015 2020 2025 2028 

Organike 64% 63% 60% 57% 54% 52% 52% 

Mbetje të riciklueshme 28% 29% 31% 33% 36% 39% 39% 

Letër dhe karton 7% 7% 8% 10% 11% 13% 13% 

Plastikë 9% 9% 10% 11% 12% 14% 14% 

Xham 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 

Materiale ferrike 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Tekstil 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 

Te tjera 8% 8% 9% 10% 10% 9% 9% 
 

4.2.9 Mbledhja dhe transporti i mbetjeve 

Mbledhja e mbetjeve nga Himara në Stacionin e Transferimit përfaqëson një ndryshim domethënës 
në praktikën se si mbetjet e grumbulluara po menaxhohet aktualisht nga bashkia në zonën e 
grumbullimit. Ajo përfaqëson një angazhim të fortë dhe detyrues për t’u angazhuar në strategjitë 
rajonale të mbetjeve dhe për të zbatuar një rikuperim të kostove për shërbimet e ofruara. Kjo do të 
kërkojë gjithashtu një nivel të përmirësuar të monitorimit, kontrollit dhe përforcimin në nivel 
urban për të garantuar se mbetjet e ngurta të parrezikshme te gjeneruara nga ndërtimet dhe 
prishjet, mbetjeve bimore, kujdesit shëndetësor dhe tregtisë trajtohen dhe hidhen me ndikim 
minimal për shëndetin publik dhe mjedisin brenda sistemit rajonal. Zonat e grumbullimit të 
mbetjeve, lokalizimi i stacionit të transferimit të mbetjeve dhe vendndodhja e Landfillit ne Bajkaj 
janë treguar në Figurën 6. 

 
Figura 6.  Zonat e grumbullimit të mbetjeve, transferimit dhe vendndodhjet e trajtimit 
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Zonat e grumbullimit të mbetjeve  

 Zona e Landfillit 
     Zona e Stacionit te transferimit  

   
4.2.10  Mbyllja e vendeve ekzistuese të hedhjes së mbetjeve 

Me vënien në funksion të Stacionit të Transferimit të Mbetjeve dhe vete Landfillit vëndi aktual i 
depozitimit të mbetjeve (Qafa e Vishës) do të mbyllet përfundimisht. Bashkia e Himarës dhe 
Ministria e Mjedisit do të sigurojnë fonde për mbylljen e vend depozitimit egzistues sipas një plani 
paraprak i cili do të hartohet nga drejtoria e urbanistikës e Bashkisë Himarë.  

 
5  DETAJE TEKNIKE 

 
5.1 PROGRAMI I PUNIMEVE 
 

Ndërtimi i Stacionit te Transferimit ishte parashikuar per nje periudhe 9 mujore, por, me 
ndryshimin e vendit eshte rene dakort qe punimet do te perfundohen ne nje kohe me te shkurter 
dhe radhën e mëposhtme të veprimeve: 

1. Organizimi i oborrit të stacionit të transferimit 

2. Ndertimi i rrugeve ne zone (rruget e sherbimit) 
3. Gërmimet 
4. Themelet dhe strukturat e betonit 
5. Ndërtimi i zonës së shërbimit dhe manovrimit 
6. Ndërtimi i niveleve te ngarkimit dhe shkarkimit dhe çatisë mbuluese 
7. Impianti elektrik dhe ndriçues 
8. Ndërtimi i gardhit dhe portave të stacionit të transferimit 
9. Instalimi i kontejnerë 
10. Ndertimi i rruges se re dhe te sherbimit 870.7m (shiko Fig. 2’: Aksi 1 & 2) 
11. Ndertimi i linjes se furnizimit me energji 
12. Ndertimi i Furnizimit me Uje (per t’u financuar nga Bashkia Himare) 
 
5.2 STACIONI I TRANSFERIMIT  

Vendi i ri i propozuar per ndertimin e Stacionit te transferimit është i lokalizuar 6.2 km në jug lindje 
të Himarës dhe ofron shërbime mbetjesh për Bashkinë Himarë. Stacioni i transferimit të mbetjeve 
është projektuar për të pritur maksimalisht një sasi vjetore mbetjesh prej 3,300 ton/vit, që 
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përfaqëson 1.057 kg/banor/dite. Sipërfaqja gjithsej është 2,200 m2.  

Qëllimi i stacionit të transferimit të mbetjeve është transferimi i mbetjeve të ngurta urbane nga 
mbledhja e pakontrolluar përgjatë rrugëve në kontejnerë ngjeshës më të mëdhenj e duke zvogëluar 
në këtë mënyrë numrin e udhetimeve nga Himara në Bajkaj si një përfitim në kosto. Dendësia e 
ngjeshur e mbetjeve është 0.75 ton/m3, duke u rritur çdo vit në maksimumi 3 % më shumë për 
frymë të mbetjeve të ngurta me dendësi hyrëse prej 20 ton/ditë. Kjo vlerë është dyfish sasia e 
mbetjeve të prodhuara aktualisht për zonën dhe përllogaritet se mund të përballojë çdo rritje në të 
ardhmen të turizmit (TEI&SWS 009a).   

Stacioni i transferimit të mbetjeve do të ndërtohet në dy nivele. Dyshemeja e poshtme është ne 
kuoten 465.50 m do te perdoret për ngjeshjen e mbetjeve që merren nga shkarkimi i tyre prej 
mjeteve në dyshemenë e sipërme të tokës dhe që lejojnë ngarkimin e kontejnerëve. Dyshemeja e 
sipërme është ne kuoten 469.50 m lartësi me një platformë hyrje dhe do të lejojë shkarkimin e 
mjeteve grumbulluese të mbetjeve në makineritë ngjeshëse. 

Stacioni i transferimit do të pajiset me dy kontejnerë ngjeshës 28 m3, me një vlerë ngjeshëse prej 
0.75 t/m3 duke dhënë një kontejner ngjeshës përfundimtar prej afro 21 ton secili. Vec kesaj, zona e 
sherbimit do te pajiset me sistem ndricimi te pranueshem. Gjithashtu, do te sigurohet parkimi per 
operatoret, vizitoret dhe mjetet e transportit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 7 – Planimetria e Stacionit te Transferimit 

Mjediset e shërbimit do të përfshijnë një zonë shërbimi të asfaltuar të pajisur me sa më poshtë: 

1. ndërtesat e zyrave (6 x 3 m) me instrumentim llogaritës, W.C. dhe dhoma zhveshje për 
operatorët, 

2. rezervuar imhoff 

3. depozitë uji të pijshëm me polietilen jotoksik dhe anti-UV me kapacitet 1000 l të ngritur mbi një 
skelet metali.  

4. gjenerator elektriciteti (210 kVA) për të furnizuar zonën e shërbimeve, 
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5. dy kontejnerë ngjeshës 28 m3 me hinke 

6. strehe mbulimi, 

7. rrethimi perimetral që përfshin një rrjetë katrore (30 x 30 cm), me lartësi rrjete të plastifikuar 
2.2 m me hyrje që kanë porta me kyç, 

8. porta 

9. shina dore 

10. baseni i grumbullimit te leachate 

Nuk do te kete depozitim afatgjate te mbetjeve ne Stacionin e Transferimit. Per te shmangur 
problemet mjedisore (kundermime, gjenerim leachate, shqetesim nga insektet, etj.) kontejneret do 
te transportohen nga ST ne Landfill cdo dy dite edhe nese nuk jane tërësisht të mbushur. Nën 
kontejnerët ngjeshës, një sistem grumbullimi do të mbledhe ujrat e ndotura (leachate) ne nje basen 
betoni. Baseni do te zbrazet periodikisht dhe leachate do te transportohen, gjithashtu, ne impiantin 
e trajtimit te leachate ne Landfillin ne Bajkaj ne frekuence te tille per te parandaluar problemet e 
odorit.  
 
Himara Municipality ka konfirmuar qe do te zgjidhe furnizimin me uje dhe energji elektrike perpara 
dorezimit te Stacionit te Transferimit (shiko dokumentin ne seksionin 11 – anekset). Megjithate, 
furnizimi me energji eshte parashikuar te sigurohet brenda ketij projekti nga linja ekzistuese e 
fshatit Pilur. Deri atehere, ST do te kete nje gjenerator me nafte, i cili, gjithashtu, do te perdoret ne 
raste te nderprerjes se furnizimit me energji elektrike. 
 
5.3 AKSESI I RI DHE RRUGET E SHERBIMIT NE ZONE 
 
Sebashku me Stacionin e Transferimit do te ndertohet nje rruge e re per ne ST, me gjatesi 870 m 
dhe gjeresi 5 m. Kjo perfshin aksin 1 (kryesori) rreth 750 m dhe rruget periferiale ne zone/rruget e 
sherbimit ne ST (aksi 2) rreth 120 m. Mbi bazen ekzistuese do te shtohet nje shtrese me material 
mbushes dhe nje shtrese 15 cm me gure te thermuar. Gurrorja afer mund te perdoret si burim per 
guret e thermuar. Rruga do te asfaltohet me nje shtrese 10 cm. Pjerresia terthore e rruges do te jete 
2.5 %. Ne nje ane te rruges do te behen kuneta me gjeresi 85 cm dhe pjerresi 10 % dhe ne anen 
tjeter bankine 1 m me pjerresi 4 %. Do te behet, gjithashtu, sinjalistika horizontale dhe vertikale. Do 
te sigurohet dhe ndricimi rrugor. Rehabilitimi i rruges ekzistuese rreth 6.2 km eshte parashikuar ne 
investimet e Bashkise Himare, qe do te financohet pjeserisht (rreth 5 km)nga FSHZH. Sic eshte 
informuar nga FSHZH projekti eshte pergatitur dhe po negociohet per gjetjen e donatoreve.  
 
5.4 UJË DHE UJË I NDOTUR  

Furnizimi me Ujë 

Vatra e përzgjedhur për ndërtimin e Stacionit të Transferimit nuk ka lidhje me ujësjellës dhe as një 

pikë lidhje me ndonjë biznes të afërt. Bashkia Himare ka konfirmuar qe do te zgjidhe Furnizimin me 

Uje perpara dorezimit te ST, duke e perfshire ne planet lokale te infrastruktures per Himaren. 

Trajtimi i ujit të ndotur 

Burimet e ujit të ndotur janë ndërtesat administrative, shpëlarje në sipërfaqet e forta nga zonat e 
shfrytëzimit dhe shërbimit, mjediset e tualeteve të personelit dhe larja e shesheve të vend 
depozitimeve të përkohëshme dhe automjeteve. Mjediset e tualeteve të personelit shkarkohen në 
një grope septike. 

Sistemi i mbledhjes së ujit të shiut 
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Reshjet jashtë sheshit dhe rampave/niveleve te ST do të grumbullohen nga një sistem kanalizimesh 
dhe devijohen për kullim në bimësinë rrethuese jashtë kufijve të ST. Në veçanti, kanalet perimetrale 
do të ndërtohen për të mbledhur ujin nga shiu me furtunë nga shpatet afer me ST. Nga pikëpamja 
inxhinierike kanalet e ujit të shiut do të projektohen në një prerje trapezoidale me qëllim 
shmangjen e dhe per të mos u trazuar me mbetjet qe ndodhen në ST. 

Sistemi i mbledhjes se leachate 
Sistemi i mbledhejs se leachate do te jete nen zonen e kontejnereve. Leachate do te grumbullohet ne 
menyre qe te mos shkaktoje probleme te odour dhe do te transportohet ne sistemin e trajtimit te 
leachate ne Landfillin ne Bajkaj. 

5.5 MENAXHIMI I ZONES 

Për një menaxhim të mire të ST janë  planifikuar për zbatim masat e mëposhtme:  

 Mbajtja në gjendje të mirë dhe pa plehra e godinave, platformave dhe kontejnerëve, 

 Mirëmbajtja e sheshit të përpunimt, ngarkimit dhe depozitimit të përkohshëm të plehrave. 

Monitorimi i pluhurit në vatrën e ndërtimit do të kryhet rregullisht nga ARM permes 
instrumenteve, si edhe lagia e rrugëve hyrëse dhe kamionëve në ST në periudha te gjata me mot të 
thatë. Ruajtja e sigurt e materialeve, gjithashtu, do të monitorohet rregullisht. Për çdo shqetësim do 
të merren masa menjëherë.  
 
5.6 MENAXHIMI I RISKUT 

Siguria në punë dhe mbrojtja nga zjarri 

Ky projekt adreson gjithashtu konsideratat e sigurisë nëpërmjet kontrollit të projektimit dhe 
mbikëqyrjes së punimeve si edhe mbështetjen me trajnim për sigurinë, së bashku me monitorimin 
rutinë të sigurisë. Gjatë operimit të ST, masat për mbrojtjen nga zjarri do të merren në përputhje 
me legjislacionin. Një rezervë prej afro 10 m3 tokë do të sigurohet si material për shuarjen e zjarrit. 
Trajnimi i personelit do të ndërmerret periodikisht. 

Menaxhimi i substancave të rrezikshme dhe toksike 

Nuk lejohet që  ST të pranojë mbetje të  rrezikshme. Te punesuarit do te njihen me standartet e 
performances, qe do t’ju vihen ne dispozicion dhe gjate trajnimit, qe do te ofrohet nga Menaxheri i 
Projektit (Supervizori). Per prodhuesve apo/dhe trasportuesit që cojne substanca toksike apo të 
rrezikshme në ST do te aplikohen penalitete dhe gjoba. Në raste te rralla që në ST gjenden ne sasi te 
vogla substanca të rrezikshme ose toksike, ato do të trajtohen nga punonjës të trajnuar (sipas 
projektit nje nga detyrat e kontraktorit perfshire ne kontraten e punimeve eshte ofrimi i trajnimit 
dhe nje nga instrumentet eshte Manuali Operacional i vene ne dispozicion te stafit lokal nga 
kontraktori. Plani i Menaxhimit dhe Monitorimit Mjedisor pjese e kesaj VNM do te vihet ne 
dispozicion te kontraktorit. 

Gjithashtu, do të ndërmerren veprimet ne vijim: 
 
 Kualifikimi i personelit mbi baza të rregullta, 
 Inspektim ditor në vend, 
 Informimin e shkelësve potencialë lidhur me rrezikun e materialeve të rrezikshëm dhe 

toksik që mund të paraqiten, 
 Zbatimin e udhëzimeve gjithëpërfshirëse për çështjet e shëndetit dhe ato te sigurisë 

(OHS) gjate operimit, 
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 Në çdo situatë e cila duket se shkel kërkesat e OHS, punonjësit do të mbahen larg zones 
deri sa çështja të zgjidhet. 

 

6  ALTERNATIVAT KRYESORE TË STUDIUARA 

6.1 ALTERNATIVA ZERO 

Zona ekzistuese e hedhjes se mbetjeve ne qafen e Vishes eshte nje ceshtje mjedisore kritike per 
shendetin e banoreve te Himares si dhe te vizitoreve. Eshte e papranueshme qe ne nje qytet turistik 
mbetjet hidhen andej ketej ne perrenj dhe ne ane te rruges nacionale me pasoja per ujrat 
nentokesore, cilesine e ajrit dhe peisazhin e dukshem nga vizitoret dhe udhetaret.  

Opsioni “të mos bëjmë asgjë”/”alternativa zero”/”jo ST/ eshte e papranueshme, sepse nenkupton 
transportimin e mbetjeve ne Landfillin ne Bajkaj te pakompaktuara, sic mblidhen ne kazanet e 
mbetjeve. Kjo do te shkaktoje ndotjen e ajrit nga emetimi i odorit si edhe ndotje te rruges nacionale 
nga renja aksidentale e mbetjeve. Perderisa ST sherben si nje lidhje me kosto efektive ndermjet 
mbledhjes se mbetjeve bashkiake dhe Landfillit ne Bajkaj, ne rastin e opsionit “të mos bëjmë asgjë” 
kostoja per transportin e mbetjeve ne Landfill do te jete e larte, per shkak te volumit jo te reduktuar 
te mbetjeve ne ST, per pasoje, shtim i trafikut nga kamionet e mbetjeve. Ndertimi i ST eshte ne 
perputhje me praktikat me te mira te menaxhimit te mbetjeve.  
 
6.2 PERZGJEDHJA E ZONAVE PER STACIONIN E TRANSFERIMIT   

Jane shqyrtuar tre alternativa per vendndodhjen e Stacionit të Transferimit: (H1) në veri të 
Himarës, dhe (H2 & H3) ne jug – lindje të Himarës. Distanca ndermjet H1 dhe (H2 & H3) eshte rreth 
3500 m. Bazuar ne shkallen e riskut per mjedisin ato kane shkalle te ndryshme te impaktit, por, 
jane te njejta ne aspektet klimatike, karakteristikave te tokes dhe mjedisit. 

Përzgjedhja e zonave për Stacionin e Transferimit ka konsideruar kriteret ne vijim: 

 Pronësia e tokës dhe disponueshmëria e tokës së kërkuar 

 kushtet gjeografike, gjeologjike dhe gjeoteknike 

 afërsia me burimet e ndjeshme të ujit dhe ndikimin mbi ujërat freatike 

 afërsia me zonat mjedisore me rëndësi dhe ndikimi mbi mjedisin pritës, përfshi ajrin, ujin dhe 
tokën 

 trashëgimia kulturore dhe rëndësia arkeologjike; 

 Kundërmimi nga aromat e këqia nga ST; 

 Ndjeshmeria ndaj fatkeqësive natyrore përfshi lëvizjet e tokës dhe përmbytjet 

 zhurmat për popullsinë dhe afërsia me vendbanimet 

 infrastruktura në dispozicion dhe rrugët hyrëse 

 qëndrimi i pritshëm i publikut 

 parapëlqimet e autoritetit publik 
Tabela 3.  Vendet e shqyrtuara per Stacionin e Transferimit në Himarë 

(Projekti i TEI & SWS dhe Konsulenti Sulce 2013) 
 

Nr. i zones 
Koha e udhëtimit për 

nje kamioni (min.) 
Distanca (m) Rrugët kryesore hyrëse 

H1 20 
1000 m (nga rruga 

nacioanale) veri 
Rikonstruksioni i  nevojshëm 

H2 90 6200 (nga rruga Rikonstruksioni i  gjithe rrugës 
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nacioanale) jug-lindje (6,200m) dhe ndertimi i rruges se 
re  (280 m) 

H3 90 
8,000 m (nga Himara) 

jug-lindje 

Rikonstruksioni i  gjithe rrugës 
(6,200m) dhe ndertimi i rruges se 
re  (870.70 m) 

Distanca ndermjet H1 dhe (H2 & H3) eshte rreth 3500 m dhe 4000 m repektivisht. Ato jane 
pothuajse te njejta ne aspektet klimatike, karakteristikave te tokes dhe mjedisit. 

Vendndodhja e zones H1 (veri)  

 

Zona e propozuar për stacion të transferimit ndodhet ne pjerresitë veriore të Himarës jashtë qytetit 
rreth 1000 m nga rruga nacionale. Distanca e saj nga shtëpitë e banuara (informale) të Himarës 
është 200 m. Vendi që propozohet është me pjerresi nga deti dhe ka një pjesë të dukshme nga 
qëndra e banuar. Një rrugë egziston por duhet të zgjerohet dhe shtrohet me çakëll. Kamionët që do 
grumbullojnë mbetjet dhe ata që do ti transportojnë për në STM do të kalojnë nëpër qytet duke 
shkaktuar probleme me kudërmimin.  

Vendndodhja e zones H2 (jug - lindje) – Vumblo 

 
Zona e propozuar ndodhet rreth 5 km ne lindje te qytetit ne rrugen qe lidh Himaren me Pilurin dhe 
pastaj 1.2 km në drejtim të rruges se fshatit Kudhës (rruga e vjeter nacionale Vlore-Sarande). Zona 
H2 ndodhet ne lartesine 520 metra mbi nivelin e detit dhe larg nga zonat e banuara, konkretisht, 
2.2 km ne distance ajrore nga zona e banuar (Potam, lagje periferike e Himares), 2.3 km nga shtepia 
e pare e fshatit pilur dhe 2.8 km nga shtepia e pare e fshatit Kudhes. Zona ndodhet jashte qytetit 
dhe nuk eshte e dukshme nga qendra e banuar. Kalimi i kamioneve te mbetjeve nga ST ne Landfill 
brenda qytetit do te reduktohet, sepse H2 ndodhet jashte zones urbane.   

Vendndodhja e zones H3 (jug - lindje) – Vumblo 
Zona e propozuar ndodhet rreth 8 km nga Himara. H3 eshte shume afer me H2, ne lartesine 520 
metra mbi nivelin e detit dhe larg nga zonat e banuara. Rruga që lidh Himarën me Pilurin eshte ne 
distance rreth 5,000 m distancë, pjesa tjetër (1,200m) është rruga në drejtim të fshatit Kudhës. I 
gjithe segmenti i rruges eshte i ngushte, i degraduar dhe me nje pjerresi te madhe te shpatit. 
Rehabilitimi dhe shtrimi me asfalt eshte i nevojshem, me qellim reduktimin e kostove, kryesisht, 
gjate fazes se operimit. Do te ndertohet nje rruge e re rreth 870.70 m nga rruga e Kudhesit, e cila 
con ne ST, duke perfshire rruget e sherbimit brenda zones se ST. Zona ndodhet jashte qytetit dhe 
nuk eshte e dukshme nga qendra e banuar. Kalimi i kamioneve te mbetjeve nga ST ne Landfill 
brenda qytetit do te reduktohet, sepse H2 ndodhet jashte zones urbane.   
 
Fig. 8 – Tre vendndodhjet e shqyrtuara per Stacionin e Transferimit te mbetjeve ne Himarë 
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Avantazhet dhe disavantazhet ne përzgjedhjen e zonave 

Avantazhet dhe disavantazhet, në planin mjedisor, social dhe parapëlqimin e pushtetit lokal që 
paraqet secila zone janë si më poshtë: 

Ndikimi mjedisor: vendndodhja dhe kushtet gjeografike, gjeologjia dhe kushtet gjeoteknike/afërsia 
me burimet e ndjeshme të ujit, pronësia/disponueshmëria e tokës, pedologjia, përdorimi aktual i 
tokës, biodiversiteti, flora, fauna, hidrologjia jane te njejta për të tre zonat. Kundërmimi nga 
transportimi i mbetjeve me kamione nga ST ne Himare ne Landfill nuk është i pranishëm në rastin e 
H2 & H3. 

Ndikimi në Shëndetin e Popullsise: per nga zhurmat/ afërsia me vendbanimet (njerëzit dhe mjedisi)  
trashëgimia kulturore dhe arkeologjike dhe problemet e pamjes, zonat H2 & H3 janë më te 
favorizuara. 

Të tjera ndikime si: qëndrimi i pritshëm i publikut, infrastruktura në dispozicion dhe rrugët hyrëse 
dhe parapëlqimi i autoritetit lokal publik, vendosen zonen H3 si me te favorshme.  

Edhe pse H2 dhe H3 jane shume afer dhe karakterizohen nga pothuajse te njejtat tipare dhe pasoja 
mjedisore nga ndertimi i ST, H3 eshte selektuar si zona me e pranueshme ndermjet vendndodhjeve 
te shqyrtuara per ndertimin e ST, me qellim shmangjen e ndonje risku social. 

Duke konsideruar gjithçka të diskutuar më sipër arsyet mbizotëruese në përgjedhjen e 
vendndodhjes se re te Stacionit te Transferimit ne Himare (H3 ne Vumblo) jane listuar ne 
vijim:  

(i) është më larg qëndrave të banuara krahasuar më propozimet e mepareshme për ST dhe 
risqet sociale jane shmangur,  

(ii) nuk ka plane te parashikuara per zhvillimin e zones se perzgjedhur , edhe në terma afat 
gjatë (si infrastrukturë turistike, industri, bujqesi, park ose peisazh me rëndësi të 
veçantë).  

(iii) kufizohet kalimi i kamioneve të mbledhjes dhe transportit të plehrave për në landfill 
ne rruge kryesore,  

(iv) mundesia e shqetësimit ose ndotjes se ujit nëntokësor, flores dhe faunes, aktivitetet 
bujqësore dhe turistike do te jete minimale;   

 H3 
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Bazuar në argumentet më lart zona H3 në jug lindje të qytetit (figura 6) eshte perzgjedhur 
finalisht për ndertimin e Stacionit te Transferimit në Himare  

Topografia: eshte konsideruar e pershtateshme per ndertimin e ST, bazuar ne lartesine, 
formacionet gjeologjike, gjeomorfologjia dhe distanca nga qendrat e banuara. Toka ka nje 
pershkueshmeri te larte, por, sheshet e betonuara dhe mjediset perrreth te asfaltuara shmangin 
ndotjen e ujrave nentokesore nga ujrat e piset dhe mbetjet e lengshme. 

Gjeologjia: Zona përbëhet nga shkëmbenj karbonatikë dhe të dy vatrat e diskutura paraqesin të 
njëjtën shkallë potenciale ndotëse për mjedisin. Përshkueshmeria e ujit është e lartë. Prania e lymit 
dhe argjilave është e vogël. Duke qënë zonë krastike (gelqerorë krastikë) ndotja mjedisore është e 
lartë në rast të derdhjeve, sidomos mbetje të lengëshme. Duke konsideruar se stacioni i 
transfrerimit është i betonuar dhe të gjitha substancat e lëngëshme nuk hidhen por trajtohen dhe 
ose mbidhen për tu ridepozituar në vende të sigurta, rreziku per ndotje mjedisore eshtë i ulët.  

Hidrologjia: Zona ndodhen zonë malore gelqerore, të pjerrët ku erozioni mund të veprojë. Ujërat 
nëntokësore janë thellë por përshkueshmëria e lartë e ben të atakueshëm atë nga substanca të 
lëngëshme të shtuara nga sipërfaqja.  

Era: te dy vektoret e eres veprojne ne Himare: veri-jug dhe lindje-perendim. Duke u ndodhur ne 
veri te qytetit zona H1 ka nje impakt nga odori ne te dy rastet, si ne veri-jug, ashtu dhe ne lindje-
perendim. Ndersa zonat H2 & H3 kane nje impakt vetem ne rastet kur drejtimi i eres eshte ne aksin 
lindje-perendim (muajt dominues te dimrit).   

 

7  PËRSHKRIMI I MJEDISIT 

7.1 VENDNDODHJA E ZONES DHE MJEDISI RRETHUES 

Zona e perzgjedhur ndodhet rreth 8 km larg Qytetit, ne jug lindje, në rrugen qe lidh Himarën me 
Pilurin. Ne km e 5-të të rruges duke nisur nga Himara ka një devijim drejt rruges së fshatit Kudhës 
për rreth 1,000 m dhe në fund rruga kthehet mjatas. Gjëndja e rrugës është e keqe: e pa shtruar,e 
ngushtë dhe me pjerresi deri në 15%. Për uljen e kostove të transportit të mbetjeve, për pasojë 
edhe të taksës së pastrimit për qytetarët nevojitet zgjerimi i rrugës, shtrim dhe asfaltim i saj në të 
gjithë gjatësinë. Nje rruge e re rreth 870 m do te ndertohet per te aksesuar zonen e ST (Fig. 1 
gjurma ne te zeze).  
 

 Fig. 9 – Rruga e re per ne ST 

7.2 TOKA  
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7.2.1 Tokat 

Nga pikepamja gjeologjike zona ndodhet ne zonën Ionike gjeotektonike e cila karakterizohet nga 
vazhdimësi të antiklinaleve gëleqeror dhe sinklinaleve flyshre në drejtimin e pergjithshëm Veri-
Veri Perëndim dhe Jug-Jug – Lindje. Kushtet hidrologjike të zonës konfigurohen nga kushtet 
klimatike, strukturat tektonike, cilesise hidrologjike dhe formacionet gjeologjike. Kontakti ndërmjet 
shtresave të pa përshkueshme (me përshkueshmëri >10-7 m/sek) është një parametër përcaktues i 
konfigurimit të ujërave nëntokësore. Në zonë thellesia e ujit aquifer ndodhet thellë dhe këtë e bën 
edhe më të thellë lartësia e kodrës ku vendoset STM (lartesi 520 m mbi nivelin e detit). Uji i thellë 
nëntokësor rrjedh në bregdet dhe nën sipërfaqen e detit në sasi të mëdha (Potam). 
Përshukeshmeria e terrenit është e lartë dhe shumë e lartë.  

Në lindje të vatrës së propozuar ndodhet lugina e Perroit të Kudhësit i cili buron nga malet ne lindje 
te vijës bregdetare dhe derdhet në det. Në pikën ku ai bashkohet me detin, krijon depozitime 
aluviale në forme delte. Ky përrua ka ujë gjatë dimrit dhe transporton materiale të ndryshme të 
ngurta me vete. Në Veri ndodhet lugina ku është vendosur qyteti dhe përroi është me ujë vetëm në 
periudhën e dimrit. Nën shtratin e tij mendohet se kalon uji i rrjedhshëm nëntokësor që derdhet në 
det (Potam në Jug lindje te plazhit jugor të Himarës).  

7.2.2 Vatrat me interes gjeologjik 

Nuk ekzistojnë objekte gjeologjike të mbrojtura ose vatra me interes gjeologjik në një rreze prej 2 
km nga vatra e propozuar. 

7.2.3 Përdorimi i tokës 
Territori i Bashkisë së Himarës është 13,213 ha (132 km2 është zona e Bashkisë së Himarës në 
brezin me gjerësi 5 km) ose më shumë se 1/3 e gjithë brezit prej 5 km te rajonit (pjesa më e madhe 
nga të gjitha njësitë administrative në zonën e studimit). Zona në të cilën është ndërtuar, si brenda 
edhe jashtë të ashtuquajtures “vijë e verdhe”, pra zona në të cilën lejohet ndërtimi, është 216 ha 
(1.6% e gjithë zonës së brezit prej 5 km). Popullsia e regjistruar në Himarë, përfshirë 9 fshatrat, në 
2010 ishte 13,200 që do të thotë se densiteti mesatar i popullsisë në gjithe zonën e ndertimit ishte 
rreth 60 banorë/ha. Siperfaqja totale e tokës bujqesore, kryesisht plantacionet me ullinj dhe 
agrume, është2,834 ha (21.4% e zonës së brezit prej 5 km) që e vëHimarën në vend të parë në 
zonën e studimit për nga termat absolute në zonën e bregdetit. Sipërfaqja e  makjeve bregdetare 
është 74.4%, e territorit.  
 
Në ST terreni është i pjerret, më gurë masivë në sipërfaqe dhe jo prodhuese. Përgjithësisht në afersi 
të zones ka prani te drurëve të rralle dushqe dhe lisa, sidomos në sipërfaqet në jug dhe në veri. Disa 
ngastra të vogla toke bujqësore ndodhen në anë të rrugës lidhëse të Himarës me Pilurin, tashmë të 
pa mbjella dhe qe përdoren për kullotje. Jo më shume se 10 bime ulliri u identifikuan pergjatë 
rrugës. Druret e ullirit janë mbi 100 vjecare dhe të shëndetshme. Midis ngastrave të sheshta ka disa 
peme fiku. Në afersi të rrugës janë dy shtëpi dhe vetem njera prej tyre banohet. Nuk kerkohet toke, 
sepse rehabilitimi i rruges ekzistuese nuk financohet nga ky projekt, ndersa rruga e re qe do te 
ndertohet eshte ne toke publike, pasuri e Bashkise Himare (shih dokumentat ne seksionin 11: 
Anekset). 

7.2.4 Aktiviteti sizmik 

Akademia e Shkencave (1986) ka hartëzuar kushtet sizmologjike të Shqipërisë (shkalla 1:500.000) 
dhe e përshkruan Vlorën, përfshi zonën e propozuar të STM, se i përket zonës sizmike me intensitet 
tërmetesh prej 8 gradë. Rrjedhimisht, nuk ka gjasa të shqetësimeve sizmike apo shqetësimeve 
aktive tektonike pranë zones së ST që mund të krijojë probleme ose një rrezik për ndërtimin e ST 
(Raporti Paraprak i TEI&SWS). 
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7.3 UJI 

7.3.1 Rreshjet 

Zona ka shumë reshje me një mesatare vjetore prej 1.600 dhe 1.800 mm. Afro ¾ e kësaj sasie 
reshjesh bie gjatë dimrit dhe vjeshtës, ndërsa vera është thuajse e thatë. Reshjet janë kryesisht në 
formën e shiut, ndërsa bora është e pazakontë. Numri i ditëve me reshje (> 1.0 mm) luhatet 
ndërmjet 98 dhe 100 ditë në vit. Vetëm 40% e reshjeve transformohet në rrjedhje sipërfaqësore, 
ndërsa 60% infiltrohet dhe avullon (TEI&SWS 2008). 
 

7.3.2 Puset nëntokësore të ujit 

Si zonë malore tipike mesdhetare në afërsi të vartës së ST nuk ka puse për marrjen e ujit qoftë për 
të pirë qoftë për nevoja të tjera. Në jug dhe juglindje të vatrës është burimi i Kudhësit rreth 2 km 
larg dhe në veri dhe veriperendim lugina e Qytetit me distancë po ashtu rreth 2 km. Duke 
konsideruar qellimin dhe funksionin per te cilin ai do te ndertohet dhe sasite e mbetjeve ditore qe 
do te perpunohen, ndërtimi dhe funksionimi i ST nuk paraqet asnjë rrezik për kontaminimin 
dhe/ose përkeqësimin e ujërave nëntokesore dhe për pasojë edhe të puseve që mund të jenë dhe që 
mund të ndertohen në të ardhmen. Uji i pijshem për Himarën dhe qendrat urbane/rurale rreth saj 
merret nga lartesite (afër fshatit Pilur), larg zonës së ndërtimit. Kjo ishte dhe një nga avantazhet e 
përzgjedhjes së zones H3. Projekti nuk do te financoje lidhjen e Furnizimit me Uje. Ky projekt do te 
financohet nga Bashkia Himare perpara se ST te behet funksional.  
 

7.3.3 Uji nëntokësor 

Në zonen e propozuar të ST ne Himarë është i pranishëm një akuifer nëntokësor 70 deri 80 m nën 
nivelin e tokës gjatë sezonit të shirave dhe prandaj nuk konsiderohet si e rendesise se vecante.   
Akuiferi nentokesor nuk është i pranishëm gjatë sezonit të thatë dhe se pas ndërtimit të STM-it, 
akuiferi nëntokësor do të zhduket gjatë sezonit të shirave për shkak të mungesës së infiltrimit të 
reshjeve në zone si pasojë e shtresave bazë izoluese. 

7.3.4 Uji sipërfaqësor 

Dy përrenjtë e përshkruar më sipër (Kudhes dhe afer Pilurit) mbledhin ujërat e rrjedhshem të 
pellgjeve respektive dhe nuk kanë lidhje me ST. Në çdo rast duhet theksuar se rrjedhjet në 
përrenjtë (te Kudhësit dhe Himarës) kanë ujë vetëm në sezonin e shirave të bollshëm (Nentor – 
Mars).  

7.4 CILËSIA E AJRIT TË MJEDISIT 

7.4.1 Drejtimi i erës 

Nuk ka regjistrime te disponueshme per drejtimin dhe fuqinë e ererave për Himaren dhe te dhenat 
jane vene ne dispozicion nga stacioni meteorologjik i Borshit. Perderisa eshte nje distance e 
shkurter nga Himara ne Borsh (mesatarisht 15 km), eshte e mundeshme qe ererat veriore ose veri-
perendimore jane te zakonshme per shumicen e vitit te ngjashme me ato te matura ne 
Borsh.Frekuenca varion nga 22.3 % ne 23 %. Zona malore ne veri te Himares eshte nje mbrojtje nga 
keto erera.Shenohet qe vendndodhja e ST është e karakterizuar nga një luhatje relative të drejtimit 
te erës. Ky është një parametër i rëndësishëm që ndikon mbi përhapjen e kutërbimit, zhurmës, 
grimcave të vogla (grimcë lënde – PM 10), dhe depozitimi atmosferik.  

7.4.2 Cilësia e ajrit 
 
ARM monitoron cilësinë e ajrit në zonë në pika të ndryshme edhe pse kampionimi është i rrallë dhe 
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zakonisht si reagim ndaj kërkesave të veçanta në nivel qendror nga MM, ndërkohë që të dhënat 
sigurohen me vështirësi. Pika më të afërt e kontrollit eshte vete qyteti i Himarës.  
Lartësia rreth 520 m mbi nivelin e detit dhe zhvillimi kryesisht turistik dhe bujqësor i zonës 
supozojnë cilesi ajëri të lartë. Vizitat në zonen e propozuar kanë vërejtur gjithnjë cilësi ajri të pastër 
dhe mungesë ndotje të cilësisë së ajrit nga burime industriale ose të tjera. Djegiet gjatë sezonit 
bujqësor të vitit, kanë çuar në djegien e parcelave dhe pyjeve, dhe kjo shkakton herë pas here 
dëmtim të cilësisë së ajrit. 

7.5 BIODIVERSITETI 

Edhe pse rajoni njihet për zonat me bukuri natyrore dhe një faunë dhe florë endemike, zona e 
propozuar nuk dallon per ndonjë vlerë natyrore domethënëse. Zona është zonë kullosore/pyjore 
(me lisa dhe dushqe të rrallë)  dhe nuk ka tokë bujqësore në afërsi. Zona e propozuar ndodhet ne 
kodrën jug lindore te Qytetit, nën fshatin Pilur (kanë treguar një florë dhe faunë vendase me pasuri 
dhe abundancë speciesh të vogël). Larmia e specieve dhe modelet e bashkësisë janë karakteristike 
të zonës gjeografike, duke përfshirë pyje me lartësi mesatare mbi nivelin e detit afro 500 m mbi 
nivelin e detit. Speciet bimore mbizotëruese në zonë janë tokat barishtore (te dominuara nga 
festuka dhe bimë të tjera të livadheve mesdhetare) dhe pyjore (te dominuara nga lisi). 

Zona bregdetare jugore e Shqipërisë dallohet për larminë e saj  të habitateve dhe pasurinë në 
speciet e florës dhe faunës. Shumë specie shtazore dhe bimore kanë një status ruajtje në nivel 
ndërkombëtar, kombëtar ose rajonal. Strategjia e Biodiversitetit dhe Plani i Veprimit (SBPV), e 
adoptuar nga Qeveria Shqiptare më 1999, përcakton tetë Zona të Ndjeshme nga ana Mjedisore në 
pjesën jugore të vendit por asnjë prej tyre nuk është në afërsi të zones se ST. Përkufizimi i këtyre 
zonave mbështetet në integrimin e karakteristikave të sistemeve tokësore dhe detare në njësi 
mjedisore të unifikuara. Kanosjet kryesore për biodiversitetin në zonën e studimit janë:  

 humbja e habitatit dhe fragmentimi, 

 mbivjelja dhe përdorimi i paqëndrueshëm i burimeve natyrore, 

 shqetësimi shtazor dhe gjuetia e ilegale, 

 djegia e livadheve për kullotje, 

 peshkimi i tepërt. 

Shkaqet kryesore që kontribuojnë në këto kanosje janë paraqitur më poshtë: 

 ndërgjegjësim mjedisor i pakët në bashkësitë vendore ndaj publikut të gjerë për çështjet e 
biodiversitetit,  

 mungesë e masave shtrënguese për zbatimin e ligjit, 

 varfëria, 

 mungesa e menaxhimit dhe njohurive të praktikave të mira në përdorimin e qëndrueshëm të 
burimeve natyrore, dhe 

 zbatimi i ulët i politikave për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit nga autoritetet kompetente 
qeveritare. 

Gjithashtu të pranishme janë speciet e bimëve mjekësore dhe ato aromatike dhe oleike. Sidoqoftë, 
mbështetur në një vlerësim mjedisor paraprak të ndërmarrë nga TEI&SWS (2009), nuk ka specie 
bimore që janë endemike vetëm në këtë zonë apo specie të tjera që janë të mbrojtura nga lista 
kombëtare apo ndërkombëtare apo të përfshira në Listën e Kuqe Shqiptare.   

 
Zonat e Ndjeshme Mjedisore 
Zona e propozuar per ST nuk është vendosur në ose pranë ndonjë prej 8 zonave të ndjeshme 
mjedisore të identifikuara nga Strategjia e Biodiversitetit dhe Planit të Veprimit (SBPV) të adoptuar 
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nga Qeveria e Shqipërisë 1999. 
 
Zonat e Mbrojtura Mjedisore 
Parku Kombetar i Llogarasë, i ndodhur rreth 10 km larg STM, i cili ka përbërësit e biodiversitetit të 
renditur në kategoritë e IUCN është lokalizuar, kryesisht në shpatet veriore te Malit të Cikës. 

Jeta e egër 
Rekordet biologjike ekzistuese tregojnë se zona gjeografike është e karakterizuar nga biodiversiteti 
mesatar i kafshëve. Popullatat e stabilizuara të dhelprës (Vulpes vulpes), ujkut evropian (Canis 
lupus), shqarthit (Martes foina), nuselalës (Mustela nivalis), lepurit (Lepus europea) dhe iriqit 
(Erinaceus concolor) janë endemik në zonë. Popullatat e zvarranikëve, përfshi breshkën e rëndomtë 
(Testudo hermani) dhe disa hardhuca (gjarpri-bar Pseudopus apodus), ‘chickenhead’ (Anguis 
fragilis), hardhucën e gjelbër (Lacerta viridis), hardhucën e zakonshme (Radarcis muralis), 
hardhucën e barit (Podarcis taurica) dhe gjarpërinjtë përfshirë shigjetën e gjatë (Coluber caspius), 
bollën helmuese (Malpolon monspessulonus) dhe nëpërkën (Vipera ammodytes).) janë të pranishme 
në grupime të lokalizuara të shoqëruara me tipet e habitateve.  Zona zoogjeografike më e gjerë 
përfshijnë speciet e zakonshme të këmbënyjëtuarëve (insektet, kolembolat, koleopterët, 
lepidopterët). Një popullatë e përshtatur e fluturave (Rhopalocera) dhe buburrecave (Coleoptera) 
gjendet gjithashtu në një zonë zoogjeografike më të gjerë.  

Ornitologjia 

Zona zo-gjeografike më e gjerë është e banuar nga një sërë speciesh zogjsh përfshi turtullin 
(Streptopelia turtur), gardalina (Carduelis carduelis), mëllenja (Turdus merula), qukapiku i drurit 
(Pica sp.), qyqja (Cuculus canoris), grizhla (Pica pica), gay (Carrulus Glandarins), cornix (Cornus 
corone cornix), troglodyte (Troglodytes troglodytes), trumcaku (Passer alosrestica), gushëkuqi 
(Erithacus rabecula) dhe galer (Galerida cristata). Shapka (Scrolopax rusticola) është e rëndomtë në 
zonat e ultësirës. Zona është e lokalizuar në korridoret e shtigjeve të fluturimit trans-migrator për 
një sërë speciesh të zogjve që lëvizin midis Afrikës Veriore dhe Evropës Lindore, me specie zogjsh 
ujorë që lëvizin përmes lagunave të Butrintit në jug të Sarandës. 
 
Pemët dhe Shkurret 
Zona ka masive pyjore të gjera përfshi dushkun (Querus ilex, Q. macrolepis, Querus spp., Ulmus 
sp.),bredhin (Abies borisii-regis), gështenjën e kalit (Aesculus hippocastanum), panja (Acer 
campestre), frashëri (Fraxinius ornus), buxus (Buxus sempervirens), trumëza (Saturea montana), 
rigoni(Origanum vulgare) dhe speciet e orkideve. Kryesisht, speciet e rrezikuara të blirit janë 
gjithashtu të pranishme në zonë (Tilia platyphyllos dhe T. temontosa). Specie shkurresh janë të 
mbizotëruara nga speciet mesdhetare kryesisht Paliurus spina-cristi. 

Bimësia 
Bimësia në afërsi është ajo tipike mesdhetare që përmban një larmi speciesh por të pranishme në 
një numër dhe dendësi të ulët. Bimët mjekësore rriten në afërsi dhe vilen nga banorët vendas dhe 
persona të shëndetit publik. Në zonën e vatrës së propozuar të STM-it, biodiversiteti i bimësisë 
është i ulët dhe mbizotërohet nga bimët barishtore. Vrojtimet lulore nuk nxjerrin në pah praninë e 
ndonjë specie të mbrojtur apo të kanosur (Lista e Kuqe Shqiptare e miratuar nga MM).    

7.6 QENDRAT E BANUARA 

7.6.1 Shëndeti publik  

Nuk ka studime epidemiologjike që tregojnë studime të lidhura me cilësinë e mjedisit në këtë zonë, 
edhe pse është përcaktuar diku tjetër se menaxhimi i dobët i mbetjeve në bashkësi është përgjegjës 
për shtimin e rasteve të sëmundshmërisë dhe madje vdekjes. 
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7.6.2 Faktorët socialë-ekonomikë 

Himara ofron mundësi të gjera punësimi në industrinë e mikpritjes, hotelet, ndërtimin dhe 
industrinë e shërbimeve. Sidoqoftë, në afërsi të gjerë nga vatra e propozuar, pjesa dërrmuese e 
vendbanimeve përqendrohen tek bujqësia dhe tregtia agro-industria dhe shërbimet për aktivitetet 
bujqësore. Kultivimi i ullirit dhe agrumeve në Himarë përbejne nje burim të mirë të të ardhurave të 
familjeve fermere dhe, në shkallë zone ato zenen vendin e dytë pas aktivitetit turistik. Cilësia por 
edhe sasia e konsiderueshme e vajit të ullirit e kanë bërë Himarën një pikë të rëndesishme tregtare 
(me shumicë dhe pakicç) për vajin dhe ullirin për kripje. Gjatë sezonit të vjeljes së ullirit disa qindra 
punëtorë sezonalë vijnë nga zona të tjera të vendit (sidomos veriu) të cilët mbledhin dhe trajtojnë 
ullinj, paga e të cilëve bazohet mbi perqindje prodhimi. Nga ana tjetër, më shumë se 80% e 
banoreve të Himarës janë emigrantë ekonomike ne Greqi duke sjellë dhe investuar në Himare. Të 
ardhurat nga remitancat që vijnë nga emigracioni kane ndikim në zhvillimin turistik dhe në 
mirëqënien e tyre. Himara është një nga vendet më të pasura në hartën e varferisë në Shqipëri.  

7.6.3 Ndërgjegjësimi dhe pjesëmarrja publike 

Ne pergjithesi, qendrimi aktual i publikut ne centralizimin dhe menaxhimin rajonal te mbetjeve 
eshte pozitiv. Kryetaret e Pushteteve Lokale jane te etur te zbatojne projektin e propozuar. Në 
përputhje me Ligjin shqiptar Nr. 8053 (30 Qershor 1999), projekti duhet të lejojë aksesin e duhur 
publik për informacionin. Veç kësaj, projekti duhet të marrë masa për një këshillim me aktorët, 
përfshi bashkësitë vendore dhe publikun, në përputhje me Projektin Mjedisor të Kategorisë A të 
Bankës Botërore dhe në përputhje me Kuadrin e Sigurisë Mjedisore dhe Sociale të Bankës Botërore. 
Dy raunde këshillimi me publikun jane te detyrueshme: nje ne në fillim të procesit te VNM per te 
informuar publikun dhe prezantuar projektin dhe nje tjeter per te prezantuar draftin e VNM , 
perfshire masat ne pergjigje te shqetesimeve te komunitetit. 
 
Dy dëgjime me publikun jane mbajtur ne 2009 rreth strategjise se menaxhimit te mbetjeve ne 
pergjithesi dhe zones origjinale te propozuar per ST (H1), rreth 1 km ne veri te Himares. Takimet u 
zhvilluan me 13 Maj 2009 ne Himarë dhe 15 Korrik 2009 ne Sarande dhe perfshine takim me 
publikun dhe prezantim nga ekipi i projektit, diskutime të hapura dhe ngritjen e ndonje shqetësimi 
nga banorët dhe palët e interesuara. Pas ankesave të marra ne Korrik 2013 nga banorët ne afersi te 
vendndodhjes origjinale te ST (H1), ku disa shtepi ishin te ndertuara ilegalisht, ne Shtator 2013, 
Keshilli Bashkiak Himarë rikonsideroi zonen e Stacionit të Transferimit. Me qellim adresimin e 
komenteve te tyre, nje zone tjeter (H2) u propozua ne jug-lindje të Himarës (ne Vumblo), rreth 1.2 
km larg nga kryqezimi i rruges Himare-Pilur me rrugen e Kudhesit. Dy takime me publikun dhe 
Këshillin Bashkiak u zhvilluan ne Nentor 2013 lidhur me vendndodhjen e dyte.  Ceshtjet kyce te 
ngritura nga palet e interesuara perfshire pyetjet rreth ndonje risku ne mjedis, ndotjen e ajrit dhe 
ujit nentokesor, pronesine e tokes ne zonen e ST dhe impaktin ne turizem. Ne janar 2014, pas 
marrjes se ankesave nga banoret fqinje me zonen e dyte, kryesisht ankesa per rrugen per ne ST, nje 
takim u zhvillua me ankimuesit ne 06 Shkurt 2014. Gjate ketij takimi palet e interesuara ngriten 
shqetesimin e distances se ST dhe nese rruga per ne ST afekton pronesite e tyre. Per te adresuar 
problemet e ngritura ne kete takim, nje vendndodhje e trete, rreth 700 m nga H2 eshte perzgjedhur 
perfundimisht. Minutat nga takimet e zhvilluara ne Nentor 2013 dhe Shkurt 2014, si edhe takimi 
shtese me banoret e Kudhesit ne 15 Prill 2014, jane permbledhur ne seksionin 11 (Anekset), pjese e 
ketij dokumenti te VNM.  

Si rezultat i zbatimit te projektit, popullsia lokale do te perfitoje nga: 
 
 përmirësimi i mjedisit të shtëpisë nëpërmjet mbledhjes dhe largimit të mbetjeve, 
 përmirësimi në mjediset rurale dhe urbane nga mbledhja dhe largimi i mbetjeve, 
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 përmirësimi në shëndetin publik dhe të fëmijëve që rezulton nga reduktimi dhe eliminimi i 
erëra te keqia, dëmtuesve, mizave dhe faktorëve të tjerë të shoqëruar me grumbullimin jo te 
rregullt të mbetjeve të ngurta të banesave, 

 ndërprerjen e tymit që vjen nga djegia e mbetjeve në anët e rrugëve,  
 përmirësimi i aksesit përgjatë rrugëve, shtigjeve dhe hyrjeve ku në të kaluarën ka patur hedhje 

andej-ketej të mbetjeve, 
 rivitalizimin e aktivitetit ekonomik vital nga punësimi në aktivitetet e menaxhimit të mbetjeve, 
 përmirësimi në investimet turistike në nivel rajonal dhe lokal. 

 
7.7 KULTURA, TRASHËGIMIA DHE ARKEOLOGJIA  

Nuk ka objekte të trashëgimisë kulturore, historike ose arkeologjike në rrethinat e stacionit të 
transferimit të Himarës të njohur deri tani. 
 

8  IMPAKTET POTENCIALE TË PROPOZIMIT 
 
8.1 LËNDËT E PARA DHE SUBSTANCAT KIMIKE TE PERDORURA NË ZONE 
 
8.1.1 Faza e ndërtimit 
 

Gjatë fazës së ndërtimit  substancat kimike të mëposhtme do të përdoren në sasi të kufizuar dhe në 
kohë të caktuar: 

 substanca të djegshme: substancat e lëngshme me një pikë djegie të ulët dhe lëndë djegëse 
të automjeteve (nafte, benzine), 

 substanca të rrezikshme: substanca të cilat mund të paraqesin një rrezik të menjëhershëm 
apo të vonuar ku përfshihen vajrat minerale, vajrat industriale dhe bitumi,   

 asfalto-beton, i cili do të përdoret për rrugët hyrëse gjatë një periudhe kohore të shkurtër 
(një muaj). 

Nese keto substanca nuk trajtohen sic duhet mund te shkaktojne ndotje te ujit dhe rrezikojne 
shendetin e punetoreve. 
 
8.1.2 Faza operacionale 
 

Në aktivitetin e propozuar, ruajtja dhe trajtimi i materialave te papernuara do të jetë kryesisht per 
mbetjet. Mbetjet që do të depozitohen do te jene jo të rrezikshme. Substancat e djegshme do të 
përdoren gjithashtu dhe do të ruhen në Himarë ku përfshihen lëndët djegëse për gjeneratorë 
elektriciteti për përdorim në zonen e ST. Per te shmangur zjarret lenda djegese do te ruhet ne 
vende te vecuara dhe te sigurta, me dysheme betoni (me buze rreth e qark, ne lartesi te 
mjaftueshme per te mos lejuar rrjedhjet) dhe me mbulese.  
 
8.2 UJI I MBETUR I PRODHUAR NË VATËR 
 
8.2.1 Periudha e ndërtimit 

Gjatë periudhës së ndërtimit, në vendqëndrim do të punësohen deri në 20 punetore. Uji i mbetur që 
rezulton nga personeli punonjës do të jetë afërsisht 0.6 m3/ore (ujë i mbetur i prodhuar = 30 
litra/person në ditë). Cilësia e këtij uji të mbetur është ajo e ujit të mbetur shtëpiak. Nuk ekzistojnë 
aktualisht trajtime të ujit të mbetur dhe impiante trajtimi në ST e Himarës. Ujrat sipërfaqësore më 
afer në zonë janë rrjedha të përkohshme dhe rrjedhjeve sipërfaqësore që vijojnë pas furtunave. 
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Trupi ujor i përhershëm më i afërt ne drejtim te rrymes nga ST është afro 2 km larg. Kjo është 
arsyeja se përse tualetet e transportueshëm do t’u sigurohen punonjësve gjatë periudhës së 
ndërtimit. 
 
8.2.2 Periudha e shfrytëzimit 

Burimet e ujit të ndotur që janë të lidhura me ST janë: 

 uji i mbetur shtëpiak,  
 vatra e ST nëse nuk funksionon siç duhet; 
 rrjedhja sipërfaqësore nga platforma e stacionit të transferimit të mbetjeve në kohë me 

stuhi; 

 Derdhjet aksidentale të mbetjeve ujore ne mjedisin jashtë platformës së stacionit të 
transferimit; 

 rrjedhja sipërfaqësore nga rrugët hyrëse dhe perimetrale 

 leachate i prodhuar nga kompaktimi i mbetjeve; nje sistem mbledhes do te jete nen 
kompaktoret per mbledhjen e leachate ne nje basen betoni. Ne perputhje me planin e F&M 
pergatitur nga projektuesi baseni do te zbrazet periodikisht dhe leachate do te tranportohen ne 
impiantin e trajtimit te leachate ne Landfillin ne Bajkaj, me frekuence pothuajse cdo dy dite per te 
penguar problemet e odour.  
 
8.3 UJI NËNTOKËSOR DHE SIPËRFAQËSOR 
 
8.3.1 Ndikimi mbi mjedisin pritës 

Uji i mbetur shtëpiak nga operatorët e stacionit të transferimit të mbetjeve të lokalizuar do të 
grumbullohet dhe trajtohen në depozita sisteme të përshtatshme të trajtimit të ujërave të ndotura 
në terren (e.g. Kontenierë Imhoff). Mirëmbajtja dhe masat e kontrollit qe duhet te merren, përfshire 
pastrimin e platformës në stacionin e transferimi dhe rrugët perimetrale janë të mjaftueshme për të 
ruajtur cilësinë e ujit të shiut që infiltrohet.  
 
8.3.2 Ndikimi në puset e ujit të pijshëm 

Studimet e parafizibilitetit nga Konsulenca e Mbetjeve të Ngurta (2005) dhe investigimet fushore në 
vatër nga TEI&SWS (2008, 2009a, 2009b, Sulce 2013) nuk kanë identifikuar puse të ujit te pijshem 
shume afër zonës së propozuar. 
 
8.4 ERЁRA TЁ KЁQJA 

 

Aroma të këqia do të gjenerohen në ST gjatë kompaktimit te mbetjeve. Aromat e këqia do të 
shpërndahen sipas drejtimit të erës dhe ato mund të ndihen deri në largësinë 200 m. Në distancen 
500 m nuk ka shtepi banimi dhe as aktivitete të tjera me perjashtim të një pike inerte që punon 
periodikisht. Megjithatë, duhet të merren masa që aromat e keqia të mos jenë shqetësuese per 
kalimtaret dhe udhetaret e rrugës Himarë – Pilur. Aromat e këqia mund të emetohen gjatë kalimit 
të kamioneve, prandaj, masat reduktuese duhet të zbatohen duke perdorur makina të mbuluara për 
transport. Sistemi i mbledhjes se leachate mund te jete, gjithashtu, burim i odourit. 
 
8.5 EMETIMET NË AJËR 
 
8.5.1 Faza e ndërtimit 
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Punimet për ndërtim perfshijne aktivitete që prodhojnë burime të emetimit të pluhurit në ajër. Këto 
operacione përfshijnë gërmime, trajtimin e balastit dhe materialeve të ngjashme me të si dhe 
shqetësim të mbulesës së tokës. Nga zonat e ekspozuara do të ketë pluhur të ngritur nga era.  
Veprimtaritë kryesore që paraqesin burim të emetimit të pluhurit janë: 

 punime shpuese dhe gërmuese, 

 Punime mbushjeje 

 Zgjerimi dhe rehabilitimi i rruges 

 Rikonstruksioni i rrugës së aksesit; 

 punime shtresash (shtrimi i balastit), dhe 

 kryerja e punimeve të tjera te ndërtimit 
 

Burimet e tjera të emetimit të ajrit gjatë fazës së ndërtimit përfshijnë emetimet e shkarkimeve nga 
përdorimi i impianteve të mëdha të ndërtimit. Pajisjet dhe automjetet që do të punojnë me motorë 
nafte, të shkarkuar në ajër, përmbajnë gjithë gamën e ndotësve specifikë për motorët me djegie të 
brendshme, konkretisht oksidet e azotit (NOx), përbërje organike të avullueshme jo-metan (VOC), 
metan (CH4), oksidet e karbonit (CO, CO2), amoniak (NH3) dhe grimca. Këto emetime në ajër 
konsiderohen të pranueshme për shkak të përqendrimeve që rezultojnë në zonën e banuar më të 
afërt dhe nuk do të kalojnë përqendrimet maksimale të lejuara sipas legjislacionit aktual. 
 
8.5.2 Emetimet e gazit nga ST 

Në stacionin e transferimit nuk do të ketë emetime gazërash për shkak të qëndrimit kohor të 
shkurtër të mbetjeve. Do të ketë vetëm aroma të këqia të cilat do të monitorohen nga Bashkia. 
Emetimet nga gjeneratori mund te shmangen/minimizohen permes kontrollit per operimin e duhur 
dhe mirembajtjen e tij te rregullt. 
 
8.6 ZHURMA DHE DRIDHJET 
 
8.6.1 Burimet  

Sado që vendi ku do të ndërtohet ST është jashte vijave të verdha dhe largesi të madhe nga qyteti 
ose qëndra të tjera të banuara, zona konsiderohet me prirje për të prodhuar nivele të caktuara 
zhurme gjatë para-ndërtimit dhe ndërtimit dhe fazës operative gjatë gjithë ditëve të punës 
(zakonisht nga e Hëna në të Premte 08:00-16:00 dhe të Shtunë 08:00 – mesditë) të shoqëruar me 
mjete ndërtimi, mjete plehrash dhe kamionë ngjeshësh që vijnë dhe shkarkohen, makineri të mëdha 
që lëvizin dhe ngjeshin mbetjet e kështu me radhë.  
 
8.6.2 Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit 

Ndërtimi në zonen e transferimit do të prodhojë zhurmë dhe dridhje nga:  

 Pajisjet e lëvizshme (ekskavator, buldozer, fadroma, betoniera, ngarkues), 

 Pajisje të palëvizshme (përzierës betoni, vinça), 

 Trafiku i furnizimit me material dhe lëvizja e dheut të gërmuar në zonen e propozuar. 
  
8.6.3 Faza operative 
 

 Gjatë fazës së operimit nuk do të ketë zhurma shqetësuese në ST. Zhurmat pritet te jene 
brenda niveleve te pranueshme.  
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8.6.4 Nivelet e pranueshme 

Nivelet e zhurmës së prodhuar gjatë cikleve të ngarkimit dhe shkarkimit dhe gjatë transportit të 
mbetjeve, pritet të jenë brenda vlerave të pranueshme të zhurmës së pajisjeve specifike të 
përdorura. Vlerat e zhurmës së pranueshme të prodhuara nga pajisjet në mjediset e jashtme janë 
paraqitur në tabelën më poshtë. 

 
Tabela 4 .  Nivelet maksimale të lejuara të zhurmës 

 
Lloji i pajisjes Fuqia (kW) -  P 

Masa (kg) - m 
Nivel maksimal 

akustik (dB) 
Ngjeshës, dridhës P </= 8 105 

8 < P </= 70 106 
P > 70 86 +11 lg P 

Kamionë mbetjesh, ngarkues P </= 55 101 
P > 55 82 +11 lg P 

Pirunë ngritës, etj. P </= 15 93 
P > 15 80 +11 lg P 

Vinç plehrash m </= 15 105 
15 < m < 30 92+11 lg P 

m >/= 30 94+11 lg P 
Kompresorë P </= 15 97 

P > 15 95 +11 lg P 

 
8.7 KRAHU I PUNËS NË ZONEN E NDËRTIMIT 
 
8.7.1 Faza e parandërtimit dhe ndërtimit 

Gjatë kësaj faze, krahu i punës do të jete i ekspozuar ndaj zhurmës nga pajisjet e përdorura per 
ndertimin e ST dhe rruges (ekskavatorë, buldozerë, ngjeshës, betoniera, etj.). 
 
8.7.2 Faza e operimit 

Gjatë periudhës së shfrytëzimit, pritet ndikimet e mëposhtme per krahun e punës. Rëndësia dhe 
shkalla e këtyre ndikimeve janë trajtuar më poshtë: 

 Zhurma: krahu i punës në vatër mund të ekspozohet ndaj niveleve të larta, afatshkurtra të 
zhurmës gjatë shkarkimit dhe ngjeshjes së mbetjeve të ngurta, 

 Mbetjet e rrezikshme: ekziston gjithnjë rreziku që krahu i punës të ekspozohet ndaj 
materialeve të rrezikshme të padeklaruara në mbetjet e përgjithshme (siç janë bisturitë, enë 
pesticidesh apo asbesti i mbetjeve nga ndertimi dhe prishjet) në vatrën e ST, 
 
8.8 QENDRAT E BANUARA 
 
8.8.1 Krijimi i punësimit  

Një analizë e efekteve social-ekonomike të përcaktuara nga arritjet e Projektit ka identifikuar një 
ndikim pozitiv duke krijuar një sërë vendesh pune shtesë, qoftë në periudhën e fazës së ndërtimit 
ashtu edhe gjatë fazës së shfrytëzimit. Këto punë do të jenë për profesione të ndryshme dhe për 
nivele të ndryshme trajnimi, nga punëtorë në inxhinierë.   

Projekti mund të rrisë aktivitetet ekonomike të banorëve vendas në sektorë të ndryshëm të tillë si 
transporti, tregtia, mirëmbajtja e riparime, etj, si rezultat i krijimit të vendeve të reja të punës, 
grumbullimit te mbetjeve, trajtimit dhe ST në përputhje me kërkesat ligjore.  
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8.8.2 Përmirësimi i shëndetit publik 

Mjedisi i përgjithshëm urban dhe higjiena publike do të përmirësohen me anë të zbatimit të një 
sistemi të ri menaxhimi. Pikat e grumbullimit do të modernizohen dhe kontrollohen. Do të zbatohet 
një sistem më i qendrueshem dhe efektiv i mbledhjes së mbetjeve, duke parandaluar përhapjen e 
rrjedhjeve nga kontejnerët e mbeturinave.  
8.8.3 Shëndeti dhe siguria në punë 

Shëndeti dhe siguria në punë e punëtorëve sanitarë do të përmirësohet, veçanërisht nëpërmjet 
sigurimit të pajisjeve të sigurta dhe faciliteteve të përmirësuara në ST. Hedhja e pakontrolluar 
aktuale e mbetjeve dhe flakjes në gjithë territorin e Himarës do të reduktohet dhe eventualisht do 
të ndërpritet.  
 
8.8.4 Rrëmimi nëpër mbeturina 

Mbledhja e plehrave dhe rrëmimi midis tyre bart sëmundje nga zona e mbetjeve brenda bashkësisë. 
Këto aktivitete nuk do të lejohen.   
 
8.8.5 Vendbanimet 
 

Nuk do të ketë zhvendosje personash, familjesh apo vendbanimesh nga zona e propozuar. 
Aktualisht, nuk ka persona që punojnë brenda ose shume afer zones së propozuar.  
 
8.9 PEJSAZHI 
 
8.9.1 Faza e parandërtimit dhe ndërtimit 

Zona e propozuar për ST ka vlerë të veçantë peizazhi por bazuar ne vënd ndodhjen e zones dhe 
madhesinë e saj nuk do të kete asnje ndikim ne peisazh. Peizazhi dhe qyteti  nuk do të ndikohen nga 
ndërtimi i ST.  
 
8.9.2 Faza pas ndërtimit dhe ajo e shfrytëzimit 
 

Gjatë fazës pas ndërtimit dhe asaj të shfrytëzimit, ndikimet mbi peizazhin shkaktohen nga: 

 mbërritja e kamionëve të mbetjeve, 

 ngjeshja e mbetjeve,  

 pajisjet për ngjeshjen e mbetjeve ne zone, 

 ndërtesat për administrimin dhe funksionimin e ST, 

 rrethimi perimetral i ST. 

 
8.10 SHTRESA E SIPËRME DHE E POSHTME E TOKËS 
 
8.10.1 Periudha e ndërtimit 

Toka mund të ndotet nga vajrat e automjeteve dhe kamionave, qe punojne gjate ndertimit te ST dhe 
te rruges. Ndikimi nga rrjedhjet aksidentale te vajrave konsiderohet i shkalles se ulet dhe mund te 
zbutet permes kontrollit per operimin e duhur dhe mirembajtjen e rregullt te automjeteve. Pervec 
kesaj, duhet aplikuar pastrimi i gomave dhe sperkatje e siperfaqeve te pashtruara, me qellim 
shmangjen e pluhurit etj.  
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8.10.2 Periudha e shfrytëzimit 

Ndotja e tokës mund të vijë nga kompaktimi/paketimi i mbetjeve, derdhja e karburantit gjate 
levizjes se kamionave dhe mirembajtja e tyre. Impakti nga rrjedhja aksidentale e karburantit 
konsiderohet i ulet, sepse kjo do te kontrollohet duke zbatuar rregullat per mirembajtjen dhe 
operimin e kamionave gjate operimit te ST. Ndotja mund te ndodhe, gjithashtu, nga funksionimi dhe 
menaxhimi i dobët i ST ose rrjedhja e mundshme e ujrave te ndotura apo leachate qe prodhohet ne 
ST. 
 
8.11 BIODIVERSITETI 
 
8.11.1 Periudha e ndërtimit 

Gjatë ndërtimit, ndikimi mbi florën dhe faunën ekzistuese do të kufizohet shumë ngushtë, vetëm 
mbi truallin që ndërtohet, kur do të kryhen gërmimet kryesore. Zonat barishtore dhe bimësia e ulët 
do të pastrohet. Fauna aty pranë do të shqetësohet nga zhurma dhe emetimet e pluhurit gjatë 
punëve të ndërtimit. Nuk do të ketë shqetësim të shtigjeve të fluturimit të zogjve apo pengim në 
formën e kabllove apo telave.    
 
8.11.2 Periudha e shfrytëzimit 

Eshtë arritur në përfundimin se vlerat e biodiversitetit nuk do të ndikohen negativisht nga punimet 
operacionale të kryera brenda 2,200 m2 dhe nuk eshte domethënese gjatë periudhës së ndërtimit 
dhe shfrytëzimit.  
 
8.12 ZONAT E KONSIDERUARA TË NDJESHME 

Vendndodhja e stacionit të transferimit eshte identifikuar në përputhje me rregulloret e përdorimit 
të tokës. Asnjëra prej zonave nuk është e lokalizuar brenda afërsisë së një zone të konsideruar të 
ndjeshme ose në një vendndodhje e cila mund të ndikonte ndonjë prej zonave të përcaktuara aty 
pranë. 
 
8.13 NDIKIMET NDËRKUFITARE 

Propozimi nuk do të ketë ndikime ndërkombëtare ndërkufitare nga uji, ajri ose toka në fazat e 
parandërtimit, ndërtimit ose shfrytëzimit. 
 
8.14 KULTURA, TRASHËGIMIA DHE ARKEOLOGJIA 
 
Nuk ekzistojnë vatra kulturore, trashëgimore apo arkeologjike në afërsi të zones së ST.  
 
8.15 SHTIMI I TRAFIKUT  

Për te shmangur mundesine e shtimit te trafikut gjate ndertimit kontraktori do te kerkohet te 
hartoje nje plan te thjeshte trafiku, qe duhet te bihet dakort me Menaxherin e Projektit 
(Supervizori). Llogaritet që çdo ditë në ST do të dërgohen deri 20 ton (në pikun e sezonit turistik). 
Kamionët do të bartin afro 6 ton mbetje. Rrjedhimisht, mesatarisht 3 ose më pak kamionë do të 
depozitojnë çdo ditë mbetje në ST. 
 
8.16 VECTORET 
 
Vectoret shqetesues ne Stacionin e Transferimit (insektet, kerma nga zogjte etj.) mund te 
shkaktojne semundje dhe impakt ne shendet. Mbetjet e ekspozuara ne zonen e ST terheqin zogjte e 
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ushqyer me kerma, shpesh sorrat dhe laraskat, qe jane nje besdisje jo vetem ne zonen e mbetjeve, 
por, gjithashtu, pergjate rruges, ku fluturojne nga zonat e tyre. Shfaqja e zogjve eshte e larte ne zona 
me krimba, me numer te madh te bakterieve nga fekalet dhe campylobacter, te cilat mund te 
kontaminojne shpejt burimet e ujit. Evidencat sugjerojne qe zogjte (jo ne ujrat e zeza rrjedhes) jane  
Shkaktare per campylobacter ne ujrat e plazhit dhe ujin e pijshem. Ka, gjithashtu, nje rrezik 
potencial per njerezit nga (CDC Avian Influenza) gripi i shpendeve kur nje numer i madh zogjsh te 
infektuar grumbullohen ne zona shoqeruar me grumbullim mbetjesh.  Zonat e mbetjeve terheqin, 
gjithashtu, parazitet, perfshire minjte, qe jane nga ana e tyre vektore semundjesh. Per pasoje, zonat 
e propozuara per ST kerkohet te jene ne distance nga zonat e banuara me qellim reduktimin e 
impaktit nga zogjte kerma dhe ka gjasa nga hyrja e paraziteve ne pronesite e banoreve. Per te 
reduktuar transmetimin e semundjeve permes shkurtimit ose nerprejes se jetes se paraziteve, 
rekomandohen metoda kimike per kontrollin e paraziteve, te tilla si sperkatja e mbetjeve shtepiake, 
sperkatja e hapesirave dhe perdorimi i kimikateve per larvicides. 
 
8.17. IMPAKTI NGA NDERTIMI I RRUGES 
 
Problemet ei pluhurit , krijuar nga trafiku ne rruge jane nje besdisje, por, jo nje ceshtje shume 
kritike pergjate seksionit te rruges se propozuar, kryesisht, sepse volumet e trafikut jane relativisht 
te vogla. Megjitheate, per te kontrolluar pluhurin jo te nevojshem nga seksioni i rruges ne ndertim, 
kontraktori do te: 
 

- Sperkase me uje siperfaqet e ekspozuara gjate periudhes se thate, vecanerisht, afer 
shkollave, spitaleve, kominiteteve te fshatrave etj.  

- Mbulimi i shkarkimeve qe gjenerojne pluhura ne kamione te kapur. 
 

Agregatet e transportit mund te shkaktojne shqetesime nga zhurmat, pluhurat dhe trafiku. 
Agregatet per ndertimin e rruges do te merren nga subjektet e ligjeruara. 
 
Masat per te adresuar impaktet e mundeshme ne mjedis jane: 
 

- Shmangja e kamioneve te mbingarkuar dhe mbulimi i tyre per te minimizuar pluhurat dhe 
humbjen e ngarkesave gjate transportit; 

- Perdorimi i sperkatjes me uje ose mbulimi i govatave/konteinereve per te reduktuar 
emetimin e pluhurave gjate ngarkimit dhe shkarkimit te materialeve nga maunet; 

- Mbajtja ne kushte te mira pune e makinerive thermuese dhe perzierese per te reduktuar 
emetimin prej tyre; 

- Sa me shume te jete e mundur udhetimi i kamioneve nga subjektet e ligjeruara ne zone te 
planifikohet gjate oreve me trafik te ulet. 
 

Risqet per sigurine dhe shendetin ne pune te punetoreve te rruges, mund te limitohen nga 
procedura te percaktuara qarte per trajtimin e materialeve te ndertimit, kryerjen e testeve, 
shtrimin, pajisjet e renda te operimit etj. 

 

9  MASAT PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMEVE 
 
9.1 QASJA 
 

Ekzistojnë ndryshime në qasjen ndërmjet kërkesave të VNM të BE dhe Shqipërisë për identifikimin 
e rëndësisë dhe shkallës së ndikimeve mjedisore si dhe paraqitjes së masave për të pakësuar të tilla 
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ndikime. Legjislacioni i BE kërkon gjithashtu renditjen dhe përshkrimin e ndikimeve të 
papranueshme të mundëshme të cilat nuk mund të pakësohen dhe kjo kërkesë është përfshirë në 
këtë VNM. 

Qasja e ndërmarrë brenda këtij Raporti është së pari identifikimi i ndikimeve potenciale dhe 
pakësimit të tyre në përputhje me kërkesat kombëtare, Shqipëria. Së dyti, Shkalla e Ndikimeve 
është identifikuar në përputhje me qasjen e VNM të BE të cilat janë gjithashtu në përputhje me 
Udhëzimet e Bankës Botërore dhe strategjitë për të pakësuar të tilla ndikime të përshkruara duke 
përdorur një Matricë Leopold. Janë identifikuar gjithashtu ndikime potenciale të cilat nuk mund të 
pakësohen.   
 
9.2 NDIKIMET POTENCIALE DHE PAKËSIMI I TYRE 
 
9.2.1 Qasja (metoda) 

Identifikimi i çështjeve të ndikimit mjedisor është mbështetur në informacionin e marrë nga 
studimi i fizibilitetit i mëparshëm (Konsulenca për Mbetjet e Ngurta 2005) dhe nga studimet e 
fizibilitetit teknik të mëvonshme (TEI&SWS 2008, 2009a, 2009b, 2009c), por gjithashtu nga kushtet 
ekzistuese mjedisore të vrojtuara në vizitat e fundit në vatër (Sulçe, 2013). 

Të gjithë ndikimet mbi mjedisin të shkaktuara nga projekti gjatë periudhës së ndërtimit dhe 
shfrytëzimit janë vlerësuar në përputhje me dispozitat e legjislacionit evropian dhe vendas të 
përshkruar në Nënçështjen respektive, më lart. Për secilën çështje mjedisore kryesore janë 
identifikuar dhe përshkruar më poshtë masat për parandalimin, pakësimin ose eliminimin e 
ndikimeve negative dhe janë përmbledhur në fund të studimit. Janë përshkruar ndikimet pozitive të 
secilit prej aktiviteteve të projektit. Vlerësimi është mbështetur mbi kushtet dhe karakteristikat e 
përgjithshme të këtij projekti me secilin prej ndikimeve të përcaktuar sasiorisht nga pikëpamja e 
magnitudës, qoftë zero, e parëndësishme, mesatare ose domethënëse sipas përkufizimit të 
mëposhtëm: 

 Zero = nuk ka ndikim = 0 

 E parëndësishme = ndikimi është i mundshëm, por në një nivel shumë të ulët ose për një 

periudhë kohore shumë të shkurtër  = 1. 

 Mesatar = ndikimi konsiderohet i padëshirueshëm (negativ) ose i dëshirueshëm (pozitiv) 

dhe në gjendje për të patur një ndikim mesatar mbi mjedisin apo bashkësitë njerëzore ekzistuese = 

2. 

 Domethënës = ndikimi konsiderohet si me efekt domethënës mbi një zonë të gjerë ose për 

një periudhë kohore të gjatë mbi mjedisin ose mbi bashkësitë njerëzore ekzistuese = 3. 
 

Tabela 5.  Përmbledhje e numrit të ndikimeve potenciale  
nga Stacioni i Transferimit të Mbetjeve 

 
Faktorët 

mjedisorë 
Format e mundshme të 

ndikimit 
Ndikim 

pozitiv (+) 
Ndikim 

negativ ( -) 
Rreziku i 

derdhjeve 
Substancat kimike për 
punimet e ndërtimit 

0 1 

 Substanca që ndizen 0 1 
Ajri Kundërmimi i pakëndshëm, 

era e mbeturinave 
0 2 

 Pluhuri nga ndërtimi 0 1 
 Emetimet e automjeteve 0 1 
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Uji Uji nëntokësor 0 0 
 Uji sipërfaqësor 0 0 
Uji i mbetur Leachate 0 0 
 Uji i mbetur nga tualetet 0 0 
Zhurma Makineri të rënda gjatë 

ndërtimit dhe shfrytëzimit 
0 1 

    
    
Peizazhi Përdorimi i zones 1 0 
Biodiversiteti Bimësia natyrore/fauna 0 0 
 Zogjtë rrëmues dhe parazitët 0        1 
 Cilësia e bimëve bujqësore 

përreth 
0 0 

    
Përshtypja 
pamore 

Eliminimi i depozitimit të 
pakontrolluar të mbetjeve 

3 0 

 Pamja e pakëndshme 0 1 
 Plehrat që fluturojnë 2 0 
 ST i ri 3 1 
 Rrugët e reja 3 0 
Bashkësitë 
njerëzore 

Ndikimet mbi shëndetin 
publik 

3  

Shtimi i trafikut rrugor 0 1 
 Niveli i zhurmës 0 1 
Aspektet socio-
ekonomike 

Vendet e reja të punës 1 0 
Menaxhimi i përmirësuar i 
mbetjeve  

2 0 

 Vlerësimi i përgjithshëm 18   12 

 
Totali i pikëve me ndikim pozitiv rezulton më i madh se totali i pikëve me ndikim negativ 
(18 vs 12 pike). Kjo tregon avantazhet e një menaxhimi të tillë të plehrave edhe ne kushtet 
lokale të Himarës.  
 
9.2.2 Ajri 
 
Faza e ndërtimit 
Gjatë kësaj faze, pakësimi i ndikimeve mbi cilësinë e ajrit do të specifikohet nëpermjet nje scedule 
mbi orarin e punimeve ne kantier (i propozuar nga kontraktori dhe miratuar nga Supervizori): do 
te respekohen oraret e levizjes se makinerive te renda te ndertimit, nëpërmjet shmangies se 
punimeve në sezonet turistike dhe të thata, nëpërmjet lagjes me uje të rrugeve dhe sheshit te 
kantierit gjate ndërtimit. Rekomandohet një zonë buffer, jashtë rrethimit të ST (rreth 20 m në 
secilën anë). Gjate ndertimit te rruges, per te kontrolluar pluhurat e panevojshem kontraktori do te: 
a) sperkase me ujesiperfaqet e ekspozuara gjate periudhes se thate, vecanerisht, afer shkollave, 
spitaleve, komuniteteve te fshatrave etj.; b) mbulloje shkarkimet qe gjenerojne pluhur ne kamionet 
e hapur; 

Kontrolli i erёrave tё kёqia (odour) gjate operimit te ST 

Masat pakësuese do të përfshijnë:  

 garantimin e një proçedure për regjistrimin e ankesave te publikut dhe procedurat e 
duhura per pergjigje, 
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 përgatitjen e një plani reagimi ndaj kushteve të cilat mund të sjellin erёra tё kёqia ose jane 
te mundeshme per problemeve te odour, 

 të vihet theksi në analizimin përpara pranimit dhe në refuzimin e mbetjeve specifike, duke 
garantuar që mbetjet e refuzuara të transportohen dhe trajtohen në përputhje me legjislacionin’ 

 Një buffer zonë do të rekomandohet për STM (rreth 20 m nga të gjitha anët) zone e cila do 
të rrethohet me një rrjete që me së shumti do të shërbeje si zonë ndalimi për kafshët dhe blegtorine 
që mbarështrohet (bagetitë e imta) si dhe kalimin e kalimtareve. 

 Ndalimi i depozitimit te pambuluar te mbetjeve ne zone 

 Sigurimi qe kompaktoret/kontejneret nuk qendrojne me shume se 2 dite ne zone 

 Sigurimi i mbledhjes se perditeshme te mbetjeve, qe mund te jene shperndare jashte dhe 
brenda perimetrit te ST  
 
9.2.3 Uji 
 

Mbledhja e ujit të shiut 
Cilësia e ujit të shiut kontrollohet duke mbajtur platforma të pastra në ST Himarë. Pastrimi i 
përditshëm i platformës së stacionit të transferimit të mbetjeve do të kryhet duke përdorur një mjet 
fshirës dhe spërkatës uji. Mbledhja e ujit të shiut (reshjeve) që bien në vatrën e ST do të realizohet 
nëpërmjet  shkarkimit te te ujrave ne kanalet e drenazhit devijuese jashtë perimetrit. 
 
9.2.4 Zhurma dhe dridhjet 

Edhe pse zhurma dhe dridhjet konsiderohen të parëndësishme për shkak të faktit se aktivitetet nuk 
ndikojnë ndonjë pronë banimi apo tregtare, niveli i zhurmës do të kontrollohet rregullisht gjatë 
ndërtimit (nga kontraktori) dhe shfrytëzimit të stacionit të transferimit (nga operatori). Masat per 
zhurmat ne afersi te zones se ST do te adresohen para ndertimit dhe gjate operimit te ST. Edhe pse 
pritet qe zhurmat do te jene brenda nivelit te pranueshem, rekomandohet limitimi i aktiviteteve 
dhe ardhja e kamioneve te mbetjeve gjate oreve te dites. Automjetet duhet te verifikohen perpara 
hyrjes ne zone. Gjate punimeve me zhurma punetoret duhet te mbajne pajisje mbrojtese.  

Per kontrollin e zhurmave gjate ndertimit mmasat qe sugjerohen jane: a) perdorimi i pajisjeve 
moderne dhe te mirembajtura, b) limitimi i kryerjes se aktiviteteve te zhurmshme gjate oreve te 
dites (07:00 – 19:00), vecanerisht shperndarja e materialeve me kamione permes Himares. 

 
9.2.5 Biodiversiteti 
 
Faza e ndërtimit 

Për të shmangur rrallimin e panevojshëm të faunës dhe florës, zona e ndërtimit do të kufizohet në 
zonën minimale që nevojitet për punime. Nuk duhet te kete hedhje te materialeve jashte zones. 
Materialet duhet te riperdoren dhe nese nuk eshte e mundur dherat dhe materialet e tepert duhet 
te depozitohen ne nje zone te rene dakort me Bashkine, opse transferohen ne zonen e ndertimit ku 
nevojiten. Automjetet e ndërtimit do të operojnë brënda zones së ndërtimit dhe kufizimet e zones 
nuk do te hiqen deri ne perfundim te punimeve.  
 

Faza e operatimit 
Me qëllim që të minimizohet shqetësimi i faunës nga aktivitetet, puna do të ndërmerret brenda 
kohës dhe zonës së parashikuar. Kur kemi të bëjmë me kafshëve lokale, qe kalojne rrugen, do të 
vendosen shenja paralajmeruese për të zvogëluar çdo rrezik për jetën e egër. Shenjat 
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paralajmeruese do të instalohen me mbështetjen e pushtetit vendor. 

 
9.2.6 Menaxhimi i zones dhe ndertimi i ST dhe rrugeve të aksesit 
 

Masat zbutese të mëposhtme duhet të përfshihen në Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe i 

Monitorimit për Stacionin e Transferimit dhe rrugen e re te aksesit. Gjate ndertimit te ST dhe rruges 

duhet kushtuar vemendje per te eliminuar ose minimizuar pasojat negative ne mjedis nga 

perdorimi i materialeve. Pjerresite dhe rreshqitjet qe jane shqetesim, vecanerisht gjate ndertimit te 

rruges duhet te stabilizohen me murre dhe mbushen me dhe me qellim mbrojtjen e situates aktuale 

te peisazhit dhe bimesise. Gjate ndertimit te rruges duhet te konsiderohet erozioni nga shirat dhe 

pjerresite e medha. 

Faza e ndërtimit 

 
Gjatë fazës së ndërtimit, masat e mëposhtme pakësuese do të kërkohen dhe do të monitorohen 
periodikisht: 
 Rrethimi i zones para ndertimit te ST 
 Kontraktori do te instaloje nje banner ne zone me informacion per kontakt per te adresuar 

ankesat dhe komentet e publikut 
 Trajtimi, depozitimi, perdorimi dhe procedimi i brandit te materialeve ne perputhje me 

instruksionet dhe rekomandimet e prodhuesit, 
 Shmangia e përhapjes së materialit të ndërtimit, 
 Stabilizimi i shpateve të pjerret, 
 Shmangia e zgjerimit të zonës së punimeve,  
 Gërmime te kontrolluara, lagia e siperfaqeve te pashtruara me qëllim shmangien e 

prodhimit të pluhurit,  
 Mbulimi i kamionëve me rrjetë metalike të imët kur bartin materiale të shkrifëta, 
 Pastrimi i të gjithë ambienteve pas përfundimit të punës dhe kthimi i mjediseve përreth 

në gjendjen e para fillimit të punimeve. 
 Substancat e rrezikshme duhet te depozitohen ne nje vend te sigurte ne perputhje me 

instruksionet ne fletet e te dhenave per sigurine e materialeve (FDSM, te cilat vijne me cdo produkt 
me qellim shmangjen e cdo risku, 
 Nese asfalti dhe betoni sillen ne zone duhet te sigurohemi qe qe pikat e prodhimit jane te 

licensuara, nese pergatiten ne zone asfalti dhe betoni duhet te jene ne perputhje me specifikimet 
teknike dhe licensat e kerkuara 
 Zbatimi i procedurave te sigurise dhe disponueshmeria e pajisjeve mbrojtese per 

punetoret, 
 Te gjitha automjetet duhet te verifikohen qe ato funksionojne brenda normave teknike; te 

gjitha shperndarjet e materialeve me kamione duhet te mbulohen, 
 Zona e ndertimit duhet te sperkatet gjate punimeve per te minimizuar emetimin e 

pluhurave, 
 Tualetet duhet te zbrazen dhe ujrat e ndotura duhet te transferohen ne vendin e caktuar 

per trajtimin e tyre ne Himare, 
 
Faza e operimit 
Ndërmarrja e të gjithë masave lehtesuese në përfundim të ndërtimit.  
 
Janë planifikuar gjithashtu masat e mëposhtme. qe do të monitorohen periodikisht duke përfshirë 
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dhe bashkëpunimin e autoritetet vendore: 
 Personeli duhet te trajnohet per te gjithe sistemin e operimit dhe gjithashtu, per te 

identifikuar mbetjet e rrezikshme dhe per procedurat e duhura te sigurise, trajtimit dhe raportimit, 
 të gjithë automjetet dhe kontejnerët do të mirëmbahen dhe pastrohen në stacionin e 

transferimit, sic adresohet ne planin e Operimit dhe Menaxhimit te ST, 
 Nje regjister per ankesat dhe procedurat e zgjidhjes do te perdoret gjate operimit te ST. 

Do te jepen pikat e kontaktit per te adresuar ankesat, 
 Te gjitha pajisjet dhe kontejneret do te mirembahen dhe pastrohen ne zonen e ST  
 Limitimi i aktiviteteve dhe kamioneve qe sjellin mbetje gjate oreve te dites me qellim 

minimizimin e zhurmave 
 platformat dhe kontejnerët do të mirëmbahen me riparime dhe në gjendje të pastër e të 

rregullt, 
 Per te shmangur zjarrin lenda djegese duhet te depozitohen ne nje vend te ndare dhe te 

sigurte, me dysheme betoni (me buze rreth e qark per te mos lejuar derdhjen) dhe mbuluar me cati  
 Gropa septike duhet te mirembahet dhe boshatiset sic duhet 
 Kontrolli periodik i parazuiteve per te reduktuar bashkesite e tyre 
 rrugët hyrëse do të mbahen të hapura gjatë dimrit, 

 
Për të pakësuar ndotjen sipërfaqësore të tokës, janë propozuar masat e mëposhtme:  
 
 shmangia e depozitimit te materialeve dhe mbetjeve në tokë pasi kjo mund të kontribuojë 

në infiltrim pas rasteve të stuhive, 
 të gjitha plehrat e shpërndara dhe të fryra prej erës apo jashtë stacionit të transferimit 

duhet të mblidhen nga operatorët në fund të ditës. 
 
Mirëmbajtja e vatrës për mbrojtjen e tokës 
 
Duhet të merren masat e mëposhtme: 
 

 pompat e lëndës djegëse që ndodhen në stacionin e transferimit duhet të montohen në një 
platformë betoni dhe platforma duhet të ketë caqe përreth skajit aq të lartë sa të frenojë çdo 
derdhje, 
 lënda djegëse dhe vajrat duhet të depozitohen në një zonë me çati të ndarë dhe të 

përshtatshme me një dysheme betoni dhe dyshemeja duhet të ketë caqe përreth skajit aq të larta sa 
të frenojnë çdo rrjedhje, 
 nuk duhet të ketë mbetje të përhapura përtej sektorit të ST ku do të operohet,  
 monitorimi afatgjatë duhet të bëhet si pjesë e Planit të Menaxhimit dhe Monitorimit 

Mjedisor dhe siç specifikohet në kushtet e lejes së integruar për ST. 
 

Menaxhimi i vatrës për minimizimin e ndotjes mjedisore 

 

Masa të mëtejshme duhet të ndërmerren për minimizimin e ndotjes së mjedisit janë:  

 menaxhimi i substancave të rrezikshme dhe toksike (të tilla si vajrat minerale, vajrat 
industriale, bitumi, etj) duhet të trajtohet nga punonjës të trajnuar të ST, 

 menaxhimi korrekt i mbetjeve në përputhje me legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve, 

 materiale inerte te mjaftueshme ne zone  

 punësimin në vatër të personalit të trajnuar, 
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 kontrollin e shëndetit dhe sigurisë në punë për punëtorët, 

 vlerësimin dhe menaxhimin e riskut për zonat ku lejohet hyrja e publikut duke vendosur 
tabela për kujdesin për sigurinë në të gjithë vendet për të cilat njihet rreziku, 

 rrethimi perimetral i ST dhe gardhim i thjeshte i zones buffer të tij, me rrjete metalike  dhe 
paralajmërime dhe gjoba për personat që hyjnë në stacionin e transferimit pa autorizim. 
 

Plani i Menaxhimit dhe Monitorimit Mjedisor 

Një plan menaxhimi dhe monitorimi mjedisor do të zbatohet në stacionin e transferimit. Plani do të 

jetë në përputhje me kushtet dhe kërkesat e lejes së integruar të caktuar nga AKM. 
 
9.2.7 Menaxhimi i rrezikut sizmik 
 

Mundësia e aktivitetit sizmik është shumë e ulët. Sidoqoftë, mundësia mund të minimizohet 
nëpërmjet menaxhimit të rrezikut sizmik i cili përfshin: 

 stabilizimin  e shpateve të pjerrëta. 

 të përdoren materiale elastike në lidhjet ndërmjet strukturave të çelikut dhe/ose betonit 
dhe rrjetet inxhinierike (tubat e ujit/elektricitetit). 
 
9.2.8 Shëndeti Publik 

Shëndeti publik do të garantohet me anë të:  

 Kontrollit të pluhurit gjatë aktiviteteve të ndërtimit dhe gjatë transportit të materialeve të 
ndërtimit duke përdorur spërkatje me ujë të ashpër (jo me spërkatje me pika të imëta), 

 Mbledhja e mbetjeve te shperndara gjate transportit dhe magazinimit 

 kërkesave të sigurisë së mbledhjes dhe ruajtjes së mbetjeve të ngurta për të parandaluar 
kundërmimin, 

 larjen dhe dezinfektimin e automjeteve pas depozitimit të materialeve mbetje në stacionin e 
transferimit të mbetjeve,  

 kontrollin periodik të parazitëve në stacionin e transferimit (Bashkia duhet te urdheroje heqjen 
e tyre brenda nje periudhe te caktuar kohe) 

 parandalimin e praktikave të djegies së mbetjeve (Bashkia duhet te urdheroje mbledhesit te 
dergojne mbetjet ne ST, madje duke aplikuar penallti) 
 
9.2.9 Shëndeti dhe siguria në punë 
 

Shëndeti dhe siguria në trajtimin e mbetjeve do të theksohet me anë të: 

 
 kontrollit të pluhurit gjatë aktiviteteve të ndërtimit dhe transportimit të materialeve 

(sperkatja me uje dhe mbulimi i kamioneve), 
 zbatimin e procedurave të sigurisë dhe disponueshmërinë e pajisjeve të sigurisë për 

punëtorët, 
 trajnimin dhe ndërgjegjësimin për drejtuesit e automjeteve dhe punëtorët për trajtimin e 

duhur të mbetjeve dhe pajisjet mbrojtëse personale, 
 kryerjen e inspektimeve të rregullta mjekësore për punëtorët, 
 trajnimin e punonjësve për të identifikuar mbetjet e rrezikshme dhe procedurat e duhura 

të sigurisë, trajtimit dhe raportimit. 
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Kushtet e Lejes  
Të  gjitha emetimet dhe shkarkimet, përfshi ujin e ndotur, aromat, zhurmat dhe pluhurin duhet të 
jenë në përputhje me kushtet e caktuara në Lejen Mjedisore të lëshuar për Stacionin e Transferimit 
në Himarë të përcaktuar nga Autoriteti i Lejeve (Ministria e Mjedisit). 
 

9.3 PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR 
 

Nje Plan i Menaxhimit dhe Monitorimit Mjedisor do te aplikohet per te vleresuar impaktin e ST dhe 
rruges se re ne mjedis gjate ndertimit dhe operimit. Monitorimi do te drejtohet nga menaxheret dhe 
operatoret e aktivitetit. Monitorim i i ST dhe strukturave ndihmese perfshire cilesine e ujit, 
dherave, ajrit, mbetjeve dhe paraziteve qe influencohen. Plan i Menaxhimit Mjedisor synon 
shmangjen dhe/ose zbutjen e impaktit ne mjedisin socio-ekonomik, fokusuar ne: 
 
- Shendeti dhe siguria e punetoreve dhe parandalimi i ndotjes mjedisore; 
- Perputhja e standarteve mjedisore dhe teknikave me te mira te disponueshme; 
- Performanca e te gjitha aktiviteteve te projektit ne nje siguri dhe menyre efektive, mirembajtje 

e duhur e makinerive dhe pajisjeve mbrojtese per punetoret dhe dhe parandalimin e demeve 
mjedisore; 

- Aplikimi i te gjitha masave te kontrollit, shmangja ose zbutja e ndonje rrjedhjeje te 
materialeve/lengjeve te rrezikshme; 

- Ndertimi ne perputhje me standartet dhe dhe specifikimet teknike; 
- Monitorimi i te gjitha aktiviteteve me impakt potencial ne mjedis gjate ndertimit dhe operimit 

te ST. 
 

9.3.1 SHKALLA E NDIKIMIT 
 

Matrica Leopold është një metodë sasiore e përdorur për të identifikuar shkallën e ndikimit 
potencial të projektit të propozuar në mjedis. Sistemi është në thelb një thjeshtësim i trajtimit nga 
nënçështjet e mëparshme. Shpresohet që kjo t’i mundësojë vendim-marrësve një bazë jo-teknike 
për pakësimin e ndikimeve mjedisore.  Sistemi (Tabela më poshtë) konsiston në një matricë me 
ndikime mjedisore, kosto dhe përgjegjësi për të treguar: 

 rëndësinë (nga 1 në +10) të çdo ndikimi mjedisor (ku 1 është më pak i rëndësishëm dhe 
10 më i rëndësishëm). 

 shkalla (nga 1 në +10) të ndikimit mjedisor (ku 1 ka shkallën më të vogël dhe 10 shkallën 
më të madhe). 

Duke përdorur këtë qasje, ndikimet mjedisore më domethënëse mund të identifikohen sipas 
rëndësisë dhe magnitudës së shkallës, siç tregohet me shkronja “bold” në Tabelën më poshtë dhe 
nga kjo mund të përcaktohet: 
 
 pakësimin e ndikimeve mjedisore,  
 ndikime mjedisore të papranueshme të mundshme që nuk mund të pakësohen. 

 
9.4 PLANI I MONITORIMIT MJEDISOR  
 
Pergatitja dhe zbatimi i Planit te Monitorimit Mjedisor per te gjitha aktivitetet te cilat mund te kene 
nje ndikim ne mjedis kerkohet nga legjislacioni shqiptar per Mjedisin. Konkretisht, kerkohet nga 
Ligji No. 8934 “Mbi mbrojtjen e Mjedisit”, date 05 Shtator 2002 dhe ndryshuar me ligjin Nr. 9890 
“Mbi monitorimin Mjedisor ne Republiken e Shqiperise”, date 03 Mars, 2004. Pergatitja e Planit te 
Monitorimit Mjedisor per projektin, ndertimin dhe fazen e operimit te ST eshte pjese integrale e 
Lejes Mjedisore, bazuar ne VKM Nr. 103, “Mbi Monitorimin Mjedisor ne Republiken e Shqiperise”, 
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date 31 Mars 2002. Ne tabelen 6.2 jane prezantuar parametrat per t’u monitoruar per Stacionin e 
Transferimit. Plani i Monitorimit Mjedisor do te siguroje vleresimin e situates mjedisore ne zonen e 
projektit gjate fazes se ndertimit dhe operimit, persa i perket parametrave ne vijim: cilesia e ajrit, 
niveli i zhurmes, cilesia e dherave dhe ujit siperfaqesor, shkarkimi i ujrave nga pastrimi i 
siperfaqeve te grumbullimit te mbetjeve, mbetjet e ngurta dhe te rrezikshme dhe biodiversiteti. 
Objektivi kryesor i monitorimit fokusohet (i) monitorimi sic duhet i kryerjes se masave zbutese 
gjate zbatimit te projektit dhe operimit te ST. (ii) marrja e veprimeve  rregulluese per ekzekutimin e 
pavend te masave zbutese ose ndonje degradim tjeter i mjedisit rrethues ne lidhje me aktivitetet e 
projektit (iii) sherben per ndermarrjen e masave permiresuese lidhur me operimet e ndryshme qe 
afektojne mjedisin. Keto te dhena raportohen ne zbatim te dispozitave ligjore (VKM Nr. 103, “Mbi 
Monitorimin Mjedisor ne Republiken e Shqiperise”, date 31 Mars 2002) cdo 6 muaj ne ARM ne 
Vlore, perfaqesuesin e ARM ne Himare dhe zyren e Urbanistikes ne Bashkine Himare.. 
 
9.5 NDIKIMET E PAPRANUESHME TË MUNDSHME TË CILAT NUK MUND TË PAKËSOHEN 

Nga vlerësimi i ndikimit mjedisor të paraqitur me hollësi në seksionet me lart rezulton se nuk ka 
ndikime të papranueshme (d.m.th. me shkallën e ndikimit që luhatet nga 8 e lart për nga rëndësia, 
së bashku me 8 e lart për magnitudën) të cilat nuk mund të pakësohen në programin e punës për 
projektin. Po ashtu bazuar mbi pikët e grumbulluara sipas ndikimeve pozitive dhe ndikimeve 
negative të ndërtimit të ST rezulton se ndërtimi i tij ka një avantazh të lartë pikësh (18 vs 12 
points). Më poshtë jepen ndikimet kryesore, si presion mbi mjedisin të cilat mund të përmirësohen 
ose të mbahen nën kontroll monitorues nga agjensitë rajonale në bashkëpunim me Bashkinë e 
Himarës. Pergjegjesite e Bashkise Himare dhe institucioneve dhe agjencive te tjera respektive jane 
perfshire ne tabelen e PMMM. 
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Tabela 6 IMPAKTET MJEDISORE DHE MASAT ZBUTESE GJATE FAZES SE PARA NDERTIMIT 
DHE NDËRTIMIT TË STACIONIT TË TRANSFERIMIT DHE AKSESIT TE RRUGES 
 

Ndikimi mjedisor ose 
problemet 

Masat zbutese te 
propozuara 

Përgjegjësia për 
zbatimin e masave 

Përgjegjësia për 
monitorimin e masave 

 
FAZA E MOBILIZIMIT/PARANDERTIMIT 

 
Legalizimi i zones  Gjithe licensat (ndertimi, 

leje mjedisore, etj.) duhet te 
sigurohen dhe mbahen ne 
zone per cdo inspektim ose 
vizite te investitori 

Kontraktori Supervizori i punimeve 

Kufijte fizike te zones  
 

Tabela informuese duhet te 
vendosen ne zonen e 
ndertimit, rrethimi i zones 
per perdorim nga 
kembesoret 

Kontraktori, zbatim i 
menjehershem 

Supervizori i punimeve 

 
Menaxhimi i zones 

Manuali i operimit duhet te 
pergatitet dhe publikohet ne 
zone. PMM me masat 
zbutese duhet publikuar ne 
zone. Para fillimit te 
punimeve MO dhe PMM 
duhet t’ju prezantohen 
punetoreve. Akomodimi i 
punetoreve do te behet ne 
Himare para fillimit te 
punimeve. Zona e parkimit 
te automjeteve dhe pajisjeve 
naten duhet te sigurohet, 
preferohet ne siperfaqe te 
papershueshme 

Kontraktori, zbatim i 
menjehershem 

Supervizori i punimeve 

 
FAZA E NDERTIMIT 

 
MATERIAL MANAGEMENT   

Burimi i materialeve: 
zhavorr, asfalt, beton etj. 

Materialet duhet te merren 
vetem nga subjekte te 
licensuara, gurrore etj. Ato 
duhet te depozitohen per nje 
kohe mundesisht te shkurter 
dhe te mbrohen nga 
errozioni. Nuk ka plan per 
pergatitjen e asfaltit ose 
fabrike betoni ne zone, 
megjthate, nese do te jete 
nevoja kato do te pergatiten 
ne perputhje me 
specifikimet teknike dhe te 
gjitha licencat duhet te 
sigurohen 

Kontraktori, zbatim i 
menjehershem 

Supervizori i punimeve 
Agjencia Rajonale e Mjedisit 

(ARM) 

Substancat kimike 
(shtesa, detergjente, etj) 

Substancat kimike duhet te 
magazinohen ne perputhje 

Kontraktori, zbatim i 
menjehershem 

Supervizori i punimeve 
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Ndikimi mjedisor ose 
problemet 

Masat zbutese te 
propozuara 

Përgjegjësia për 
zbatimin e masave 

Përgjegjësia për 
monitorimin e masave 

dhe substanca te tjera te 
rrezikshme 
 
 

me Manualin e sigurise se 
materialeve, zakonisht ne 
vend te erret e te mbuluar, 
per te shmangur errozionet e 
mundeshme 

Substanca që ndizen të 
përdorura në vatër gjatë 
ndërtimit (gazoline, vajra, 
vajra hidraulike) 

Lendet e djegshme dhe vajrat 
duhet te magazinohen ne 
vende te ndara te mbuluara 
dhe me dysheme betoni, 
dyshenmeja duhet te kete 
buze mjaftueshem te larta 
per te penguar rrjedhjet. Ne 
zone duhet mbajtur 
minimumi i mjaftueshem i 
sasise. 

Kontraktori i 
punimeve. 
VNM/PMMM duhet te 
jete i disponueshem si 
edhe PO me masat 
zbutese 
 

Supervizori i punimeve 
Agjencia Rajonale e Mjedisit 

(ARM) 

MENAXHIMI I MBETJEVE   
 
Mbetjet e ndertimit 
 
 

Mbetjet e ndertimit do te 
mblidhen brenda kufirit te 
zones se ndertimit per ST dhe 
rrugen e aksesit. Eshte 
reptesisht e ndaluar 
depozitimi i mbetjeve te 
materialeve te ndertimit ne 
vendhedhje ilegale. Duhet te 
behen marreveshje me 
autoritetet lokale dhe ARM 
ku do te depozitohen mbetjet 
e materialeve te ndertimit 
nese landfilli nuk lejo te tilla 
lende. 

Kontraktori,  
Supervizori i punimeve 

Agjencia Rajonale e Mjedisit 
(ARM) 

Mbetje të rrezikshme  Mbetje të rrezikshme, si vajra 
te mbetjeve, bojra etj., duhet 
te depozitohen perkohesisht 
ne kontejnere te shenuar 
preferohet ne siperfaqe te 
mbuluara. Materialet e 
rrezikshme duhet te 
magazinohen vecmas dhe ne 
kontejnere te shenuar qarte. 
Materialet e rrezikshme 
duhen trajtuar ne 
depozitimin final nga 
kompani te licensuara 

Kontraktori,  
Supervizori i punimeve 

Agjencia Rajonale e Mjedisit 
(ARM) 

Mbetjet Bashkiake dhe 
paketimi 
 

Mbetjet bashkiake dhe 
paketiomi duhet te 
magazinohen ne zone ne 
kontejnere te ndare.  
Kompania Bashkiake lokale 
do te depozitoje mbetjet ne 
landfillin e rene dakort ose ne 
ate qe eshte aprovuar nga 
ARM. 

Kontraktori,  
Supervizori i punimeve 

Agjencia Rajonale e Mjedisit 
(ARM) 
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Ndikimi mjedisor ose 
problemet 

Masat zbutese te 
propozuara 

Përgjegjësia për 
zbatimin e masave 

Përgjegjësia për 
monitorimin e masave 

NDOTJA E DHERAVE DHE UJRAVE   

Erozioni i 
dherave/rreshqitja e tokes 

Punimet e tokes dhe prerja e 
pjerresive nuk duhet bere 
gjate periudhes se rreshjeve 
me qellim qe te mos kete uje 
qe favorizon rreshqitjet. 
Mbeshtetja e pjerresive duhet 
bere ne perputhje me 
projektin dhe keshillimet e 
Supervizorit 

Kontraktori, zbatim i 
menjehershem 

Supervizori i punimeve 

Mbledhja, largimi dhe 
trajtimi i ujrave te ndotur 
per mesatarisht 20 
persona  
 

Ujrat e ndotura nga 
punetoret ne zonen e 
ndertimit do te trajtohen ne 
sisteme te duhura per 
trajtimin e ujrave te ndotura 
(e.g. Imhoff Tanks) dhe 
duhen boshatisur duke 
perdorur depozitime te 
duhura te ujrave te zeza per 
t’i transferuar ne vendin e 
percaktuar ne Himare 

Kontraktori,  
Supervizori i punimeve 

Agjencia Rajonale e Mjedisit 
(ARM) 

Ndotja nga vajrat 
(aksidentet shoqeruese) 

Per shkak te rrjedhjeve te 
mundeshme te vajit nje 
depozite me dhe ose rere 
duhet mbajtur ne zone per te 
parandaluar perhapjen e 
ndotjes dhe pastruar  

Kontraktori,  
Supervizori i punimeve 

Agjencia Rajonale e Mjedisit 
(ARM) 

Probleme te baltrave 

Kur largohen nga zona 
kamionet duhet te sigurohet 
qe gomat jane pastruar nga 
balta, per te moc 
transportuar balten ne rruget 
e rregullta dhe rritur sigurine 
e automjeteve. Shume vende 
perdorin siperfaqe me uje 
para se te shkojne ne rruge 
kryesore ose pastrojne 
rregullisht ate segment rruge. 

Kontraktori,  Supervizori i punimeve 

NDOTJA E AJRIT    

Emetimet ne ajer 

Emetimet nga shkarkimi i 
automjeteve gjate fazes se 
para ndertimit dhe ndertimit 
ne zone nuk do te kalojne 
nivelin maksimum te 
pranueshem. Te gjitha 
pajisjet duhet te verifikohen 

Kontraktori,  
Supervizori i punimeve 

Agjencia Rajonale e Mjedisit 
(ARM) 

Pluhurat 

Te gjithe ngarkesat qe 
gjenerojne pluhur duhet te 
transportohen ne kamione te 
mbuluar. Gjate punimeve te 
tokes ne stine te thate 
pluhurat duhet te 

Kontraktori,  Supervizori i punimeve 
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Ndikimi mjedisor ose 
problemet 

Masat zbutese te 
propozuara 

Përgjegjësia për 
zbatimin e masave 

Përgjegjësia për 
monitorimin e masave 

minimizohen duke sperkatur 
rrugen me dhe. Shpejtesia 
duhet minimizuar ne zonen e 
ndertimit per te parandaluar 
pluhurat. Shmangja e 
kamioneve te mbingarkuar 
dhe mbulimi i tyre per te 
minimizuar pluhurat dhe 
derdhjen nga kamionet gjate 
transportit. Makinerite 
thyerese dhe perziereset 
duhen mbajtur ne kushte te 
mira pune per te reduktuar 
emetimet  

Emetimi i pluhurave nga 
germimet dhe punimet e 
mbushjes dhe punime te 
tjera te ndertimit 

Parandalimi i pluhurave 
nepermjet ujitjes ne zonen e 
ndertimit gjate punimeve. 
Limitimi i aktiviteteve gjate 
oreve te dites ne marreveshje 
me autoritetet lokale 

Kontraktori,  
Supervizori i punimeve 

Agjencia Rajonale e Mjedisit 
(ARM) 

ZHURMAT DHE VIBRIMET   

Zhurmat 

Te gjitha pajisjet dhe 
automjetet duhet te 
verifikohen per posejdimin e 
vertetimeve qe ata 
funksionojne brenda 
normave teknike (perfshire 
zhurmat). Krahu i punes 
duhet te mbaje pajisje 
mbrojtese èper veshet. Te 
perdoren pajisje moderne 
dhe te mirembajtura (me 
silenciator sic kerkohet). 
Limitimi i kryerjes se 
aktiviteteve te ndertimit ne 
oret e dites (07:00 – 19:00) 

Kontraktori,  
1000$/vit pagese 

njehere  

Supervizori i punimeve 
Agjencia Rajonale e Mjedisit  

 
 

SIGURIA DHE SHENDETI NE PUNE   

Siguria 

Zbatimi i procedurave te 
sigurise te percaktuara ne 
MO. Sigurimi qe punetoret 
kane pajisje mbrojtese te 
duhura (mbrojtese nga 
zhurma dhe pluhuri, cizme, 
doreza etj) dhe ndjekja e 
praktikave te sigurise sic 
duhet. Zhvillimi dhe zbatimi i 
masave te duhura te sigurise 
dhe shendetit per punetoret  
gjate ndertimit. Astrim i 
perkoheshem i zones se 
ndertimit. Siguria qe pajisjet 
dhe mjetet jane ne kushte te 

Kontraktori,  

Supervizori i punimeve 
Agjencia Rajonale e Mjedisit 

(ARM) 
 

Zyra Rajonale per shendetin 
dhe punesimin 
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Ndikimi mjedisor ose 
problemet 

Masat zbutese te 
propozuara 

Përgjegjësia për 
zbatimin e masave 

Përgjegjësia për 
monitorimin e masave 

mira. 
PEISAZHI   

Dherat siper 

Pjeset e dherave duhen 
mbajtur ne zone dhe te 
perdoren per rregullimin 
final te peisazhit 

Kontraktori, 

Supervizori i punimeve 
Agjencia Rajonale e Mjedisit  

 
 

Peisazhi final dhe pastrimi 

Zona duhet te pastrohet nga 
te gjitha mbetjet dhe 
materialet para operimit. 
Peisazhi duhet bere ne 
perputhje me planin e 
rregullimit 

Kontraktori, 

Supervizori i punimeve 
Agjencia Rajonale e Mjedisit  

 
 

BIODIVERSITETI   
Bashkesite e kafsheve dhe 
mbjelljet brenda dhe ne 
afersio te zones se 
propozuar 

Operimi dhe ndertimi duhet 
te ndodhe brenda zones se 
paracaktuar 

Kontraktori, 

 
Agjencia Rajonale e Mjedisit  

 
 

MEKANIZMI PER 
ANKESAT 

   

Informacion per publikun 
per impaktin dhe riskun 
shqetesues nga ST 

Kontraktori do te instaloje 
nje baner ne zone me 
informacion per kontakt per 
ankesat dhe komentet e 
publikut 

Kontraktori, 

Supervizori i punimeve 
Agjencia Rajonale e Mjedisit  
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Table 7. IMPAKTET MJEDISORE DHE  MASAT ZBUTESE GJATE OPERIMIT TE STACIONIT TE 
TRANSFERIMIT 
 

Ndikimi mjedisor ose 
problemet 

Masat zbutese te 
propozuara 

Përgjegjësia për 
zbatimin e masave 

Përgjegjësia për 
monitorimin e masave 

Legalizimi i zones 

Gjithe licensat per operim duhet te 
sigurohen dhe mbahen ne zone per 
cdo inspektim ose vizite te investitori  

Operatori 

Operatori 
 
Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 

Kufijte fizike te zones  
 

Rrethimi do te vendoset rreth ST Operatori Operatori 

Menaxhimi i zones 

Manuali i F&M duhet te pergatitet dhe 
publikohet ne zone. PMM me masat 
zbutese duhet te publikohet ne zone. 
Para fillimit te operimit Manuali i 
F&M dhe PMM duhet te prezantohen 
tek punetoret. 
 

Operatori Operatori 

Substancat kimike 
(shtesa, detergjente, 
etj) dhe substanca te 
tjera te rrezikshme 

Substancat kimike duhet te 
magazinohen ne perputhje me 
Manualin e sigurise se materialeve, 
zakonisht ne vend te erret e te 
mbuluar, per te shmangur errozionet 
e mundeshme 

Operatori.  Zbutja e 
impakteve do te 
specifikohet ne Planin 
e F&M. 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Substanca që ndizen 
të përdorura në vatër 
gjatë ndërtimit 
(gazoline, vajra, vajra 
hidraulike) 

Nje sasi e vogel e lendes djegese 
duhet mbajtur per gjeneratorin ne ST 
ne rezervuare me dy funde. Per te 
shmangur zjarret lenda djegese duhet 
magazinuar ne vende te vecuara dhe 
te sigurta me dysheme betoni (me 
buze rreth e qark per te penguar 
ndonje rrjedhje) dhe e mbuluar 

Operatori.  Zbutja e 
impakteve do te 
specifikohet ne Planin 
e F&M. 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Mbetje te rrezikshme 

Mbetje të rrezikshme, si vajra te 
mbetjeve, bojra etj., duhet te 
depozitohen perkohesisht ne 
kontejnere te shenuar preferohet ne 
siperfaqe te mbuluara. Materialet e 
rrezikshme duhet te magazinohen 
vecmas dhe ne kontejnere te shenuar 
qarte. Materialet e rrezikshme duhen 
trajtuar ne depozitimin final nga 
kompani te licensuara 

Operatori i ST Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Mbledhja, largimi dhe 
trajtimi i ujrave te 
ndotur per 
mesatarisht 5 persona  
 

Do te jete nje grope septike e cila 
duhet mirembajtur sic duhet. Gropa 
septike 2.5 m3 do te kontrollohet nje 
here ne vit dhe cdo 2 vjet duhet 
boshatisur nga llumrat, qe do te 
transportohen ne ITUN. Nje 
alternative mund te jete nje sistem 
trajtimi ne zone Imhoff Tanks) 

Operatori i ST  
Annual cost cca 
US$1000 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Ndotja nga vajrat 
(aksidentet 
shoqeruese) 

Per shkak te rrjedhjeve te 
mundeshme te vajit nje depozite me 
dhe ose rere duhet mbajtur ne zone 
per te parandaluar perhapjen e 

Operatori i ST  
 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
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Ndikimi mjedisor ose 
problemet 

Masat zbutese te 
propozuara 

Përgjegjësia për 
zbatimin e masave 

Përgjegjësia për 
monitorimin e masave 

ndotjes dhe duhen pastruar 
Pastrimi i platformes 
se ST (funksional per 
kushtet e mbetjeve)  

Mbajtyja paster e platformes duke e 
pastruar domosdoshmerisht me 
mjete te pershtateshme (Maintain 
clean platforms by cleaning as 
necessary using appropriate 
equipment (fshesa etj).   

Operatori i ST  
 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Ujrat nga stuhite 

Rrjedhja e ujrave nga stuhite 
shmangen ne zone pervec zones se 
kontejnereve. Ne kete zone do te kete 
nje sistem per grumbullimin e 
leachate. 

Operatori i ST  
 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Trajtimi i Leachate  Sistem per grumbullimin e leachate 
poshte kontejnereve do te boshatiset 
rregullisht ne frekuence te tille qe te 
mos shkaktoje probleme me odour. 
Leachate do te transportohet ne 
impiantin e trajtimit te leachate ne 
Bajkaj. 

Operatori i ST  
 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Kontrolli i vektoreve  
(miza, brejtes, 
parazite, zogj kerma 
etj) sic specifikohet ne 
Planin e F&M te ST 

Kontrolli periodik i paraziteve duhet 
bere per reduktimin e bashkesive te 
tyre. Kontrolli i mizave, brejtesve, 
kermave te zogjve etj. Do te adresohet 
ne Planin e O&M te ST 

Operatori.  Zbutja e 
impakteve do te 
specifikohet ne Planin 
e F&M. 
Kosto periodike per 
kontrollin e paraziteve 
cca $2000 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Gjenerimi i odors ne 
ST 
 

Kontrolli i sasise minimale te leachate 
qe grumbullohet ne ST. Nje plan 
pergjigjesh si pjese e Planit te F&M 
per te adresuar pergjigjet te cilat 
mund te cojne ne probleme te odour 
(frekuenca e mbledhjes se leachate, 
mbetjeve etj). Sigurimi i nje sistemi 
per rregjistrimin e ankesave nga 
publiku dhe proceduraty e pergjgjeve 
te duhura. 

Operatori.  Zbutja e 
impakteve do te 
specifikohet ne Planin 
e F&M. 
 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 
 

Emetimet ne ajer 

Emetimet nga shkarkimi i 
automjeteve te mbetjeve nuk do te 
kalojne nivelin maksimum te 
pranueshem. Te gjitha pajisjet duhet 
te verifikohen 

Operatori 
Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Zhurmat 

Te gjitha pajisjet dhe automjetet 
duhet te verifikohen per posejdimin e 
vertetimeve qe ata funksionojne 
brenda normave teknike (perfshire 
zhurmat). Krahu i punes duhet te 
mbaje pajisje mbrojtese èper veshet. 
Te perdoren pajisje moderne dhe te 
mirembajtura (me silenciator sic 
kerkohet). Limitimi i kryerjes se 
aktiviteteve te ndertimit ne oret e 
dites (07:00 – 19:00) 

Operatori  
 
Kosto nje here ne vit 
US$ 1,000/year) 

 
Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
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Ndikimi mjedisor ose 
problemet 

Masat zbutese te 
propozuara 

Përgjegjësia për 
zbatimin e masave 

Përgjegjësia për 
monitorimin e masave 

Siguria dhe shendeti 
ne pune 

Zbatimi i procedurave te sigurise te 
percaktuara ne Manualin e F&M;  
Personeli duhet trajnuar per te gjitha 
sistemet (elektrik, hidraulik, 
mekanik).  Trajnimi dhe 
ndergjegjesimi per shoferet dhe 
punetoret per trajtimin e mbetjeve sic 
duhet dhe pajisjet mbrojtese te 
punetoreve. Trajnim i punonjesve per 
te identifikuar mbetjet e rrezikshme, 
procedurat e sigurimit sic duhet, 
trajtimit dhe raportimit. Ndermarrja  
e check-up mjekesor per punetoret. 
Sigurimi qe pajisjet dhe mjetet jane ne 
kushte te mira. 

Trainimi per t’u ofruar 
nga Supervizori dhe 
kontraktori per 
personat lokale dhe 
operatorin e ST 

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Biodiversiteti 

Rekomandohet nje zone rezerve 
duhet te per ST (rreth 20 m ne cdo 
ane), qe do te rrethohet me rrjete teli 
dhe sherbeje per ndalimin e hyrjeve 
te kasheve dhe personave te 
paautorizuar 

Operatori 

Operatori 
 
Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Mekanizmi per 
ankesat – informimi 
per publikun per 
impaktet dhe risqet 
shqetesuese nga ST 

Operatori do te instaloje nje banner 
me informacion per kontakt per 
ankesat dhe komente te publikut 

Operatori i ST.  

Agjencia Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
dhe Bashkla Himare ne 
bashkepunim me NGO 
mjedisore 
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Tabela 8. Plani i Monitorimit: Stacioni i Transferimit ne Himare gjate operimit 

 

Parametrat 

mjedisore 

Aktivitetet e 

Monitorimit 
Parametrat Metodologjia Frekuenca 

Kostot e 

perllogaritura 

 

Pergjegjesite per 

Aktivitetet e 

Monitorimit  

Pergjegjesite 

per mbikqyrjen 

dhe zbatimin 

Monitorimi i cilesise 
se ajrit 
 

Percaktimi i demtimeve 
te cilesise se ajrit nga ST 

Odor 

Sebashku me ARM 
percaktimi i shkalleve 
te parametrave per t’u 
monitoruar ne 
receptoret e ndjeshem 
ne zonat perrreth ST 

Matje ne 5 dite gjate 
ndertimit dhe 
operimit (nje here 
ne stinen e ngrohte 
dhe nje here ne 
stinen e ftohte) (PM 
2.5 odor meter) 

Kostoja pjese e 
pergjegjesive 
te operatorit 

Operatori i ST.  

Agjencia 
Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Monitorimi i s 
Ujrave 
siperfaqesore 

Percaktimi i demtimeve 
te cilesise se ujit 
siperfaqesor nga ST  

Visual 

Shkarkimi i ujrave te 
ndotur Patrol per te 
monitoruar impaktin 
nga emetimet ne 
receptoret sensitive 
ne zonat perrreth ST  

Ditore, gjate fazes se 
operimit 

Kosto $1,000 
njehere per 
trajnimin ne 
teknikat 
visuale 

Operatori i ST.  

Agjencia 
Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Vetekontrolli/analiz
at e shkarkimit te 
ujrave 

Percaktimi i ujrave te 
ndotur, ujrave nga 
pastrimi i platformes 

TSS, pH, BOD, 
DO, coliforms 
total 

Masat ne zone per 
TSS, pH, DO, COD, 
BOD5 ne nje laborator 
rajonal 

Vjetore, gjate fazes 
se operimit 

Kosto $30 
pjese e 
pergjegjesive 
te operatorit 

Operatori i ST.  

Agjencia 
Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Zhurmat 
(vetemonitorimi) 

Percaktimi i zhurmave 
ne zone 

Leq (dBA).  
Me mates te levizshem 
te zerit ne nje stacion 
ne afersi te ST 

Dy here ne vit, patra 
dhe gjate ndertimit 

Kostoja pjese e 
pergjegjesive 
te operatorit 

Operatori i ST.  

Agjencia 
Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
 

Peisazhi dhe 
rehabilitimi i zones 
se zene 
perkohesisht nga 
ndertimi dhe 
shpateve te larta 
permes pyllezimit 
dhe mbjelljeve 

Mbjellja e zones se zene 
perkohesisht nga 
ndertimi dhe shpateve 
te larta permes 
pyllezimit dhe 
mbjelljeve te zones se 
mbuluar nga ST gjate 
operimit 

Visual 

Zyra e Urbanistikes 
dhe planifikimit ne 
Bashkine Himare ne 
bashkepunim me ARM 

Pas ndertimit 

Pergjegjesi e 
autoriteteve 
lokale dhe 
rajonale 

Bashkia dhe ARM 

Agjencia 
Rajonale e 
Mjedisit (ARM) 
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Tabela 9. Plani i Monitorimit te parametrave (ndertimi i rruges) 
  

Parametrat 

mjedisore 

Aktivitetet e 

Monitorimit 
Parametrat Metodologjia Frekuenca 

Kostot e 

perllogarit

ura 

 

Pergjegjesite 

per 

Aktivitetet e 

Monitorimit  

Pergjegjesite per 

mbikqyrjen dhe 

zbatimin 

Monitorimi/kontrolli i 
pikave te asfalto-
betonit 

Poseidimi i 
miratimeve zyrtare 
ose licencave te 
vlefshme 

License/leje e 
vlefshme 

Kontroll ne zone  
(Raportim i 
inspektimit) 

Para 
ndertimit te 
rruges 

Kostoja 
pjese e 
detyrimeve 
te Bashkise 

Bashkia dhe 
Inspektoriati 
Ndertimor  

Autoriteti Kombetar i 
Ndertimit dhe ARM 

Monitorimi/kontrolli i 
nyjeve te reres dhe 
zhavorrit 

Poseidimi i 
miratimeve zyrtare 
ose licencave te 
vlefshme 

License/leje e 
vlefshme 

Kontroll ne zone  
(Raportim i 
inspektimit) 

Para 
ndertimit te 
rruges 

Kostoja 
pjese e 
detyrimeve 
te Bashkise 

Bashkia dhe 
Inspektoriati 
Ndertimor 

Autoriteti Kombetar i 
Ndertimit dhe ARM 

Monitorimi i 
habitateve dhe 
bimesise 

Kushtet e habitateve, 
drureve dhe bimesise 
perrreth 

Visual Kontroll ne zone  
(Raportim i 
inspektimit) 

Gjate 
ndertimit  

Kostoja 
pjese e 
detyrimeve 
te Bashkise 
dhe ARM 

Kontraktori Bashkia dhe ARM 
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10. PËRFUNDIM 

Bazuar ne sa me siper, gjetjet nga procesi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) perfshire ne 

kete raport, per me teper, avantazhet e identifikuara per zonen (e re) te propozuar, shoqeruar me 

masat zbutese te propozuara, eshte e dukshme qe duke konsideruar situaten aktuale te mbledhjes 

dhe grumbullimit te mbetjeve ne Himare, ndertimi i Stacionit te Transferimit eshte nje detyrim. Kjo 

do te mbeshtese sherbimet dhe menaxhimin modern te mbetjeve ne Bashkine Himare dhe do te 

lejoje mbylljen e vendit ekzistues te hedhjes se mbetjeve ne Qafen e Vishes. Kushtet per mbrojtjen e 

mjedisit dhe shendetit do te permiresohen dukshem. 
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11. ANEKSET 
 

11.1 Informacion per ndryshimin e vendndodhjes se  Stacionit te Transferimit  
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Vendim i Keshillit Bashkiak Himare per zonen ne  Vumblo  
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Dokumenti i pronesise (vertetim i Hipotekes) vene ne dispozicion nga Bashkia  Himare 
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11.2 Takimet e Konsultimit me Publikun 
 
Takimi i Pare: 

 
Minutat e Takimit 

 

Projekti:                       Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare (ICZMCP) 

 

Tema:                      Diskutime ne lidhje me ndryshimin e vend-ndertimit te stacionit te 

grumbullimit dhe transferimit te mbeturinave te Bashkise Himare (takimi i 

pare). 

 

Data:                      07.11.2013  

 

Vendi:                           Salla e mbledhjeve – Hotel “Dhima”, Potam – Himare. 

 

Time:                            10:30 a.m – 12:30 a.m 

 

Mbajtur nga:             Z. Jorgo Goro, Kryetari i Bashkise Himare  

                                        Dr. Sulejman Sulce, Ekspert Lokal per VNM 

 

Pjesemarresit:       Z. Dhimiter Cikali 

                                      Z. Vangjel Sene,  

                                      Z. Ferdinand Qesku 

                                      Znj. Eftima Qesku 

          Z. Dhimiter Goro  

                                     Znj. Akida Dedi 

                                     Znj. Kriseida Rapo 

                                     Z. Stefan Goro 

                                      Znj. Elvira Ruci 

                                      Z. Alqi Thano 

                                      Z. Aleko Moja 

                                      Z. Vasil Rapo 

________________________________________________________________________ 
 

 

 Axhenda 

Diskutime me publikun ne lidhje me ndryshimin e vend-ndertimit te stacionit te grumbullimit dhe 

transferimit te mbeturinave te Bashkise Himare ne vendin e quajtur “Vumblo” ne fshatin Pilur. 

 

 Hapja  
 

Takimi u hap ne oren 10:30 a.m. dhe u mbajt ne sallen e hotel “Dhima”, ne Potam, Himare. Z. Jorgo 

Goro, kryetar i Bashkise Himare iu uroje mireseardhjen pjesemarresve dhe prezantoi qellimin e 

ketij takimi. Ai prezantoi propozimin e ri ne lidhje me vendin e ndertimit te stacionit te 

grumbullimit dhe transferimit te mbeturinave te Bashkise Himare ne vendin e quajtur Vumblo. 
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Dr. Sulejman Sulce (ekspert lokal per VNM) mori fjalen dhe shpjegoi kriteret e perzgjedhjes se 

zones. Ai thekoi perse vendi i ri eshte me i pershtatshem per ndertimin e stacionit. 

 

Takimi vazhdoi me pas me pyetje dhe diskutime nga pjesemarresit: 

 

1. Z. Stefan Goro: 

 

A ka rrezik ndotje te mjedisit nga pozicionimi i ri? 

 

Pergjigje:  

  
Jo. Pozicionimi i ri nuk ndikon negativisht ne mjedisin perreth per vete natyren qe ky stacion do te 
kete. Stacioni ne Vumblo do te sherbeje vetem si stacion akumulimi, grumbullimi te mbeturinave dhe 
keto te fundit nuk do te qendrojne aty me shume se 24 ore. Perpunimi i mbeturinave do te behet ne 
Bajkaj dhe mbeturinat do te transportohen atje pasi te jene grumbulluar ne Vumblo. Ky afat kohor 
kaq i shkurter e ben te pamundur asimilimin e mbeturinave nga mjedisi e per rrjedhoje nuk rrezikon 
asnje lloj kontaminimi apo ndotje. 

2. Znj. Kriseida Rapo: 

 

Po ne rast reshjesh, a eshte e mundur te ndotet toka nga shplarja e mbeturinave? 

 

Pergjigje:  

 

Afati i shkurter i qendrimit te mbeturinave eshte nje element kyc qe nuk lejon krijimin e problemeve te 

tilla.  

 

3. Z. Aleko Moja: 

 

A do te krijoje pozicionimi i ri problem ne lidhje me turizmin? Eshte e mundur te kete nje largim te 

pushuesve ne momentin qe kane dijeni per vend-ndodhjen e stacionit?  

  
Pergjigje: 

 

Jo, nje rrezik i tille nuk parashikohet te ekzistoje aspak. Pozicionimi i ri eshte nje vend larg zonave te 

banuara, i izoluar gjeografikisht dhe me nje aktivitet te varfer bujqesor. 
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Lista e pjesmarresve 
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Takimi i Dyte: 

Minutat e Takimit 

 

 

Projekti:                       Menaxhimi i Integruar dhe Pastrimi i Zones Bregdetare (ICZMCP) 

 

Tema:                        Diskutime ne lidhje me ndryshimin e vend-ndertimit te stacionit te grumbullimit 

dhe transferimit te mbeturinave te Bashkise Himare (takimi i dyte). 

 

Data:                           08.11.2013  

 

Vendi:                          Bar – Restorant “Leonard Rondo”, Potam – Himare. 

 

Time:                            11:00 a.m – 12:30 a.m 

 

Mbajtur nga:            Drejtori i Planifikimit Urban dhe Zhvillimi te Territorit  

                                       Z. Gentian Stratoberdha, Bashkia Himare. 

                                       Dr. Sulejman Sulce, Ekspert Lokal per VNM. 

 

Pjesemarresit:       Z. Sokrat Kreku 

                                       Z. Flori Beci 

                                      Z. Lluka Llazdri 

                                      Z. Albin Neranxi 

          Z. Albano Guma  

                                      Z. Andon Xani 

                                      Z. Sotir Rondo 

                                      Znj. Rajmonda Zisi 

                                       Z. Andrea Gjoni 

                                       Z. Alqi Thano 

                                       Z. Aleko Moja 

                                       Z. Vasil Rapo 

________________________________________________________________________ 

 
 Axhenda 

 

Diskutime me publikun ne lidhje me ndryshimin e vend-ndertimit te stacionit te grumbullimit dhe 

transferimit te mbeturinave te Bashkise Himare ne vendin e quajtur “Vumblo” ne fshatin Pilur. 

 
 Hapja  

 

Takimi u hap ne oren 11:00 a.m. dhe u mbajt tek Bar-Restorant “Leonard Rondo”, ne Potam, 

Himare. Z. Gentian Stratoberdha, Drejtor I Planifikimit Urban dhe Zhvillimit te Territorit te 

Bashkise Himare, iu uroje mireseardhjen pjesemarresve dhe prezantoi qellimin e ketij takimi. Ai 

prezantoi propozimin e ri ne lidhje me vendin e ndertimit te stacionit te grumbullimit dhe 

transferimit te mbeturinave te Bashkise Himare ne vendin e quajtur Vumblo. 
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Dr. Sulejman Sulce (ekspert lokal per VNM) mori fjalen dhe shpjegoi kriteret e perzgjedhjes se 

zones. Ai thekoi perse vendi i ri eshte me i pershtatshem per ndertimin e stacionit. 

 

Takimi vazhdoi me pas me pyetje dhe diskutime nga pjesemarresit: 

 

1. Z. Flori Beci: 

 

A eshte toke private zona e re e perzgjedhur? 

 

Pergjigje:   

 

Jo, zona e re e perzgjedhur eshte prone e Bashkise se Himares me vertetimin hipotekor perkates. 

 

2. Znj. Rajmonda Zisi: 

 

A ndikon negativisht ne mjedis dhe ujrat nen-tokesore pozicionimi i ri? 

 

Pergjigje:  

 

Jo. Si fillim ne kete zone mungon prezenca e ujrave nen-tokesore por dhe ne rast se do te kishte, nuk do 

te krijohej asnje problem. Pozicionimi i ri nuk ndikon negativisht ne mjedisin perreth per vete natyren 

qe ky stacion do te kete. Stacioni ne Vumblo do te sherbeje vetem si stacion akumulimi, grumbullimi te 

mbeturinave dhe keto te fundit nuk do te qendrojne aty me shume se 24 ore. Perpunimi i mbeturinave 

do te behet ne Bajkaj dhe mbeturinat do te transportohen atje pasi te jene grumbulluar ne Vumblo. Ky 

afat kohor kaq i shkurter e ben te pamundur asimilimin e mbeturinave nga mjedisi e per rrjedhoje nuk 

rrezikon asnje lloj kontaminimi apo ndotje. 

 3. Z. Petro Dhima: 

 

A rrezikohen vend-banimet prane pozicionimit te ri te stacionit nga ndotja e ajrit?  

  

Pergjigje: 

 

Jo, nuk rrezikohen. Sic u shpjegua dhe ne pyetjen parardhese, afati i shkurter i qendrimit te 

mbeturinave eviton ndotjet e cdo lloji.  
_______________________________ 
Nuk u ngriten pyetje per kostot e individeve ne sistemin e ri te grumbullimit dhe depozitimit te 
mbetjeve. 
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78 |  
 

Lista e pjesmarresve 
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Informacion ne resultatet e diskutimeve me publikun 
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Takim me banoret,  qe paraqiten ankesat e tyre (06 Shkurt, 2014): 
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Takim shtese ne fshatin Kudhes (15 Prill  2014)  

 

 



85 |  
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11.3 Documenta mbeshtetes dhe sqarime te dhena nga Bashkia Himare mbi pronesine dhe 
shtepite ne afersi 
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Sqarime te dhena nga Bashkia Himare per perdorimin e tokes 
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11.4  Konfirmim i Bashkise Himare per sigurimin e Furnizimit me Uje per ST 
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11.5  Pergjigje e Bashkise Himare mbi ankesen e disa shoqatave te Himares  
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