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RAPORT VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR 

0 HYRJE  

Reforma territoriale dhe Ligji Nr. 115/2015, datë 31.07.2014, “Për ndarjen administrative territoriale të 

njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” e ka ridimensionuar madhësinë dhe rolin 

e bashkive. Ky organizim i ri territorial synon fuqizimin e bashkisë, duke rritur kapacitetin për të 

ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe duke rritur efiçencën e menaxhimit të 

burimeve të tyre. Njëkohësisht synohet rritja e efiçencës administrative, profesionale dhe teknike të 

qeverisjes vendore për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët dhe në mënyrë më moderne. 

Reforma territoriale e vitit 2014 krijoi bashkinë e re të Kamzës duke bashkuar në një administrim të 

vetëm një bashki – Kamzën dhe komunën e Paskuqanit, të cilat sot janë njësitë administrative të 

bashkisë. Aktualisht Bashkia e Kamzës ka në perbërjen e saj 1 (një) qytet dhe 15 (pesëmbëdhjetë) 

fshatra. Bashkia Kamëz pozicionohet në pjesën qendrore të Shqipërisë, bën pjesë në qarkun e 

Tiranës dhe kufizohet në veri me bashkinë e Krujës, në veri- lindje, lindje, jug dhe jug-perëndim me 

bashkinë e Tiranës dhe në perëndim me bashkinë e Vorës. Territori, i ndodhur midis dy rrjedhave 

ujore që janë lumi i Tiranës dhe lumi i Tërkuzës, është kryesisht fushor, në pjesën lindore janë kodrat 

e Paskuqanit.  

Kamza ka një pozicion të rëndsësishëm nga pikëpamja e zhvillimit ekonomik pasi ndodhet në një 

nyje tepër strategjike midis kryeqytetit, aksit infrastrukturor që e lidh Tiranën me pjesën veriore të 

vendit, Kosovën dhe Malin e Zi, Portin e Durrësit. Prania e lidhjes hekurudhore dhe Aeroporti i Rinasit 

ndikojnë pozitivisht në pozicionin strategjik të bashkisë. Është bashkia me sipërfaqen me të vogël 

dhe me densitetin më të lartë në Shqipëri, duke e bërë atë praktikisht bashkinë më urbane në vend.  

Kamza ka një sipërfaqe toke të punueshme prej 3927.63 hektarë, shifër kjo e papërfillshme në 

krahasim me popullsinë, ndërkohë që pjesa më e madhe e tokës bujqësore është e zënë nga 

banesat për shkak të ndërtimeve informale.  

Për shkak të vazhdimit të rritjes së shpejtë të popullsisë, që pasqyrohet në bumin e ndërtimit dhe 

në sektorin e shërbimeve, Bashkisë Kamëz i duhet të përballet me probleme serioze mjedisore, në 

lidhje me menaxhimin e mbetjeve të ngurta, riciklimin, rehabilitimin e sipërfaqeve të gjelbra etj. 

Me gjithë ekzistencën e disa planeve te pjesshme apo dokumentave të tjerë planifikues të bashkisë 

Kamëz për të siguruar shërbime efektive (dhe funksionale), zhvillimin e qëndrueshëm dhe 

qëndrueshmërisë së aspekteve mjedisore ka qenë i pamjaftueshëm dhe larg niveleve të planifikuara 

apo të kërkuara. Planet e deritanishme nuk i përgjigjen nevojave hapësinore dhe kërkesave të 

zhvillimit ekonomik të Bashkisë së Kamzës, për me tepër në kushtet e organizimit të ri të bashkisë. 

Planet e pjesshme, megjithëse kanë kufizuar pjesërisht zhvillimet informale urbane, ato nuk kanë 

ndaluar reduktimin e hapësirave publike nga urbanizimi ose të sipërfaqeve të gjelbra të dëmtuara.  
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Bazuar në nevojën për orientim të zhvillimit të Bashkisë, Këshilli Bashkiak vendosi të miratojë nismën 

për hartimin e planit të përgjithsëm vendor (PPV) të Bashkisë Kamëz. Ky plan duhet të zhvillohet në 

përputhje me qëllimet specifike strategjike që synon të përmbushë Plani i Përgjithshëm Kombëtar 

dhe në harmoni me parimet e planifikimit të tokës. PPV e propozuar do bazohet në një analizë të 

plotë të raporteve dhe studimeve të disponueshme për Bashkinë, në studimin e kontekstit gjeografik, 

historik, natyror, ekonomik, demografik dhe social të vendbanimeve, në analizën e strukturës 

territoriale e funksionale dhe dinamikës së saj, në vlerësimin e infrastrukturës ekzistuese dhe të 

sistemeve të shërbimeve 

Nisur nga ndikimet e pritshme në mjedis dhe në burimet natyrore, Ligji Nr. 91/2013, datë 28.02.2013 

“Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 507, datë 10.6.2015 “Për 

miratimin e listës së detajuar të planeve apo programeve me pasoja negative në mjedis, që do t’i 

nënshtrohen proçesit të vlerësimit strategjik mjedisor” përcaktojnë qartë që “Strategjitë, planet, 

programet dhe dokumentet e tjera të planifikimit, që janë subjekt i legjislacionit në fuqi për 

planifikimin dhe zhvillimin e territorit” I nënshtrohen Vlerësimit Strategjik Mjedisor. 

“Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) është një proçes sistematik, i cili vlerëson pasojat mjedisore të 

një plani të propozuar për zbatim, në mënyrë që të sigurohet se këto pasoja mjedisore janë adresuar 

plotësisht nga fazat e hershme të vendimmarrjes, përveç konsideratave ekonomike dhe sociale. 

VSM-ja në planifikimin hapësinor duhet të paraqesë informacion mbi këto ndikime mjedisore, 

ekzistenca dhe pasojat e të cilit nuk janë definuar në mënyrë specifike. Në këtë mënyrë VSM-ja në 

planifikimin hapësinor mund të kontribuojë në përmirësimin e proçesit të planifikimit dhe 

vendimmarrjen, pasi ai është një vlerësim gjithëpërfshirës, sistematik dhe transparent i aspekteve 

mjedisore, sociale dhe ekonomike, si dhe implikimet në planifikim.  
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1 PROÇESI I HARTIMIT TË VSM-SË 

1.1 Përkufizimi i VSM-së 

Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) është një nga instrumentet kyç për integrimin e çështjeve 

mjedisore dhe parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në planifikimin strategjik dhe vendim-marrjen. 

Ai është një mjet i njohur globalisht për planifikimin me pjesëmarrje që përdoret për të analizuar 

dhe përfshire çështjet e mjedisit në politikat, planet dhe programet e propozuara. 

Vlerësimi Strategjik Mjedisor mund të kuptohet si një proçes sistematik i cili parashikon dhe vlerëson 

efektet e mundshme mjedisore gjatë hartimit të një plani apo programi, me qellim adresimin e këtyre 

efekteve në mënyre të përshtatshme që në fazat më të hershme të vendim- marrjes. 

Qëllimi i VSM-së mund të përkufizohet si garantimi që konsideratat mjedisore informojnë dhe 

integrohen në vendim-marrjen strategjike në mbështetje të një zhvillimi të qëndrueshëm dhe të 

shëndetshëm nga këndvështrimi mjedisor. Më konkretisht, proçesi i VSM-së mbështet autoritetet 

përgjegjëse për planet dhe programet, si dhe vendim-marrësit, që të marrin në konsideratë: 

• Tendencat  kryesore  mjedisore,  potencialet  dhe  shqetësimet  që  mund  të  prekin  apo 

mund të preken nga plani apo programi; 

• Objektivat dhe indikatorët mjedisore që janë në përputhje me planin apo programin; 

• Efektet e mundshme dhe të konsiderueshme mjedisore të opsioneve të propozuara dhe të 

zbatimit të planit apo programit; 

• Masat për të shmangur,  zvogëluar apo zbutur efektet negative dhe ato për të rritur e 

përforcuar efektet pozitive; 

• Pikëpamje, sugjerime dhe informacion nga autoritetet përkatëse, publiku dhe – sipas rastit–

vendet fqinjë që preken nga zbatimi i planit apo programit.   

Në përgjithësi, VSM-ja aplikohet për plane, programe, politika dhe dokumente të tjerë me natyre 

strategjike (përfshire mundësisht edhe dokumentet ligjore). 
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1.2 Kuadri Ligjor për VSM-të 

 Konventat/ marrëveshjet ndërkombëtare 

Vlerësimi Strategjik Mjedisor është një nga metodat bashkëkohore relativisht të reja të vlerësimit 

mjedisor. Koncepti i vlerësimit strategjik mjedisor e ka origjinën nga planet rajonale të zhvillimit dhe 

përdorimit të tokës. Në vitin 1981 Departamenti Amerikan i Zhvillimit Urban hodhi hapat e para në 

formëzimin e këtij koncepti me anë të miratimit të Udhëzimit të Vlerësimit të Ndikimit. Ndërkohë në 

Europë hapat e para u hodhën nga Konventa e Espoos “Për vlerësimin e ndikimeve mjedisore 

ndërkufitare” në vitin 1981, në zbatim të të cilës në vitin 2003 u miratua edhe Protokolli i Vlerësimit 

Strategjik Mjedisor (Kiev 2003). Protokolli synon që: 

“..të vendosë qartësisht dhe me transparencë procedurat për konsiderimin e shëndetit dhe 

manaxhimin e integruar të çështjeve mjedisore për plane të zhvillimit, programeve dhe 

legjislacionit, në plan kombetar, në sektorë të tillë që shkaktojnë ndotje mjedisore si bujqësia, 

energjia, transporti, zhvillimi rajonal, përdorimi i tokës, manaxhimi i mbetjeve ose ujërave”  

Në këtë kontekst Komisioni Europian mbas 11 vjet diskutimesh miratoi në vitin 2001 Direktivën 

2001/42 “Mbi vlerësimin e efekteve të planeve dhe programeve të caktuara mbi mjedisin” e cila u 

bë e detyrueshme brenda vitit 2004 për të gjitha vendet e BE. Me kalimin e viteve, VSM është 

pranuar si një formë e përshtatshme e vlerësimit mjedisor që ndihmon vendimmarrësit gjatë 

proçeseve planifikuese. Kjo metodë vlerësimi tashmë po gjen përhapje të gjerë në shumë vende të 

botës të cilët e kanë përfshirë në kuadrin e tyre të standarteve të vendimmarrjes.  

Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) është një proçes sistematik që synon të sigurojë që aspektet 

mjedisore integrohen dhe merren në konsideratë gjatë fazës së planifikimit strategjik dhe 

vendimmarrjes. Në terma të përgjithshëm planet dhe programet ku aplikohet VSM janë synime 

strategjike dhe vizionare të cilët qeveria synon t’i verë në zbatim në një sektor të caktuar. Një 

kontribut i rëndësishëm i VSM është dhe transparenca që ajo synon të nxisë gjatë gjithë proçesit 

dhe deri në vendimmarrje duke u përpjekur të mbledhë dhe demostrojë fakte që lidhen me planin 

e propozuar dhe objektivat që ai synon, ndërthurjen e tij me planet e tjera ekzistuese duke 

influencuar deri në nivel projekti individual.  

Me kalimin e viteve, Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) u shndërrua në një formë të vlerësimit 

mjedisor e cila ndihmon drejtuesit dhe menaxherët në hartimin e politikave, planeve dhe 

programeve ne menyre te tille qe integrojne problemet e mbrojties se mjedisit ne politika, programe 

dhe plane ne menyre qe implemetimi i tyre te kontribuojne ne zhvillimin e qendrueshem.  

Gjithsesi më e saktë është të thuhet se VSM është një nga instrumentet e vlerësimit të impakteve 

sepse natyra e çështjeve që merr në konsideratë  e kapërcen fushën e mjedisit. Ajo është pranuar si 

një grup instrumentash që i korrespondon vendimeve të niveleve nga politikat e deri te programet.  

Direktiva përkatëse  e BE-s kërkon Vlerësimin Strategjik Mjedisor për plane dhe programe në sektorë 

të tillë si bujqësia, pyjet, peshkimi, energjia, industria, transporti, menaxhimi i mbetjeve, 

telekomunikacioni, turizmi, planifikimi i qyteteve dhe vendeve, si dhe ato plane e programe që 
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përcaktojnë kuadrin e zhvillimeve të ardhshëm për projektet e listuara në Shtojcat i dhe II të 

Direktivës 85/337/EEC “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis të projekteve të veçanta”. 

Shqipëria ka ratifikuar disa konventa e protokolle mjedisore të cilat krahas forcimit institucional dhe 

përmirësimit të mëtejshëm të kuadrit ligjor ndikojnë në përmirësimin e manaxhimit dhe mbrojtjes 

së mjedisit: 

▪ Konventa e Bernës; “Për ruajtjen e florës dhe faunës së egër dhe mjedisit natyror të Europës” 

Ligji Nr. 8294, datë 02.03.1998. 

▪ Konventa e Barcelonës; “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të detit 

Mesdhe”.Ligji Nr.8690, datë 16.11.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në 

Konventën e Barcelonës si dhe të 6 protokolleve shoqëruese”. 

▪ Konventa e Bazelit; “Për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme 

dheasgjësimin e tyre”. Ligji Nr. 8216, datë 13.05.1997. 

▪ Konventa e Vjenës; “Për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit” dhe Protokolli i Montrealit 

“Përsubstancat që hollojnë shtresën e ozonit”. Ligji Nr.8463, datë 10.03.1999. 

▪ Konventa e Aarhus-it; “Për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marrë pjesë 

nevendimmarrje dhe për t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”. Ligji Nr.8672, datë 

26.10.2000. 

▪ Konventa Kuadër e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, Tetor 1994. 

▪ Konventa e Kombeve të Bashkuara për Biodiversitetin, Janar 1994. 

▪ Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe zonës bregdetare të detit Mesdhe. 

▪ Konventa për ruajtjen e florës dhe faunës së egër të mjedisit natyror të Europës. 

▪ Konventa për mbrojtjen e specieve shtegëtuese të kafshëve të egra. 

▪ Konventa për ndotjen atmosferike në distanca të mëdha. 

▪ Konventa e mbetjeve të rrezikshme dhe asgjesimin e tyre, 22 Mars 1989. 

▪ Konventa e Stokholmit; “Mbi ndotësit organike të qëndrueshem”, Ligji Nr. 9263, datë 

29.07.2004. 

 Legjislacioni Shqiptar 

Në Nenin 59 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë shkruhet se: "Shteti, brenda kompetencave 

kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe nëplotësimin e nismës dhe të përgjegjësisë private, 

synon (1) një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të 

ardhshëm, dhe (2) shfrytëzimin racional të pyjeve, ujërave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore 

mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm„. Nisur nga kompleksiteti i tyre, çeshtjet mjedisore 

synohet të përfshihen në të gjitha Planet Lokale e Rajonale te Veprimit, Strategjitë dhe Programet 

Sektoriale dhe Strategjitë Kombëtare.  

Ligji mjedisor kryesor është Ligji Nr. 10431, datë 9 Qershor 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”. Ky Ligj 

përcakton politikat kombëtare dhe vendore për mbrojtjen e mjedisit, kërkesat për përgatitjen e 

vlerësimeve të ndikimit mbi mjedisin dhe vlerësimin strategjik mjedisor, kërkesat për dhënien e lejeve 

veprimtarive që ndikojnë mbi mjedisin, parandalimin dhe pakësimin e ndotjes së mjedisit, normat 

dhe standartet mjedisore, monitorimin dhe kontrollin mjedisor, detyrat e organëve shtetërore në 
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lidhje me çështjet mjedisore, rolin e publikut dhe sanksionet e përcaktuara në rast të shkeljes të ligjit. 

Ligji percakton objektivat e meposhtme të mbrojtjes së mjedisit: 

• parandalimi,kontrollidheuljae nivelit tëndotjessëujit,ajrit,tokësdhendotjevetëtjeratëçdolloji; 

• ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe I biodiversitetit; 

• ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrjen e publikut; 

• përdorimi I matur dhe racional I natyrës dhe I burimeve të saj; ruajtja dhe rehabilitimi I 

vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror; dhe  

• mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit; 

Ligji Nr. 91/2013, datë 28.02.2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” ka për qellim të siguroje 

mbrojtje të lartë të mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm, përmes përfshirjes së çështjeve të mjedisit 

gjatë hartimit, miratimit, rishikimit, ndryshimit ose modifikimit të planeve a programeve me pasoja 

të mundshme negative në mjedis. Ligji përcakton institucionet dhe autoritete përkatëse, detyrat dhe 

përgjegjësitë e tyre, si dhe rregullat e procedurës për kryerjen e Vlerësimit Strategjik Mjedisor. Ligji 

është përafruar me Direktivën 2001/42/KE, datë 27 qershor 2001. 

Sipas këtij ligji, kur gjykohet se një plan ose program i propozuar mund të ketë pasoja të 

rëndësishme në mjedisin e një shteti tjetër, atëherë ajo duhet të zbatohen kërkesat e konventës së 

Kombeve të Bashkuara “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis në kontekst ndërkufitar (ESPOO)” dhe 

protokollit të saj “Për vlerësimin strategjik mjedisor (KIEV)”, në të cilat Republika e Shqipërisë është 

palë. 

Ligji Nr. 10440 datë 7/07/2011 për “Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, përcakton rregullat, procedurat 

dhe afatet për identifikimin dhe vlerësimin e ndikimeve të drejtpërdrejta apo të tërthorta të 

projekteve ose veprimtarive mbi mjedisin. Ligji përcakton hapat e nevojshme për zbatimin e 

procedurave të VNM: dorëzimin e kërkesës, shqyrtimin paraprak, kriteret e përzgjedhjes dhe 

klasifikimit, seancat dëgjimore dhe konsultimet publike, aksesin në informacion, detyrat dhe të drejtat 

e organëve të tjera. Ligji përcakton gjithashtu listën e veprimtarive që duhet të jenë objekt i proçesit 

të Thelluar dhe atij  Paraprake të VNM.  

Ligji i lart-përmendur nënvizon se qëllimi i Vlerësimit Mjedisor është të sigurojë: “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 proçesi të hapur 

vendim marrjeje gjatë identifikimit, përshkrimit dhe vlerësimit të ndikimeve në mjedis në mënyrën dhe 

kohën e duhur, si dhe përfshirjen e të gjitha palëve të interesuara në të”. Proçesi 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, zhvilluesve të projekteve si edhe të personave fizikë dhe juridikë të specializuar në këtë 

fushë, me qëllim parandalimin dhe reduktimin e ndikimit mbi mjedis. 

Disa nene të këtij ligji janë ndryshuar nëpërmjet Ligjit Nr. 12/2015 për disa ndryshime në ligjin Nr. 10 

440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, ndryshime këto që kane hyrë në fuqi më 1 

Shtator 2015. 
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Ligji Nr. 81/2017, datë 18.05.2017 “Për Zonat e Mbrojtura” ka për objekt shpalljen, ruajtjen, 

administrimin, menaxhimin, përdorimin e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura mjedisore dhe të 

burimeve të tyre natyrore e biologjike, në bazë të parimit të zhvillimit të qëndrueshëm, për të 

garantuar përmbushjen e funksioneve mjedisore, ekonomike, sociale e kulturore, në interes të të 

gjithë shoqërisë, si dhe përcaktimin e përgjegjësive të institucioneve publike dhe personave 

fizikë/juridikë privatë për ruajtjen dhe administrimin e qëndrueshëm të tyre. 

Qëllimi i këtij ligji është të sigurojë mbrojtje të veçantë të zonave të mbrojtura mjedisore dhe 

përbërësve të rëndësishëm të biodiversitetit dhe të natyrës në to. 

Synimi kryesor i Ligjit Nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për Mbrojtjen e Biodiversitetit”ndryshuar me ligjin 

Nr. 68/2014, datë 03.07.2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9587, datë 20.07.2006” 

është të sigurojë mbrojtjen dhe ruajtjen e diversitetit biologjik. Gjithashtu ligji synon rregullimin ei 

përdorimit të qëndrueshëm të përbërësve të diversitetit biologjik, nëpërmjet integrimit të 

elementëve kryesore të biodiversitetit në strategjitë, planet, programet dhe vendimmarrjet e të gjitha 

niveleve. 

Ligji Nr. 107/2014, datë 31.7.2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”përbën një hap konkret 

dhe të rëndësishëm për vlerësimin strategjik mjedisor të instrumentave planifikues. Një ndër qëllimet 

e këtij ligji është: “të nxitë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së 

trashëgimisë natyrore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike, zonave të 

mbrojtura, monumenteve të natyrës, zonave të ndjeshme mjedisore dhe të peizazhit”. 

• Planifikimi dhe zhvillimi i territorit bazohet në disa parime, ndërmjet të cilëve mund të 

përmenden:  

• zhvillimi duhet të jetë i qëndrueshëm dhe të garantojë nevojat e brezave për barazi sociale, 

zhvillim ekonomik dhe mbrojtje të mjedisit;  

• harmonizimi me qasjen e Bashkimit Europian në fushën e planifikimit dhe të zhvillimit të 

territorit, si edhe lidhur me kriteret mjedisore, ruajtjes së biodiversitetit dhe zonave të 

mbrojtura. 

Kjo do të thotë që vlerësimi strategjik mjedisor shtrihet edhe në nivel dokumentash të politikës 

shtetërore të planifikimit ndërsektorial. 

Ligji Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” përcakton funksionet dhe detyrat e 

bashkive, pas ligjit te ndarjes së re adminstrative në disa drejtime që lidhen me parimet bazë të 

përgatitjes së Planeve të Përgjithshme Vendore (PPV): 

• Në nenin 23 (Funksionet e Bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike) 

thuhet që Bashkia është përgjegjëse për  

o prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm, 

o mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura, 

o mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet në zonat e 

banuara dhe  
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o planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj. 

• Në nenin 26 (Funksionet e bashkive në fushën e mbrojtjes së mjedisit) ndër të tjera 

nënvizohet që bashkia ka këto funksione kryesore:  

o sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga 

ndotja;  

o sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike; dhe  

o zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me 

mbrojtjen e mjedisit. 

• Në nenin 27 (Funksionet e Bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe 

kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit) si funksione të saj përcaktohen:  

o Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të 

transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;  

o administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve, si 

toka të pafrytshme etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;  

o krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor e 

rural, sipas legjislacionit në fuqi;  

o krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural, 

të financuara nga buxheti lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët, duke 

garantuar akses të balancuar gjinor;  

o administrimii fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi; dhe  

o mbrojtja e natyrës e të biodiversitetit, sipas legjislacionit në fuqi. 

Përpos sa më lart, kuadri ligjor në përgatitjen e kësaj VSM-je përfshin edhe legjislacionin e 

mëposhtëm: 

Ligje: 

Ligji Nr. 162/2014, datë 04.12.2014 "Për mbrojtjen e cilësise se ajrit në mjedis". 

Ligji Nr.111/2012, datë 15.12.2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”. 

Ligji Nr. 10 006, datë 23.10.2008 “Për Mbrojtjen e Faunes se eger” i ndryshuar. 

Ligji Nr. 9774, datë 12.07.2007 “Për Vlerësimin dhe Administrimin e Zhurmës në Mjedis”. 

Ligji Nr. 57/2020, datë 30.04.2020 “Për Pyjet” 

Ligji Nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”. 

Ligji Nr. 9115, datë 24.07.2003 “Për Trajtimin Mjedisor të Ujrave të Ndotura”. 

Vendime të Këshillit të Ministrave: 
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V.K.M. Nr. 620, datë 7.7.2015 “Për miratimin e rregullave, përgjegjësive dhe procedurave të detajuara 

për vlerësimin strategjik mjedisor në kontekstin ndërkufitar” 

V.K.M. Nr. 575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte” 

V.K.M. Nr. 507, datë 10.6.2015 “Për miratimin e listës së detajuar të planeve apo programeve me 

pasoja negative në mjedis, që do t’i nënshtrohen proçesit të vlerësimit strategjik mjedisor”;  

V.K.M.Nr. 219, datë 11.3.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me 

grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë proçesit të vlerësimit strategjik 

mjedisor”. 

V.K.M. Nr. 175, datë19.01.2011 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjevedhe 

të planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve”. 

V.K.M. Nr. 1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit 

kombëtartë monitorimit të mjedisit” 

V.K.M. Nr. 798, datë 29.09.2010 “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore” 

V.K.M. Nr. 177, datë 06.03.2012“Për Ambalazhet dhe mbetjet e tyre” 

V.K.M. Nr. 705, datë 10.10.2012  “Për Automjetet të dala jashtë përdorimit”           

V.K.M. Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për Lendfillet e Mbetjeve” 

V.K.M. Nr. 866, datë 04.12.2012“Për Bateritë dhe Akumulatorët” 

V.K.M. Nr. 229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të 

rrezikshmedhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”. 

V.K.M. Nr. 371, datë 11.06.2014 ”Për përcaktimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme 

dhemiratimin e dokumentit të dorëzimit të mbetjeve të rrezikshme”. 

V.K.M. Nr. 418, datë 25.06.2014 ”Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”. 

V.K.M. Nr.608,datë17.09.2014 “Për masat e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin embetjeve bio 

si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre” 

V.K.M. Nr.127, datë 11.02.2015 “Kërkesat për përdorimin në bujqësitë llumrave të ujërave të ndotura”; 

V.K.M. Nr. 387, datë 06.05.2015“Rregullat për kontrollin e asgjësimit të PCB-ve/PCT-ve, çndotjen 

apoasgjësimin e pajisjeve që përmbajnë PCB/PCT dhe/ose asgjësimin e mbetjeve tëPCB-ve/PCT-ve 

të përdorura” 

V.K.M. Nr. 687, datë 29.07.2015“Për miratimin e rregullave  për  mbajtjen, përditësimin dhe 

publikimin e statistikave të  mbetjeve” 

V.K.M  Nr. 641, datë 01.10.2014 “Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin 

tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme dhe mbetjeve inerte.” 

V.K.M  Nr. 587, datë 7.07.2010 ”Mbi monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qendrat 

urbanë dhe turistike”. 

mailto:info@atelier4.al


 

 

18            Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri- Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al  

 

1.3 Parimet e Hartimit të VSM-së 

Ky raport i Vlerësimit Strategjik Mjedisor për Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë 

Kamëz mbështetet në parimet bazë të mbrojtjes së mjedisit: 

1. Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm 

2. Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake 

3. Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore 

4. Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit 

5. Parimi i qasjes së integruar 

6. Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit 

7. Parimi "Ndotësi paguan" 

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

9. Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit 
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1.4 Proçesi i Hartimit të VSM-së 

 Etapat kryesore në proçesin e hartimit të VSM-së 

Bazuar nëLigjin Nr. 91/2013, datë 28.02. 2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” dhe aktet e tjera 

nënligjore (V.K.M Nr. 219, datë 11.3.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për 

konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë proçesit të vlerësimit 

strategjik mjedisor”; V.K.M Nr. 507, datë 10.6.2015 “Për miratimin e listës së detajuar të planeve apo 

programeve me pasoja negative në mjedis, që do t’i nënshtrohen proçesit të vlerësimit strategjik 

mjedisor”; dhe V.K.M Nr. 620, datë 7.7.2015 “Për miratimin e rregullave, përgjegjësive dhe 

procedurave të detajuara për vlerësimin strategjik mjedisor në kontekstin ndërkufitar”), proçesi i 

VNM –së kalon nëpër 5 etapa. Këto etapa janë paraqitur në detaje në Tabelën Nr. 1. 

Tabela 1. Etapat kryesore në proçesin e VNM-së 

Nr. Etapa Detyra Objektivi 

1 Përcaktimi i 

nevojës për 

VSM, gjendjes, 

qëllimit 

përmbajtjes dhe 

objektivave, të 

VSM-së 

Grumbullimi i informacionit 

mbi gjendjen ekzistuese 

Ndërtimi i një bazë të dhënash mbi problemet 

mjedisore, parashikimin e efekteve dhe 

monitorimin që mund të ndihmojë në zhvillimin 

e objektivave të VSM-së 

Identifikimi i problemeve 

mjedisore 

Të ndihmojë në përcaktimin e fokusit të VSM 

dhe fazave të mëtejshme, përfshirë analizën e 

informacionit mbi gjendjen ekzistuese, 

parashikimin e ndikimeve dhe monitorimin e 

tyre 

Identifikimi i planeve dhe 

programeve të tjerë që mund 

të kenë ndikimnëtë si dhe 

objektivave për mbrojtjen e 

mjedisit 

Të përcaktohet si plani apo programi ndikohet 

nga faktorët e jashtëm, në mënyrë që të 

propozohet mënyra e adresimit të kufizimeve, 

dhe të ndihmojë në përcaktimin e objektivave 

të VSM-së 

Zhvillimi i objektivave të VSM Të sigurojë një mënyrë për vlerësimin e 

performancës së planit apo programit, si dhe 

alternativave përkatëse 

Ballafaqimi me qëllimin e 

VSM-së 

Të sigurojë që VSM merr në shqyrtim të gjitha 

ndikimet e mundshme të rëndësishme në 

mjedis të planit apo programit 

2 Zhvillimi dhe 

përmirësimi i 

alternativave 

dhe vlerësimi i 

efekteve 

Krahasimi i objektivave të 

planit ose programit me 

objektivat e VSM-së 

Të identifikojë përpuethshmërinë ndërmjet 

objektivave të planit ose programit dhe atyre të 

VSM-së dhe të ndihmojë në zhvillimin e 

alternativave përkatëse 

Zhvillimi i alternativave 

strategjike 

Të zhvillojë dhe përmirësojë alternativat 

strategjike 

Parashikimi iefekteve të planit 

ose programit, përfshirë 

alternativat 

Të parashikojë efektet e pritshme 

tëkonsiderueshme mjedisore të planit ose 

programit dhe alternativave përkatëse 

Vlerësimi i efekteve të planit 

ose programit, përfshirë 

alternativat 

Të vlerësojë efektet e parashikuara të planit ose 

programit dhe alternativave përkatëse dhe të 

ndihmojë në përmirësimin e tij 

Zvogëlimi i efekteve të Të sigurojë që janë identifikuar efektet e 
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ndryshme ndryshme të mundshme dhe janë konsideruar 

masat zbutëse përkatëse 

Propozimi i masave për 

monitorimin e ndikimeve 

mjedisore të planit apo 

programit gjatë zbatimit të tij 

Të detajojë procedurën e vlerësimit të 

performancës mjedisore të planit ose programit 

3 Përgatitja e 

Raportit 

Mjedisor 

Përgatitja e Raportit Mjedisor Të paraqesë efektet e mundshme në mjedis të 

planit ose programit, përfshirë alternativat 

përkatëse, në një mënyrë të përshtatshmepër 

konsultimin me publikun dhe përdorim 

ngavendim-marrësit 

4 Konsultimi i 

draft planit apo 

programit dhe 

Raportit 

Mjedisor 

Konsultimi me publikun dhe 

palët e intersuara i draft planit 

apo programit dhe raportit 

mjedisor 

T’i japë mundësi publikut dhe palëve të 

interesuara të shprehin mendimet e tyre në 

lidhje me çështjet e evidentuara në raportin 

mjedisor duke e marrë atë si pikë referimi për 

komentet e tyre në lidhje me planin apo 

programin.  

Të mbledhë informacion shtesë nëpërmjet 

mendimeve dhe shqetësimeve të publikut. 

Vlerësimi i ndryshimeve të 

rëndësishme 

Të sigurojë që ndërthurjet mjedisore të çdo lloj 

ndryshimi të rëndësishëm të draft planit apo 

programit në këtë fazë janë vlerësuar dhe janë 

marrë në shqyrtim 

Marrja e vendimeve dhe 

dhënia e informacionit 

Të japë informacion për mënyrën se si raporti 

mjedisor dhe opinionet e të konsultuarve janë 

marrë në konsideratë për miratimin e variantit 

final të planit apo programit 

5 Monitorimi i 

ndikimeve të 

rëndësishme në 

mjedis të 

zbatimit të 

planit apo 

programit 

Zhvillimi i kërkesave dhe 

metodave të monitorimit 

Të vrojtojë ndikimet në mjedis të zbatimit të 

planit apo programit për të vlerësuar nëse ata 

përputhen me parashikimin; të ndihmojë në 

identifikimin e ndikimeve të ndryshme 

Përgjigja ndaj ndikimeve të 

ndryshme 

Të përgatisë planin e nevojshëm të veprimit për 

efektet e ndryshme të identifikuara 

 Mbledhja e të dhënave dhe analiza e tyre 

Për hartimin e raportit të VSM-së janë përdorur burime të ndryshme të dhënash. Përpos Planit të 

Përgjithshëm Vendor të propozuar të Bashkisë Kamëz dhe Strategjisë së Zhvillimit, në dokumentin 

e hartuar janë përdorur: 

• Informacionet dhe të dhënat e ofruara nga strukturat e Bashkisë Kamëz. 

• Raportet vjetore të Gjendjes së Mjedisit, përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. 

• Të dhëna të përfituara nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar. 

• Të dhëna të përfituara nga Agjensia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. 

• Të dhëna të përfituara nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 

• Të dhëna të përfituara nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor dhe Zhvillimin Rural 

• Të dhëna të ofruara nga Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 
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• Të dhëna nga literaura shkencore mbi zonën e Kamzës. 

Informacioni përfshin të dhëna si: 

• Relievi, gjeologjia dhe gjeomorfologjia; 

• Hidrologjia, të dhëna klimatike dhe burimet ujore; 

• Sistemet e Territorit 

• Biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura, peizazhi, toka bujqësore, pyjet. 

• Kushtet sizmike e tektonike të rajonit; 

• Burimet territoriale dhe ekonomike; 

• Historia, monumentet e kulturës, arkeologjia; 

• Popullsia (gjendja ekzistuese dhe tendencat e ndryshimeve); 

• Profili ekonomik dhe turizmi; 

• Infrastruktura (rrjeti rrugor, ujësjellës, kanalizim,elektrik, telefoni); 

• Cilësia e Ajrit, 

• Cilësia e ujërave sipërfaqësore e nëntokësore 

• Menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave të ndotura 

Këto të dhëna u verifikuan dhe u pasuruan gjatë vizitave në terren. Gjatë këtyre vizitave në terren u 

verifikua gjithashtu edhe sistemi aktual i menaxhimit të ujërave të zeza dhe ndikimi i tij në mjedisin 

ujor e tokësor dhe menaxhimi i mbetjeve urbane. 

 Përmbajtja e raportit të VSM-së 

Qëllimi i raportit të VSM-së është që të bëjë identifikimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve 

të rëndësishme që mund të rezultojnë nga zbatimi i strategjisë, planit ose programit, të japë 

alternativën më të favorshme për zhvillimin e tij nga pikëpamja mjedisore si dhe propozimi i masave 

për mënjanimin dhe zbutjen e ndikimeve negative nga zhvillimi i planit të propozuar. 

VSM do të përfshijë pikat e mëposhtme: 

• Një përmbledhje të informacionit për vlerësimin strategjik mjedisor; 

• Përshkrim të objektivave kryesore të strategjisë, planit të përgjithshëm të Bashkis Kamëz; 

• Gjendja e mjedisit në territorin e Bashkisë Kamëz ; 

• Përshkrim të problemeve ekzistuese mjedisore; 

• Përshkrim të objektivave për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara në nivel kombëtar, të cilat kanë të 

bëjnë me strategjinë, planin si dhe mënyrat në të cilat këto objektiva janë marrë parasysh gjatë 

përgatitjes së raportit; 

• Përshkrim të ndikimeve të mundshme dhe të konsiderueshme në mjedis duke përfshirë jetën e 

njerëzve, florën, faunën, biodiversitetin, tokën, klimën, ajrin, ujin, peizazhin, zonat natyrore, vlerat 

materiale, trashëgiminë kulturore, rreziqet mjedisore (tërmetet, përmbytjet) dhe kufizimi i tyre; 

mailto:info@atelier4.al


 

 

22            Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri- Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al  

• Përshkrim të masave për të parandaluar, reduktuar ose lehtësuar ndikimet negative në mjedis, që 

mund të rezultojnë nga zbatimi i planit. 

• Përmbledhje për përzgjedhjen e alernativave të shqyrtuara dhe vështirësitë ose mungesën e të 

dhënave gjatë përpilimit të raportit. 

• Përshkrimin e masave të parashikuara për monitorimin e ndikimeve. 
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2 PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I PLANIT 

Sfida kryesore e planit dhe vizioni i zhvillimit të ardhshëm të bashkisë janë evidentimi, ruajtja dhe 

promovimi i këtyre potencialeve, si dhe kthimi i tyre në gjenerim të ardhurash dhe bazë për 

ekonominë lokale të 15 viteve të ardhshme. 

2.1 Vizioni i Zhvillimit për Bashkinë 

“Bashkia Kamëz do të jetë një qendër urbane dhe logjistike, pjesë e metropolit kryeqytetas dhe që 

plotëson nevojat për banim, punësim, shërbime të këtij metropoli. Bashkia Kamëz kontribuon në 

krijimin e  kurorës së gjelbër të Tiranës me parkun e Liqenit të Paskuqanit, kodrat e tij dhe korridoret 

lumore. Bashkia Kamëz do të këtë zhvillim dhe rritje ekonomike bazuar në potencialin rajonal dhe 

duke shtuar vlerë në vendbanime, si një kontribut pozitiv për komunitetin.” 

Cilësia e jetës sigurohet dhe në aftësinë për të bashkëvepruar me njëri-tjetrin në ambiente urbane 

të sigurta, të pastra, me shëtitore e akse çiklistike, me shkolla dhe ambiente social-kulturore, ku të 

gjithë grupmoshat gëzojnë pasuritë kulturore e natyrore si dhe evenimente e aktivitete; baret e 

restorantet ku promovohen traditat e kësaj bashkie. Komuniteti pranon dhe vlerëson rëndësinë e 

mbrojtjes së cilësisë të jetesës për gjeneratat e ardhshme.  

Zhvillimi do të japë zgjidhje reale mbi mënyrën e jetesës, nga tipologjitë e banesës, mënyrat e 

lëvizshmërisë drejt vendeve të punës, shërbimeve, objekteve social kulturore, fetare, tregtare, 

argetuese etj. Në vendbanime do të rritet siguria dhe koha e përdorimit të hapësirave publike duke 

siguruar shërbimet dhe të mirat bazike të jetesës. Arsimimi do të jetë i aksesueshëm për të gjithë, i 

orientuar sipas nevojave të komunitetit dhe shtylla kurrizore e një mjedisi ekonomik të suksesshëm. 

Qeverisja vendore e hapur, e drejtë dhe e përgjegjshme ndaj nevojave të komunitetit, siguron që të 

gjithë njerëzit të trajtohen në mënyrë të barabartë, me dinjitet dhe respekt, dhe të lirë nga 

diskriminimi. Këto parime janë bazë për ndryshime pozitive demografike.  
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Figura 1. Harta e Vizionit Strategjik 

 

2.2 Objektivat Strategjikë për Zhvillimin e Territorit të Bashkisë Kamëz 

Realizimi i vizionit kalon në disa hallka, të cilat për të mos humbur fokusin duhet të jenë të 

mirëstrukturuara, si në renditje ashtu dhe në shtrirjen kohore. Në zhvillimin e ardhshëm të territorit 

janë përcaktuar 2 drejtime kryesore të zhvillimit. 

• Zhvillimi i qendrueshëm ekonomik 

• Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik 

Këto drejtime përkojnë me disa objektiva strategjikë: 

A. Zhvillimi i qendrueshëm ekonomik 

Objektivi 1 Krijimi i poleve ekonomike me ndikim në rajonin metropolitan. 

Objektivi 2 Një ekonomi e balancuar që krijon vende punë të kualifikuara dhe një mjedis të 

përshtatshëm për zhvillimin e industrisë dhe shërbimeve. 

Objektivi 3 Sigurimi i një rrjeti transporti dhe mobiliteti të sigurtë, të aksesueshëm, të qendrueshëm.  
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Objektivi 4 Ruajtja e mjedisit bujqësor e natyror duke e integruar në zhvillimin urban me anë të 

krijimit të aksesit dhe mundësive për argëtim dhe shijim të natyrës.  

 

B. Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik 

Objektivi 5 Shpërndarje të mirë të funksioneve publike, sociale, arsimore dhe i hapësirave rekreative, 

duke krijuar disa pole në të gjithë territorin e bashkisë. 

Objektivi 6 Sigurimi i një varieteti tipologjish strehimi për të gjitha nivelet e të ardhurave, në të gjithë 

territorin, ofrimi i një larmie alternativash në zgjedhjen e mënyrës të jetesës dhe vendbanimit si 

përgjigje e ndryshimeve demografike. 

Objektivi 7 Sigurimi i rrjeteve dhe struktura inxhinierike që sigurojnë një ambient të shëndetshëm 

duke ulur impaktin mjedisor. 

 

   

 Figura 2. Harta e Objektivave të Zhvillimit të Bashkisë Kamëz 
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 Zhvillimi ekonomik 

Drejtimi “Zhvillimi ekonomik, social dhe kulturor” 

prek dhe ndikon në të gjithë territorin bashkiak. Ky 

drejtim lidhet me funksionet e drejtëpërdrejta të 

bashkisë si në drejtim të shërbimeve ndaj biznesit 

ashtu dhe në sektorin primar dhe zhvillimin rural që 

është bazë e ekonomisë lokale. Ky drejtim krahas 

projekteve dhe programeve të drejtëpërdrejta të 

lidhura me funksionet e bashkive përfshin dhe 

programe të investimeve në infrastrukturë apo 

programe që synojnë realizim nga nisma private 

por që janë kyç për realizimin e Vizionit të Zhvillimit. 

Funksionet e bashkisë në këtë drejtim zhvillimi janë 

të drejtuara në burime njerëzore, promovim, 

mbështetje fiskale dhe promovuese, ndërsa është 

sektori privat që kthehet në gjeneratorin dhe 

realizuesin kryesor të këtij zhvillimi, ndërsa pushteti 

vendor luan rolin e drejtuesit dhe lehtësuesit të 

zhvillimit. 

Industrializimi i buqësisë dhe qasja mjedisore në 

aktivitetet industriale ekzistuese është indikator i një 

nevoje për forcë pune të kualifikuar, si në arsimin 

profesional ashtu dhe në përthithjen e kuadrove me 

arsim universitar dhe pasuniversitar. Popullsia 

ekzistuese ka nevojë për përditësim periodik të 

dijeve ndaj synohet krijimi i klasave të trajnimit për 

të rritur në qendrat komunitare që do të vendosen 

në vendbanimet kryesore. Sigurimi i një force pune 

të kualifikuar , me mjedise punësimi në kushte 

optimale do të shërbejë dhe si frenues i migrimit 

duke sjellë një stabilizim dhe ndryshim të trendeve 

demografike. 

Transparenca në procedurat e bashkisë, monitorimi 

periodik i territorit dhe marrja e masave në kohë për 

të evituar problematikat aktuale që derivijnë nga mungesa disa dhjetëvjeçare e investimeve, 

asistenca në orientim të investimeve apo ndihma për bizneset apo individë do të ndikojnë pozitivisht 

në ndryshimet e dëshiruara demografike. 

 

Funksione në fushën e zhvillimit ekonomik 
vendor 
- Hartimi i planeve strategjike të zhvillimit e të 

programeve për zhvillimin ekonomik vendor 
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe të 

rrjetit të tregtisë 
- Mbështetje për zhvillimin e biznesit të vogël, 

nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si 
panaire e reklama në vende publike 

- Organizim shërbimevesh në mbështetje të 
zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni për 
bizneset, aktivitetet promovuese, vënia në 
dispozicion e aseteve publike etj 

- Publikim i broshurave informative, krijimi i 
portaleve me profil ekonomik etj 

- Dhënia e granteve financiare për mbështetjen e 
aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm 
duke garantuar akses të balancuar gjinor. 

Funksione në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, 
pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe 
biodiversitetit 
- Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e 

infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit 
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e 

të kategorive të tjera të resurseve 
- Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të 

informacionit dhe këshillimit bujqësor e rural 
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të 

granteve për bujqësinë e zhvillimin rural, të 
financuara nga buxheti lokal dhe/ose me 
bashkëfinancim nga të tretët, duke garantuar 
akses të balancuar gjinor. 

- Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor publik 
- Mbrojtja e natyrës e biodiversitetit 
Funksione në fushën e mbrojtjes së mjedisit 
- Sigurimi, në nivel vendor, i masave për 

mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga 
ndotja.  

- Sigurimi, në nivel vendor, i masave për 
mbrojtjen nga ndotja akustike. 

- Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe 
promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me 
mbrojtjen e mjedisit. 

I.  
II. Ekstrakt nga LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN 

VENDORE 
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Sektori i industrisë dhe shërbimeve 

Për të parashikuar një sipërfaqë sa më konkrete të zhvillimit të sektorit të industrisë dhe shërbimeve, 

për bashkinë Kamëz, janë marrë parasysh parashikimet e Planeve të Përgjithshme Vendore të 

bashkive kufitare. Planet e Përgjithshme Vendore parashikojnë rreth  689.261 ha sipërfaqe për 

industri ekonomike dhe shërbime. Ky përdorim shfaqet i përzier ku kuptojmë që zonat e shërbimeve 

do të jenë në funksion të industrisë dhe anasjelltas.  

Bashkia Kamëz aktualisht ka industri ekzistuese rreth 124.23 ha të shpërndarë kryesisht në aksin 

kryesor SH1.  

Sfida kryesore e identifikuar nga bashkia është ekonomia dhe punësimi, me ekonomi të shtangur 

dhe shkallë të lartë të papunësisë. Duke marr parasysh sfidën kryesore të bashkisë arrijmë në 

konkluzionin se zhvillimi i një zone të mirfilltë ekonomike e cila përfshinë Industrine dhe Shërbimet 

do të  ndihmojë në ringjalljen e ekonomisë së vendit. 

• Zhvillimi i sektorit të industrisë dhe shërbimeve në Bashkinë e Kamzës do të stimulojë 

zhvillimin ekonomik të qytetit dhe rajonit si dhe do të gjenerojë vende të reja pune.  

Rol në realizimin e vizionit dhe zbatimin e objektivave strategjik luajnë gjithashtu dhe zonat kryesore 

ekonomike. Si zona ekonomike kuptohen jo vetëm zonat e organizuara të biznesit që sugjerohen 

në pozicione nyjesh të ndryshme (në lidhje me rrjetet infrastrukturore , përqëndrimin ekzistues të 

objekteve) ashtu edhe zonat më të gjëra me karakter të veçantë dhe akses të infrastrukturës të cilat 

tërheqin sasi të konsiderueshme të investimeve të cilat kontribuojnë në mënyrë vendimtare në 

rigjallërimin ekonomik dhe promovimin e Bashkisë. Kështu, në Bashkinë në studim sugjerohen dy 

zona të posaçme për zonën ekonomike përgjatë lumit Tërkuzë dhe në pjesën veriore të bashkisë.  

Zonat industriale dhe ekonomike i përkasin kryesisht nënkategorisë së industrive të rënda dhe të 

lehta përpunuese dhe industris ushqimore. Njësi të tjera të kësaj kategorie shfaqen në mënyrë 

pikësore në të gjithë zonën. Këto njësi në raste specifike do të mbështeten nga akse ndihmëse 

shërbimi dhe në perspektive afatgjatë, zhvillimi i tyre do të orientohet në zonat e specifikuara 

industriale të përmendura më lart.Propozohet rritje e zonave Industriale me 2% ose ndryshe rreth 

375 ha zonë  industriale. 

Kategoria bazë “shërbime” (S)  parashikohet të sistemohet përgjatë aksit kryesore Tiranë - Shkodër, 

si dhe përgjatë aksit kryesorë të Paskuqanit. Një pjesë e shërbimeve është e përzier me kategorinë 

bazë “banim” (A) dhe, në raste specifike, me kategorinë bazë “institucione” (IS). Në të dyja këto raste 

funksionet e lejuara janë kryesisht tregtare, zyra dhe profesione të lira dhe argëtim.  
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Figura 3. Zonat ekonomike të propozuara 
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Programet dhe nën programet  

ZHVILLIMI EKONOMIK, SOCIAL DHE KULTUROR 

ID Programe Nënprograme 

1.1 Zhvillimi ekonomik i sektorit 
primar (bujqësi + blegtori) 

Zhvillimi i filierave Bujqësore dhe Blektorale 

1.2 Zhvillimi ekonomik i sektorit të 

industrisë dhe shërbimit 

Fuqizimi i industrisë dhe sektorit të shërbimeve 

1.3 Infrastruktura ne sherbim te zhvillimit 

ekonomik 

Përmirësimi i transportit publik dhe alternativ 

1.4 Promovimi i arsimit profesional Mbështetja e burimeve njerëzore aktive 

Mbështetja e sistemit arsimor 

1.5 Mbështetje e biznesit Mbështetja e bashkëpunimit 

Lehtësira për bizneset. 

1.6 Sigurimi i aksesit në informacion dhe 

transparencë. 

Forcim i kapaciteteve administrative dhe teknike të bashkisë 

Zhvillim i sistemeve TIK 

1.7 Marketimi (promovimi) i vlerave, 

traditave dhe produkteve (brand 

lokal) 

Krijimi dhe promovimi I produkteve vendase 

Tabela 2. Programet dhe nënprogramet 

  

mailto:info@atelier4.al


 

 

30            Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri- Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al  

 Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik 

Drejtimi “Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit 

policentrik” orientohet në vendbanimet e bashkisë, 

synon plotësimin e funksioneve dhe rindërtimin e 

infrastrukturës për të arritur dhe tejkaluar 

standardet minimale, si dhe për krijimin e poleve të 

shërbimeve të shpërndara në territorin e bashkisë. 

Natyrisht funksionet e bashkisë të trajtuara në këtë 

drejtim vlejnë për të gjithë territorit por kanë impakt 

të drejtëpërdrejtë në zonat e banuara, sikurse 

funksione të tjera të bashkisë që kanë peshë në 

drejtimin ekonomik apo atë argëtues gjejnë vend 

në hapësirat urbane të vendbanimeve. 

Kamza do të kthehet në një sistem policentrik që 

bazohet jo vetëm në krijimin e një bashkie me pole 

të shumta brenda të njëjtit kontekst urban, 

ekonomik dhe shoqëror, por edhe në ndërveprimet 

që lindin nga to. 

Vendbanimet kanë nevojë për shërbime të 

dedikuara dhe të menduara specifikisht sipas 

profilizimit të çdo vendbanimi. PPV do të 

parashikojë mbulimin e territorit me shërbime, por 

dhe hierarkizimin e tyre.  

Krijimi i hapësirave sportive, çlodhëse e argëtuese, 

do ndihmojë në përmirësimin e jetës sociale të 

qytetarëve, kjo e ndërthurur dhe me organizimin e 

aktiviteteve të shumta duke përfshirë elementët 

kulturorë dhe natyror të territorit. 

Krijimi i rrjetit të hierarkizuar të hapësirave publike 

të gjelbra ndikon në përmirësimin e peisazhit 

natyror por dhe atij urban duke sjellë përmirësime 

dhe në zbukurimin e vetë vendbanimeve si sfond i 

aktiviteteve kulturore të lidhura me traditat dhe 

zejtaritë. 

Funksione në fushën e infrastrukturës dhe 
shërbimeve  
- Prodhim, trajtim, transmetim dhe furnizim me 

ujë të pijshëm.  
- Mbledhje, largim dhe trajtim të ujërave të 

ndotura. 
- Mbledhje dhe largim të ujërave të shiut dhe 

mbrojtje nga përmbytjet në zonat e banuara.  
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e 

rrugëve vendore dhe e sinjalizimit rrugor, të 
trotuareve dhe shesheve publike vendore. 

- Ndriçim të mjediseve publike. 
- Transport publik vendor.  
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e 

varrezave publike, si dhe garantim i shërbimit 
publik të varrimit. 

- Shërbim i dekorit publik.  
- Parqe, lulishte dhe hapësira të gjelbra publike.  
- Mbledhje, largim dhe trajtim i mbetjeve të 

ngurta dhe shtëpiake.  
- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e 

ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar, me përjashtim të shkollave 
profesionale.  

- Administrimi dhe rregullimi i sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe.  

- Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e 
ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor 
dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e 
promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me 
mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e 
qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e 
shëndetit publik.  

- Planifikimi, administrimi, zhvillimi dhe kontrolli 
i territorit. 

Funksione në fushën e Shërbimeve sociale 
- Krijim dhe administrim i shërbimeve sociale, në 

nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat 
me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë 
kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të 
trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të 
moshuarit etj 

- Ndërtim dhe administrim i banesave për 
strehimin social 

- Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për 
ofrimin e shërbimeve sociale vendore. 

- Krijim, në bashkëpunim me ministrinë 
përgjegjëse për mirëqenien sociale, të fondit 
social për financimin e shërbimeve. 
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Qëllimi i këtij objektivi strategjik është të përcaktojë 

territoret specifike me karakteristika të veçanta 

shoqërore, ekonomike, mjedisore apo kulturore. 

Këto pole nuk do të kenë një lidhje vetëm fizike por 

edhe ndërveprim komunitar, social kulturor dhe 

argëtues. Potencialet kalojnë nga parqet te lulishtet 

te shkollat e objektet administrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksione në fushën e sigurisë publike 
- Mbrojtje civile, në nivel vendor, dhe 

administrimin e strukturave përkatëse 
- Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel 

vendor, dhe administrimin e strukturave 
përkatëse 

- Garantimin e mbarëvajtjes së marrëdhënieve 
në komunitet, parandalimin dhe 
ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në 
komunitet 

- Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, 
forcimin, inspektimin dhe monitorimin e 
zbatimit të rregulloreve e të akteve të njësive 
të vetëqeverisjes vendore brenda juridiksionit 
të tyre vendor dhe në përputhje me 
përcaktimet ligjore. 

Funksione në fushën e Kulturës, Sportit dhe 
Shërbimeve argëtuese 
- Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave të 

trashëgimisë kulturore me interes vendor, si 
dhe administrimin e objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve.  

- Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe 
promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe 
administrimin e objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve.  

- Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i 
bibliotekave e të ambienteve për lexim, me 
qëllim edukimin e përgjithshëm të qytetarëve.  

- Organizimi i aktiviteteve sportive, çlodhëse e 
argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e 
institucioneve e të objekteve që lidhen me 
ushtrimin e këtyre funksioneve. 

III. Ekstrakt nga LIGJ Nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN 
VENDORE 
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Figura 4. Lagjet si qendra policentrike 

 

Disa nga strukturat e shërbimit publik që do të akomodohen në qendrat e lagjeve janë si më poshtë: 
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Strukturat arsimore 

Sipas VKM Nr. 319, datë 12.4.2017 “Për miratimin e standardeve të projektimit të shkollave”, VKM Nr. 

159, datë 1.3.2017 “Për miratimin e standardeve të projektimit të kopshteve”, VKM Nr. 530, datë 

20.7.2016 “Për miratimin e standardeve të projektimit të çerdheve”, janë analizuar nevojat e 

strukturave arsimore për bashkinë Kamëz. 

Bazuar në hulumtimet dhe analizën e gjendjes ekzistuese të strukturave arsimore në Bashkinë 

Kamëz, vërehet se : 

• Nga pamja gjeografike, Bashkia Kamëz gazon një mbulim relativisht të plot të territorit të 

saj me struktura arsimore (përveç fshatit Valias, i cili është në proces të zhvillimit të një 

shkolle, kopështi dhe çerdhe) siç paraqitet ne figurën e mëposhtme; 

• Strukturat ekzistuese nuk plotësojnë kushtet dhe standardet e përcaktuara ne kuadrin 

rregullator të republikës së Shqipërisë; 

• Kërkesa për arsimim tejkalon kapacitetet e strukturave arsimore ekzistuese (për arsye se 

ende disa struktura ballafaqohen me fenomenin e mësimdhënies me dy turne); 

 

Figura 5. Mbulimi i strukturave arsimore në bashkinë Kamëz 

 

Pavarësisht se nga pikëpamja gjeografike strukturat ekzistuese mbulojnë relativisht mirë territorin e 

Bashkisë Kamëz, mos plotësimi i kushteve, standardeve dhe kërkesa e lartë për arsimim që tejkalon 

kapacitet, përball Bashkinë Kamëz me nevoja për të rishikuar organizimin strukturor të strukturave 

arsimore të Bashkisë Kamëz. Zhvillimi i strukturave arsimore bëhet dhe më urgjent nëse marrim në 

konsideratë rritjen e lartë të popullsisë dhe grup-moshave të reja.  
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Tabela 3. Projeksioni i grup-moshave të reja të bashkisë Kamëz. 

Nisur nga fakti se grup-moshat 0-6, 7-16 vjeçare dhe 15-19 vjeçare pritet të rriten përkatësisht me 

19%, 24% dhe 40% në 15 vitet e ardhshme, lë të kuptohet se kërkesa dhe nevojat për çerdhe, arsim 

parashkollor, 9 vjeçar dhe te mesëm pritet të jenë në rritje për 15 vitet e ardhshme. Në këtë kontekst 

lind nevoja për të vlerësuar kërkesën e ardhshme për arsimim. Në të vërtetë, projeksioni i grup-

moshave është një indikator orientues në përllogaritjen e nevojave, por nuk pasqyron kërkesën 

potenciale për arsimim, për shkak se: një pjesë e popullsisë preferojnë të arsimojnë fëmijët e tyre në 

struktura private, një pjesë e nxënësve nuk vazhdojnë arsimin e mesëm, një pjesë e popullsisë nuk 

preferojnë të çojnë fëmijët e tyre në çerdhe ose kopshte etj. Kjo diferencë mes kërkesës potenciale 

dhe grup-moshave bëhet dhe më e kuptueshme me shembullin konkret mbi situatës aktuale të 

kopshteve në bashkinë Kamëz, ku pavarësisht se popullsia e grup-moshës 3-6 vjeç regjistron rreth 

6,500 fëmijë për 2020 dhe se sistemi i kopshteve të Bashkia Kamëz ka një kapacitet pritës prej 3,615 

fëmijë, vetëm 2,363 fëmijë janë të regjistruar në kopshte publike. Në këtë kontekst Bashkia Kamëz, 

jo vetëm që duhet të plotësoj standardet dhe kapacitet për tu përgjigjur nevojat aktuale, por duhet 

të parashikoj dhe nevojat e ardhshme për struktura arsimore.  

Projeksioni i kërkesës potenciale minimale për arsimim 

Pavarësisht se nuk ka të dhëna zyrtare mbi kërkesat për arsim publik në shkallë lokale, bazuar në 

tendencat aktuale në shkallë kombëtare të pasqyruara në “Vjetarin Statistikor për Arsimin, Sportet 

dhe Rininë 2018-2019 dhe seri Kohore” (të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë) dhe në 

projeksionin e grup-moshave, mund të përafrohet kërkesa potenciale minimale për sistemin arsimor 

në 2036.  

Tabela 4. Projeksioni i kërkesës potenciale për arsimim në bashkinë Kamëz në 2036. 

  

Mesatare e raportit 

Neto të 

Regjistrimeve1 

Mesatarisht 

nxënësve në 

arsim publik2 

Popullsia 

2036 

Numri i nxënësve 

potencial që kanë 

nevojë për arsim 

publik në 2036 

Popullsia në moshë për Kopshte 

(3-6 vjeç) 
75.3% 93% 8,070 5,621  

                                                 
1 Raporti neto i regjistrimeve: Numri i nxënësve në moshën teorike për një klasë apo nivel të caktuar arsimi të 

regjistruar në atë nivel, të shprehur si përqindje e popullsisë të grup-moshës teorike.(përllogaritur në 

mesataren e periudhës 2013-2019) 
2 Përllogaritur në mesataren e periudhës 2013-2019. 

  Popullsia 2021 Popullsia 2036 Rritja 

Popullsia në moshë për Çerdhe (0-3 vjeç) 5,511 5,757 
4% 

Popullsia në moshë për Kopshte (3-6 vjeç) 6,993 8,070 
15% 

Popullsia në moshë për arsim 9 vjeçar (7-15 vjeç) 13,844 17,166 
24% 

Popullsia në moshë për arsim të mesëm (15-19 vjeç) 7,528 10,529 
40% 
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Popullsia në moshë shkolle (7-15 

vjeç) 
90.5% 94% 17,166 14,544  

Popullsia në moshë shkolle (15-

19 vjeç) 
76.3% 89% 10,529 7,108  

Për sa i përket kërkesës për çerdhe, vlerësohet se vetëm 50% popullsisë së grup-moshës 0-3 vjeç 

shfaqin kërkesë për çerdhe publike, duke vlerësuar kërkesën me 2878 fëmijë në 2036. 

Standardet e strukturave arsimore  

Bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullator (VKM Nr. 319, datë 12.4.2017 “Për miratimin e standardeve 

të projektimit të shkollave”, VKM Nr. 159, datë 1.3.2017 “Për miratimin e standardeve të projektimit 

të kopshteve”, VKM Nr. 530, datë 20.7.2016 “Për miratimin e standardeve të projektimit të 

çerdheve”), rezultojnë standardet kryesore në zhvillimin e strukturave arsimore.  

Tabela 5. Përmbledhja e standardeve të strukturave Arsimore 

Lloji I Strukturës 

Standarde 

Sipërfaqe trualli 

Sipërfaqe totale trualli Koeficienti i 

shfrytëzimit Sipërfaqe ndërtimi Minimale Maksimale 

Çerdhe 40m2 / fëmijë 1,500m2  - 35% 7.6-8m2 /fëmijë 

Kopshte 18-25m2 / fëmijë 1,000 m2 1,500 m2 25% 3.32-4.6m2/fëmijë 

Shkolla 9 Vjeçare  5m2 / nxënës 1,500 m2 7,000 m2 30% 5.7-6m2/nxënës 

Shkolla të Mesme 5m2 / nxënës 2,000 m2 7,000 m2 30% 6-6.5m2/nxënës 

Janë pikërisht këto standarde dhe kërkesa potenciale minimale për arsimim, që mundësojnë dhe 

projeksioni i nevojave dhe kapacitete të strukturave arsimore për 15 vitet e ardhshme. 

Projeksioni i nevojave dhe kapacitete të strukturave arsimore 

Nisur nga standardet minimale të përcaktuara nga kuadri rregullator, numri i fëmijëve/nxënësve që 

përbëjnë kërkesën potenciale minimal për arsim publik në 2036, strukturave dhe kapaciteve 

ekzistuese të Bashkisë Kamëz, mund të përafrohen nevojat minimale për struktura arsimore në 15 

vitet e ardhshme.  

Tabela 6. Nevojat minimale për struktura arsimore në bashkinë Kamëz për 15 vitet e ardhshme 

Lloji I Strukturës Numri i nxënësve 

potencial që kanë 

nevojë për arsim 

publik në 2036 

Sipërfaqe 

minimale 

struktura 

arsimore të 

nevojshme në 

2036 

Sipërfaqe 

struktura 

arsimore 

ekzistuese  

Diferenca Nevoja 

minimale për 

struktura të reja 

arsimore 

Çerdhe 2878 21,873 - 21,872.80 21 

Kopshte 5,621 18,662 12,900 5,761.72 5 

Shkolla 9 Vjeçare  14,544 82,901 60,931 21,969.80 4 

Shkolla të Mesme 7,108 42,648 23,157 19,491.00 4 
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Nga analiza e kryer, rezulton se në Bashkinë Kamëz duhet të shtoj minimalisht në kapacitetin e saj 

arsimor 4 shkolla të mesme suplementare, 4 shkolla 9-vjeçare suplementare, 5 kopshte 

suplementare dhe 21 çerdhe. Vlen të theksohet se shtimi këtyre strukturave në 15 vitet e ardhshme, 

synon ti përgjigjet një kërkese minimale, duke lënë të kuptohet se nevojat për struktura mund të 

jenë dhe më të larta. Për këtë arsye, sugjerohet një vlerësim periodik i kërkesës dhe i standardeve.  

Strukturat shëndetësore 

Rritja e popullsisë së Bashkisë Kamëz shoqërohet me nevoja për shërbime shëndetësore, që 

nevojisin struktura të shëndetit publik por dhe shërbime shëndetësore mbështetëse. Në këtë 

kontekst është e nevojshme që të zhvillohen struktura shëndetësore të ndihmës së shpejtë dhe të 

sigurohet personeli mjekësor, në proporcion me dendësinë e popullsisë.  

Për të garantuar efikasitetin dhe eficiencën e strukturave shëndetësore, është e nevojshme që 

strukturat shëndetësore dhe zhvillimi i tyre të plotësojë nga pikëpamja territoriale kushtin e 

përafërsisë me popullsinë lokale dhe një akses të lehtësuar në territor.  

Krahas pozicionimit territorial, është e nevojshme që strukturat shëndetësore të garantohet një cilësi 

shërbimesh që përafron standarde evropiane, nëpërmjet organizimit, specialiteteve, pajisjeve etj. 

Nga analiza e gjendjes ekzistuese dhe nga projeksionet e popullsisë për 2036, vërejmë që strukturat 

shëndetësore janë mirë të shpërndara në territor por kanë nevojë për rritje kapaciteti dhe struktura 

të reja. Nga raporti 1 qendër shëndetësore për 8000-10 000 banorë, lind nevoja për 7 struktura të 

reja. 

Nisur nga të dhënat dhe projeksionet demografike, nga orientimeve të OBSH (Organizatës Botërore 

të Shëndetësisë) dhe mesatarja e bashkimit Evropian, dhe me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe 

standardeve të sistemit shëndetësor, vlerësohet se numri i mjekëve në Bashkinë Kamëz duhet të 

përafroj 645-713 mjek në 2036. Duke u nisur nga një metodologji e ngjashme, numri stafit mjekësor 

mbështetës (infermier, sanitar etj.) vlerësohet të jetë rreth 1355-1497 staf mbështetës. Pavarësisht se 

këto vlera janë orientuese, është e rëndësishme që autoriteti publik lokal të vendosi vëmendjen mbi 

nevojat për të garantuar shëndetin publik dhe cilësinë e shërbimeve. 

Krahas mjekëve dhe stafit mbështetës të strukturave të shëndetit publik është e nevojshme që në 

zonë të ofrohen dhe shërbime të specializuara të konsulencës mjekësore, të cilat mund të mbulohen 

nga sektori privat (si pediatër, dermatolog, ortoped, fizioterapist etj. ) 

Struktura të rendit publik 

Rendi publik renditet si një ndër faktorët kryesor ne përmirësimin e cilësisë së jetës dhe garantimit 

të sigurisë.  

Për një përgjigje në kohë dhe në mënyrë efikase, sugjerohet që vendndodhja e qendrave të forcave 

të rendit të jenë të pozicionuara në zonat që përfitojnë një akses të lehtësuar në të gjithë territorin. 

Nisur nga të dhënat dhe projeksionet demografike dhe nga mesatarja evropiane e forcave të rendit 

për 1,000 banorë 1 , vlerësohet se forcat e rendit që duhet ti jenë prezent në territorin e Bashkisë 
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Kamëz në 2036, vlerësohet të jetë rreth 554-613 policë. Pavarësisht se këto vlera janë orientuese, 

dhe mbeten kryesisht kompetencë e pushteti qëndro, është e rëndësishme që autoriteti publik lokal 

të vendosi vëmendjen mbi nevojat për të garantuar sigurinë dhe rendin publik. Për një koordinim 

efikas dhe eficient të punës dhe garantimit të rendit publik, nevojitet një bashkëpunim mes forcave 

të rendit të pushteti qendror (policisë së shtetit) dhe forcave të rendit të pushtetit lokal (policisë 

bashkiake). Ky bashkëpunim i domosdoshëm duhet të përkthehet në planet e masave të policisë së 

shtetit dhe policisë bashkiake, në të cilat përcaktohet organizimi dhe menaxhimi i rendit publik.  

Struktura të sigurisë ndaj zjarrit 

Zhvillimin galopant i Bashkisë Kamëz ka patur për pasojë shtimin e rrezikut ndaj zjarrit, për shkak se 

disa zona shfaqin një akseisibilitet të ulët dhe se disa ndërtesa nuk plotësojnë kushtet dhe standardet 

e mbrojtjes nga zjarri. 

Për të reduktuar këtë rrezik, krahas të rritjes së aksesibilitetit dhe plotësimin e kushteve dhe kriteret 

të ndërtesave për mbrojtjen nga zjarri (si për shembull: sisteme të integruara për mbrojtjen nga 

zjarri, plane evakuimi, sinjalistikë dhe panele orientuese, alarme etj.), është gjithashtu nevojshme që 

të zhvillohen strukturat dhe personeli zjarrfikës. 

Nisur nga të dhënat dhe projeksionet demografike, shtrirjen territoriale dhe aksesibiliteti, 

konsiderohet e nevojshme vlerësimi i mundësisë së zhvillimit të strukturave zjarrfikëse, me qëllim 

mbulim e territorit në mënyrë eficiente. Për të garantuar një përgjigje në kohë dhe në mënyrë efikase 

të forcave zjarrfikëse, sugjerohet që vendndodhja e qendrave të tyre të pozicionohen në zona që 

përfitojnë një akses të lehtësuar në të gjithë territorin. Krahas strukturave është e nevojshme që 

përsoneli zjarrfikës të mbështetet me pajisje dhe formim në luftën ndaj zjarrit.  

Në këtë Kontekst, ështe tejet e rëndësishme që autoriteti publik të vendosi vëmendjen mbi nevojat 

për të reduktuar riskun ndaj zjarrit përmes riorganizimit, zhvillimit dhe formimit profesional. 

Programet dhe nën programet  

STRUKTURIMI DHE ZHVILLIMI I QYTETIT POLICENTRIK 

ID Programe Nënprograme 

2.1 Ruajtja dhe vlerësimi i karakterit të çdo 

vendbanimi 

Krijimi i qendërzimeve lokale 

Përmirësimi dhe krijimi i strukturave e shërbimeve publike 

2.2 Krijimi i një rrjeti të plotë qarkullimi me 

standarde dhe infrastrukturë rrugore të 

rehabilituar 

Rehabilitimi dhe shtimi e zgjerimi i infrastrukturës rrugore 

2.3 Krijimi i një mjedisi të sigurtë dhe të 

përshtatshëm për aktivtetet e përditshme 

Përshtatja e territorit dhe strukturave publike për PAK 

2.4 Trajtimi i stokut të banesave Tipologji të ndryshme banimi 

2.5 Krijmi i korridoreve natyrore Përmirësimi I hapësirave rekreative 

2.6 
Sigurimi i rrjeteve dhe strukturave 

inxhinierike 

Mbështetje në përmirësimin dhe adaptimin e rrjetit të 

komunikacionit dhe energjetikës. 

Tabela 7. Programet dhe nënprogramet 
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2.3 Nevojat për Konvertime të Sistemeve Territoriale 

Përgjatë viteve në territorin e bashkisë kanë ndodhur ndryshime, të cilat kanë ndikuar në gjendjen 

ekzistuese të sistemeve territoriale të bashkisë. Bazuar nga vizitat në terren, si dhe materialet e 

grumbulluara dhe studiuara gjatë hartimit të Planit të Përgjithshëm, është bërë e mundur të 

kuptohen ndërhyrjet e konsideruara prioritare për bashkinë.  

Në territorin bashkiak do të akomodohen ato struktura dhe shërbime të cilat do të ndikojnë jo vetëm 

në përmirësimin e gjendjes ekzistuese por do i përgjigjen dhe ndryshimeve në nivel kombëtar e 

rajonal. Ndërhyrjet prioritare të sugjeruara janë marrrë në konsideratë edhe për ndryshimet e 

ndikimet që kanë në sistemet territoriale ku ato gjenden, të përmendura më poshtë: 

Një nga sfidat kryesore lidhet me ndryshimet demografike, si në trende ashtu dhe në ndryshimet e 

grupmoshave. Strategjia me anë të një sërë politikash synon të plotësojë kushtet për të krijuar vende 

pune, të sigurojë kushte sociale për popullsinë në plakje, të ofrojë alternativa për të rinjtë si në 

strehim ashtu dhe në aktivitete e shërbime. 

- Strukturimi i vendbanimeve 

- Krijimi i Zonave të gjelbra 

- Krijimi i polit të ri industrial dhe ekonomik  

- Ndërtimi i strukturave arsimore, shëndetësore dhe social-kulturore. 

- Krijimi i zonave të reja urbane 

- Zhvillimi i infrastrukturës rrugore 

- Ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujrave urban 

- Ndërtimi i terminalit të qytetit 
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Figura 6. Harta e konvertimeve të sistemeve territoriale 
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2.4 Objektivat Kombëtarë 

Objektivat kombëtare kryesore të Shqipërisë për pesembëdhjetë vjetet e ardhshme janë si më 

poshtë: 

▪ Zhvillimi i infrastrukturës kombëtare të transportit për lidhjen e Shqipërisë me korridoret 

Paneuropiane të transportit. 

▪ Zhvillimi i Shqipërisë si qendër infrastrukturash dhe energjie për të gjithë rajonin e Ballkanit. 

▪ Promovimi i zhvillimit nëpërmjet një sistemi të zhvillimit urban policentrik dhe të 

decentralizuar. 

▪ Promovimi dhe aksesueshmëria e zonave me mjedis të shquar natyror dhe peizazh, e 

kombinuar me menaxhimin inteligjent të burimeve natyrore dhe kulturore me qëllim ruajtjen 

dhe mbrojtjen e tyre në kuadët të zhvillimit dhe globalizimit. Shfrytëzimi i njëkohshëm i tyre 

nëpërmjet përmirësimit të aksesueshmërisë të tyre me qëllim zhvillimin ekonomik. 

▪ Zhvillimi i sistemeve të transportit multimodal,miqësor ndaj mjedisit për të mbështetur 

zhvillimin rural policentrik, së bashku me përmirësimin e infrastrukturës dhe zhvillimin 

ekonomik. 

▪ Nxitja e përdorimit të burimeve të energjisë të rinovueshme në sektorin e energjisë. 

▪ Dizajni dhe zhvillimi i shërbimeve të integruara në fushën e komunikimit, transportit, bujqësisë 

dhe energjisë. 

▪ Organizimi hierarkik, specializimi dhe grupimi funksional i qyteteve shqiptare. 

▪ Urbanizimi dhe formalizimi i zonave informale të ndërtimit. 

Këto objektiva kombëtare i shërbejnë vizionit të vendit për krijimin e një demokracie vibruese në 

procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, me një ekonomi të qëndrueshme dhe konkurruese, 

e cila garanton lirinë dhe të drejtat e njeriut.  

Në të njëjtën kohë, kërkohet një përpjekje për të transformuar shoqërinë në shoqëri të të mësuarit 

dhe informacionit, përmes integrimit të infrastrukturës dixhitale në të gjithë vendin, përmirësimin e 

shërbimeve elektronike publike dhe krijimin e transparencës në qeverisjen e vendit. Për më tepër, 

nga pikpamja administrative, Shqipëria synon të forcojë qeverisjen lokale dhe decentralizimin, të 

përmirësojë efikasitetin e qeverisjes në përputhje me parimet evropiane të vetëqeverisjes vendore 

dhe vlerat e modelit të Menaxhimit të Decentralizuar Evropian. 

Në sektorin e mjedisit, qëllimi është zhvillimi i qëndrueshëm social dhe ekonomik me mbrojtjen e 

burimeve natyrore nga ndotja dhe degradimi përmes menaxhimit të integruar dhe përmirësimin e 

vlerave mjedisore që kontribuojnë për prosperitetin ekonomik. Qëllimi është i bazuar në parimin e 

zhvillimit të integruar, mbrojtjen dhe rritjen e burimeve mjedisore, si dhe sigurimin e rritjes 

ekonomike dhe prosperitet social dhe kohezionit. Sot, zonat e mbrojtura në Shqipëri përbëjnë 16.6% 

të sipërfaqes së vendit dhe një pjesë prej tyrejanë pjese e Brezit të Gjelbër Evropian. Gjithashtu, 

është e njohur që mjedisi është pjesë e pasurisë kombëtare dhe ndikohet si nga proceset natyrore 

edhe nga ndërhyrja e njeriut. Kështu, objektivat kryesore për menaxhimin e qëndrueshëm të mjedisit 

janë: 
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▪ Mbrojtja e zonave ekologjikisht të ndjeshme dhe sigurimi i një funksionimi të vazhdueshëm të 

mirë në të ardhmen. 

▪ Krijimi i një sistemi informacioni për mbrojtjen e burimeve natyrore. 

▪ Zhvillimi i rolit të burimeve mjedisore dhe natyrës në zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe 

për të përmirësuar cilësinë e jetës së banorëve te qendrave urbane, duke lidhur qytetet me 

zonat natyrore. 

▪ Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore për të mbështetur zhvillimin ekonomik në të 

gjitha fushat, p.sh. bujqësi, pylltari, peshkim, gurore, energji, industri, shërbime, turizëm etj 

▪ Krijimi i rrjetit evropian Natura 2000 për mbrojtjen e zonave ekologjikisht të ndjeshme dhe 

ruajtjen e peizazheve të vlefshme natyrore. 

▪ Rritja e pjesëmarrjes së publikut në proçeset e vendimmarrjes dhe integrimi i planifikimit 

hapësinor në vend. 

Zhvillimi rural ka nevojë për të promovuar zhvillimin e sektorit të bujqësisë, me ndihmën e një 

kornize për të siguruar sektorin agro-ushqimor, inovativ dhe të qëndrueshëm, të aftë për të 

përballuar presionet e tregut dhe kriteret e cilësisë të Bashkimit Evropian. Rezultati do të jetë vende 

të reja pune, rritje ekonomike, kohezion social dhe mbrojtje e cilësisë së jetës për banorët e zonave 

rurale. 40% e sipërfaqes së vendit përbëhet nga tokë bujqësore dhe gjysma e saj është e vendosur 

në pjesën perëndimore të vendit dhe në zonën bregdetare të saj. Pjesëmarrja e bujqësisë në 

Produktin Kombëtar Bruto është 20%, me 50% të punesuarve i perkasin veprimtaritë primare. 

Objektivi kryesor është përmirësimi i bilancit ushqimor të importeve - eksporteve, pasi eksportet 

janë rritur ndjeshëm në dekadën e fundit, por balanca mbetet negative. Gjithashtu thelbësore është 

ripyllëzimi i zonave të degraduara dhe testimi i kulturave të reja fitimprurëse në zonat rurale, 

paralelisht me krijimin e një rrjeti të suksesshëm te zinxhirit rural- ekonomik. Reduktimi i kostove të 

prodhimit, investimeve në teknologji për zonat rurale, menaxhimi i ujit për ujitje dhe ndërtimi i 

infrastrukturës përkatëse, bashkëpunimi në sektorin e bujqësisë me sektorët e tjerë si p.sh. 

agroturizmi cilësor, futja e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në aktivitetet rurale dhe krijimi i 

qendrave dhe poleve të prodhimit bujqesor, në varësi të karakteristikave të produkteve, janë faktorët 

kryesor për zhvillimin rural. 

Qëllimi për turizmin parashikon njohjen e Shqipërisë si një destinacion tërheqës turistik në Evropë, 

autentik dhe mikpritës, bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe burimeve 

kulturore, të cilat do të jenë të qasshme në tregjet ndërkombëtare. 

Për sektorin e energjisë, objektivi kryesor është pavarësia energjetike e Shqipërisë dhe zhvillimi i një 

ekonomie me karbon të ulët, me përdorimin e burimeve të energjisë të rinovueshme, futjen e 

teknologjive të reja në energjetikë dhe zhvillimi i kërkimeve përkatëse për këtë qëllim. Objektivat e 

politikës energjetike janë përdorimi i energjisë me 20% nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë, 

përmirësimi i efikasitetit të energjisë në masen 20% dhe duke reduktuar emetimet e CO2 me 20%. 

Në të njëjtën kohë, është i domosdoshem zhvillimi i mëtejshëm të hidrocentraleve, pasi Shqipëria 

ka burime të mjaftueshme ujore, forcimi i rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes dhe integrimi i 

tyre në planifikimin hapësinor, përdorimi i energjisë diellore dhe zhvillimi i fushave ekzistuese 
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gjeotermale. Me rëndësi strategjike është edhe gazsjellesi TAP (Trans Adriatic Pipeline) që do të 

kalojë përmes Shqipërisë. 

2.5 Strategji / Plane Kombëtare të Lidhura Me VSM-Në për Planin e 

Përgjithshëm Vendor 

Bazuar edhe në legjislacionin përkatës, të gjthë dokumentet e planifikimit të territorit duhet të 

zhvillohen në përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Kombëtar mbi bazën e parimit të 

hierarkisë së dokumenteve të planifikimit dhe, sipas rastit, në përputhje me planet sektoriale dhe 

planet e detajuara për zonat me rëndësi kombëtare, si dhe duke iu përmbajtur normave teknike të 

planifikimit të territorit. Gjatë përgatitjes së kësaj VSM-je janë marrë në konsideratë të gjithe planet 

apo strategjitë kombëtare të cilët ndikojnë në një mënyrë apo tjetër në zhvillimin e PPV-së për 

Bashkinë Kamëz.  

Shqyrtimi i këtyre dokumentave synoi gjithashtu identifikimin e cështjeve apo objektivave egzistuese 

të qëndrueshmërisë të cilat duhet të merren parasysh gjatë hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor 

dhe gjatë Vleresimit Strategjik Mjedisor. Theksojmë se Dokumentat Strategjike Kombetare të marra 

në shqyrtim reflektojnë edhe angazhimet e Shqiperisë në Marrëveshjet Ndërkombëtare përkatese  

dhe janë të orientuara drejt proçesit integrues në Bashkimin Europian të vendit. Në tabelën e 

mëposhtme (Tabela 5) paraqitet lista e Dokumentave Zhvillimore të shqyrtuara dhe marra në 

konsideratë nga Grupi i Punës gjatë hartimit të VSM-së ndërsa në vijim paraqitet një përmbledhje 

e shkurtër e secilit prej tyre si dhe pikëprerjet më kryesore me Planin e Përgjithshëm Vendor të 

Bashkisë Kamëz dhe VSM respektive. 

Tabela 8. Dokumentat Strategjike të Zhvillimit të Vendit që lidhen me PPV-në të shqyrtuara gjatë VSM 

Nr. Dokumenti 

1. Plani i Përgjithshëm Kombëtar 

2. Plani i integruar ndërsektorial për zonën Tiranë- Durrës 

3. Strategjitë kombëtare për zhvillim 

4. Çështjet, zonat dhe objektet e rëndësisë kombëtare në bashkinë Kamëz 

 Plani i Përgjithshëm Kombëtar 

PPK ofron kornizën strategjike referuese për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, për 15 vitet e 

ardhshme, me qëllim sigurimin e zhvillimit të balancuar ekonomik dhe social të vendit, menaxhimin 

e përgjegjshëm të burimeve natyrore të tij, mbrojtjen e mjedisit, duke siguruar njëkohësisht edhe 

përdorimin racional të tokës 

Vizioni i Planit të Përgjithshëm Kombëtar e sheh Shqipërinë si një qendër të integruar në sistemin 

ekonomik dhe infrastrukturor Evropian, me ekonomi të shumëllojshme dhe konkuruese në 

hapësirën ballkanike, si një shtet që synon barazinë në aksesin në infrastrukturë, ekonomi dhe dije. 
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Siguron mbrojten e trashëgimisë natyrore, historike dhe kulturore me synimin për t’u shndërruar në 

një destinacion autentik. Në objektivat strategjik të planit parashtrohet si fillim, sigurimi i integritetit 

fizik dhe territorial të peizazhit historik, kulturor, natyror dhe urban në të gjithë territorin shqiptar. 

PPK-ja synon një riorganizim të territorit shqiptar, duke strukturuar vendbanimet në qendra urbane: 

primare, sekondare dhe terciare, strukton lidhjet dhe aksesin si pjesë e korridoreve evropiane dhe 

ballkanike, duke krijuar rajone të forta ekonomike që kanë marrëdhënie plotësuese me njëri-tjetrin. 

Bashkia Kamëz, përfshihet në disa nga programet dhe projektet startegjike të Planit Kombëtar. Ajo 

bën pjesë në rajonin ekonomik Tiranë – Durrës, ose motorin ekonomik qendror. Një pol i 

rëndësishëm i zhvillimit rajonal, i cili mbështetet në parimet e konkurrencës ekonomike globale, në 

krijimin e klasterave ekonomikë dhe në zhvillimin metabolik të territorit. Aksesi në dije dhe investimet 

me fokus teknologjinë dhe inovacionin do të jenë prioritare për polin e zhvillimit rajonal. Plani i 

integruar ndërsektorial do të krijojë bazat e zhvillimit territorial për rritjen e cilësisë së jetës urbane 

dhe do të mbështesë industrinë krijuese që besohet se do të mundësojë hopin teknologjik të këtij 

rajoni në të ardhmen. Referuar hierarkisë së sistemit të qendrave urbane në territorin shqiptar, 

Bashkia Kamëz është qendër terciare urbane. Ky përcaktim është i rëndësishëm për sa i përket 

mbulimit me funksione të shërbimeve arsimore dhe shëndetësore të nivelit të tretë. Më poshtë janë 

listuar parashikimet konkrete të PPK-së që lidhen drejtpërsëdrejti me territorin në studim. 

PPK identifikon disa ndërhyrje strategjike që prekin dhe Bashkinë Kamëz: 

- Konsolidimi dhe rigjenerimi i metropolit të Tiranës dhe i qendrave primare urbane. 

- Rigjenerimi dhe kooperimi i qendrave perëndimore. Për të siguruar zhvillimin e mëtejshëm 

të qëndrueshëm të tyre kërkohet një zhvillim i ekonomisë së re turistike, në lidhje të ngushtë 

me ekonominë bujqësore. 

- Rritja e rolit të mjedisit në zhvillimin ekonomik të vendit; integrimi i sistemit natyror në vlerën 

ekonomike të sektorëve të zhvillimit. 

- Rritja e rolit të mjedisit në cilësinë e jetës urbane përmes promovimit dhe krijimit të aksesit 

të përshtatshëm ndaj zonave natyrore. (Parandalimi i shpërhapjes urbane) 

- Promovimi i lidhjeve për studim dhe zhvillim ndërmjet qendrave të inovacionit dhe të 

përpunimit të produkteve ushqimore me qëllim formimin e pikave/poleve bujqësore të 

vendit. 

- Vendosja e një rrjeti të suksesshëm të zinxhirit ekonomik bujqësor: prodhim -grumbullim – 

përpunim - tregtim, me qëllim rritjen e vlerës së zinxhirit ekonomik. 

- Krijimi i qendrave/poleve bujqësore dhe profilizimi i këtyre të fundit bazuar në traditën e 

kultivimit të kulturave vendore. 

- Plotësimi i qëndrueshëm i nevojave për ujë, nëpërmjet rehabilitimit dhe modernizimit të 

sistemeve ujitës. 

- Zvogëlimi i rrezikut nga përmbytjet lumore dhe detare, nëpërmjet rikonceptimit të 

strukturave mbrojtëse duke konsideruar zhvillimet e reja urbane pranë lumenjve dhe 

grykëderdhjeve të tyre. 
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- Korridore strategjike gjatësore Autostrada veri-jug dhe Adriatiko-Joniane, të cilat sigurojnë 

përshkueshmërinë e shpejtë të territorit dhe lidhjen me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe 

të Europës Juglindore. Këto korridore do të përforcohen nga rivitalizimi i linjës hekurudhore 

ekzistuese dhe përmirësimi i saj. 

- Boshti qendror, [Tiranë-Elbasan-Berat-Gjirokastër], do të përforcojë lidhjen veri-jug të 

vendit, e cila është e rëndësisë strategjike për integrimin e Shqipërisë me korridoret 

europiane qendrore. Gjithashtu, do të përmirësojë lidhjet e qendrave urbane në brendësi 

të territorit. 

- Vlerësim i mundësisë për diversifikimin e burimeve të rinovueshme në vend, jo vetëm nga 

burimet hidrike, por edhe nga era, dielli, biomasa dhe energjinë gjeotermale. 

Plani Përgjithsëm Kombëtar, ka lënë hapësirë që politikat e zhvillimit të këtij rajoni të detajohen më 

gjerësisht në dokumentin e Planit të Integruar Ndërsektorial për zonën Tiranë-Durrës. 

 

Figura 7 . Poli i zhvillimit rajonal Tiranë-Durrës, sipas PPK 
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 Plani i integruar ndërsektorial për zonën Tiranë – Durrës  

 

Vizioni i PINS Tiranë-Durrës e sheh këtë rajon metropolitan, si një ekonomi konkurruese në nivel 

kombëtar e ndërkombëtar. Një hapësirë e Rëndësishme ekonomike e politike që arrin të bëhet lider 

i zhvillimit në ballkan. Një ekonomi e mbështetur në investime inovative, promovuese për bizneset 

krijuese që nxisin një nivel të lartë edukimi dhe formimi profesional. 

Një rajon me cilësi të lartë jetese që respekton dhe promovon stilet e shëndetshme të jetesës, që 

vlerëson dhe ruan mjedisin, të shkuarën historike e kulturore; që garanton aksesin në shërbime 

cilësore për zhvillimin e komuniteteve të qëndrueshme. 

Një hapësirë ekonomike me prospiritet të lartë dhe e drejtuar nga zhvillime të qendësishme në 

punësim; me eficiencë në akses e lëvizshmëri në nivel rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar; e 

bazuar në lidhje strategjike tokësore, hekurudhore, detare dhe ajrore; e përshtatshme për nevojat 

dhe kërkesat e banorëve dhe bizneseve. 

Vizioni bazohet në 5 politika: 

- Zhvillimi ekonomik 

- Zhvillimi urban 

- Zhvillimi rural 

- Zhvillimi i transportit dhe infrastrukturës 

- Zhvillimi mjedisor 

Pjësë e këtij poli zhvillimi është dhe Bashkia Kamëz, e cila parashikohet të zhvillohet mbi këto 5 

politika zhvillimi, si më posht: 

Zhvillimi ekonomik sheh Bashkinë Kamëz si një qendër tericiare urbane, pjesë të korridorit të 

rëndësishëm ekonomik Tiranë-Kamëz-Fushë Krujë.  

Zhvillimi urban dhe rural fokusohet në shërbime bujqësore (treg/hapësirë grumbullimi), në industrin 

e përpunimit të drurit dhe materialeve të ndërtimit, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së 

qendrave urbane dhe rurale të bashkisë (sistemim dhe shtim të hapësirave të gjelbra dhe publike). 

Zhvillimi i transportit dhe infrastrukturës parashikon zhvillimin në këtë drejtimnepërmjet krijimit të 

një qendre multimodale dytësore, stacion autobusësh, taxi/autovetura dhe plotësimin e 

infrastrukturës me korsi biçiklete. 

Zhvillimi mjedisor fokusohet në zonën më natyrore të territorit të bashkisë, në Paskuqan. 

Propozohet ktimi i tij në një park urban, zonë rekreative dhe natyrore duke u ploësuar me shërbime 

të nevojshme. 

Rajoni ekonomik Tiranë-Durrës është parë si një sektor lider që konkuron në nivel ndërkombëtar, si 

një hapësirë e rëndësishme ekonomike e politike e cila arrin të konkurojë me rajonet e tjera 
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metropolitane në tërheqjen e zyrave qendrore të programeve e institucioneve ndërkombëtare, 

bazuar në investime innovative të cilat promovojnë bizneset krijuese si dhe nxisin një nivel të lartë 

edukimi dhe aftësish profesionale. PINs “Durana” përshkruan zhvillimin ekonomiko social të zonës 

gjeografike përgjatë aksit “Tiranë - Durrës” me qëllim kryesor zhvillimin ekonomik nëpërmjet: 

- krijimit të kushteve optimale për aktivitet ekonomik; 

- përmirësimin e cilësisë së jetesës së banorëve; 

- mbrojtjen & shfrytëzimin racional të burimeve natyrore; 

- përmirësimin e infrastrukturës & lëvizshmërisë në këtë zonë 

Përcaktimi si qendër terciare e Bashkisë Kamëz në hierarkinë e qendrave urbane mbështetet 

njekohësisht nga roli dhe pozicioni i përcaktuar nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar. Politika e 

hierarkizimit të qendrave aplikohet për të nxitur specializimin dhe marrëdhëniet plotësuese në 

raport me njëra-tjetrën. Bashkia Kamëz është qendër e fokusuar në shërbime logjistike dhe 

prodhimtari; Banim alternativ (me kosto më të ulët) për familjet e reja; Përmirësimi i hapësirave 

publike dhe sociale. 

Në rang vendi, zona ekonomike Tiranë-Durrës është zona kryesore prodhuese dhe nyja kryesore e 

ndërveprimit të burimeve njerëzore, mallrave dhe shërbimeve. Në territorin e Bashkisë Kamëz, 

PINsD propozon zhvillmin të fokusohet në: 

- Poli Kamëz-Nikël (Pol strategjik për zhvillimin ekonomik rajonal) 

- Poli Tiranë-Kamëz (Programet e rigjenerimit të poleve urbane) 

- Poli Babrru, Bathore, Paskuqan, Kodër-Kamëz, Bregu Lumit, Ndroq (Programet e 

rigjenerimit të poleve urbane) 

- Poli Kamëz-Tiranë, Kodër-Kamëz, Paskuqan, Shkozë, Farkë (Zona informale për zhvillim dhe 

integrim urban/rural) 

- Poli Kamëz, Babrru-Paskuqan-Bathore (Pol banimi alternativ për rizhvillim dhe rivitalizim, 

zhvillim i ardhshëm, për zgjerimin e Tiranës 2030) 

 PINsD identifikon disa ndërhyrje konkrete që prekin Bashkinë Kamëz: 

- Korridori Kamëz-Nikël-Fushë Krujë (Aks i zhvillimit rural-urban rajonal; Korridor Ekonomik) 

- Sistemi unazor “Tirana e Madhe”: Kamëz-Rruga e Arbrit (faza I); Bypass Kamëz-Vaqarr-

Arbanë-Petrelë (ndërlidhja me Korridorin 8) (faza II). 

- Aksi: Tiranë, Paskuqan-Kamëz, Lumi Tiranës, Laknas, Valias, Bërxullë, Prezë (Itineraret 

rajonale për lëvizjen me biçikleta) 

- Klaster “industria e mobilerisë” dhe tekstile (veshje-këpucë), zhvillim i qendrave rajonale të 

specializuara duhet të nxisin zhvillimin e kurrikulave shkollore të specializuara, si dhe 

punësimin e specializuar. 
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- Zonim territorial dhe konsolidim i tokës bujqesore në zonat peri-urbane Kamëz (Paskuqan, 

Bathore, Cerkezë, Morinë, Dritas, Tapizë, Qerekë, Valias, Bërxullë) Zhvillimi duhet të 

drejtohet kundrejt përdorimit të tyre si zona buferike për pengimin e zgjerimit të urbanizimit. 

- Zonat e agrikulturës Kamëz (Cerkezë, Morinë, Dritas, Tapizë, Qerekë, Valias, Domje) zona 

me fokus zhvillimin e agrikulturës, ku të ardhurat kryesore nxirren nga bujqësia. 

- Zonat rurale të distancuara Kamëz (Kallmet, Pinar, Qinam, Mëngë Zezë, Larushk, Rinas) kanë 

strukturë zhvillimi bujqësor të dobët ose zhvillim të urbanizimit të shpërbërë (urbanizimit 

formal apo informal), duhet të zhvillohen me fokus drejt mundësive të mbështetjes së 

bujqësisë, si zona reserve të agrikulturës dhe natyrës. 

- Krijimi i poleve çlodhëse dhe argëtuese; Synohet kompaktësimi dhe ndërlidhja e paketave 

turistike që krijojnë ekonomi shkalle dhe masë kritike për shërbimet e turizmit. 

- Krijimi i parkut urban Paskuqan dhe Kamëz (Zall-Herr) bashkëngjitur parkut kombëtar “Dajt”. 

- Zhvillim i infrastrukturës së nevojshme për sportet “outdoor”. Lumi Ishëm (nën-degët); Shteg 

biçikletash dhe ecjesh në natyrë, lidhje me zonat natyrore dhe historike (rigjenerim dhe 

rikualifikim). 

- Ndërtimi i një agroinkubatori në bashkinë Kamëz për të ndihmuar sipërmarrësit e rinj dhe 

t’i ndërlidhë më tej në rrjetin global. 

Figura 8 Vizioni sipas Planit të Integruar Ndërsektorial Tiranë-Durrës 
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Figura 9. Harta e rekomandimeve nga PPK dhe PINS DURANA 
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 Strategjitë kombëtare për zhvillim 

Plani i Përgjithshëm Kombëtar ka përfshirë dhe është mbështetur në strategjitë kombëtare 

sektoriale. Krahas tyre në zhvillimin e ardhshëm do të merren në konsideratë dhe strategji të tjera 

të miratuara, në proces hartimi apo rishqyrtimi/përditësimi. 

Në vijim jepet një përmbledhje e strategjive kryesore. 

• Strategjia Kombëtare e Transportit 

• Strategjia Kombëtare e Energjisë 2013-2020 

• Dokumenti i politikave Strategjike dhe tw planifikimit Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve 

të Ngurta 2020-2035. 

• Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2015-2020 

• Programi Kombëtar Sektorial i Ujit 2018-2030 

• Strategjia kombëtare e menaxhimit të integruar të burimeve ujore, 2018–2027 

• Strategjia e strehimit Social 

• Strategjia Ndwrsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020 

• Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 

• Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë” 2015-2020 

• Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020 

• Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019 – 2022 

• Strategjia e Sigurisë Kombëtare 

• Strategjia Kombëtare për kulturën 2019-2025 

Strategjia Kombëtare e Transportit  

Objektivi i Planit Kombëtar të Transportit (ose ANTP2), i financuar nga BE (Bashkimi Evropian) dhe i 

kryer nga Louis Berger, ishte rinovimi i Planit të parë Kombëtar Shqiptar të Transportit (ANTP1), i cili 

Figura 10. Korridori i Transportit Pan-Evropian në Rajonin e Ballkanit 
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është hartuar në vitin 2004, me qëllim ofrimin e një vendi të sigurtë, të besueshëm, të një sistemi 

frytdhënës dhe plotësisht të integruar të transportit dhe infrastrukturës në Shqipëri, të cilat do të 

plotësojnë më mirë nevojat e lëvizjes së mallrave dhe pasagjerëve, duke qenë ekologjikisht dhe 

ekonomikisht të qëndrueshme. Ky studim synon zhvillimin e nën-sektorëve deri në vitin 2030. 

Aktualisht ky plan është në procesin e rishikimit të tij të dytë (ANTP3). 

Në ANTP2, së bashku me investimet dhe planet e veprimit është siguruar një strategji për zhvillimin 

dhe koordinimin për nën-sektorët e transportit. Në mënyrë të veçantë, është siguruar që rrjeti 

shqiptar i transportit duhet të integrohet në rajonin e Ballkanit dhe në atë Pan-Evropian, duke 

reflektuar zhvillimin ekonomik dhe parashikimet e trafikut. Mbi të gjitha, Korridori VIII-të është i një 

rëndësie të madhe për Shqipërinë, pasi ai lidh qytetet kryesore të mëposhtme: Durrës-Tiranë-

Shkup-Sofje-Plovdiv-Burgas-Varna-Konstanta, me një gjatësi prej 1,500 km, duke zgjeruar gjithnjë 

e më shumë bashkëpunimin industrial dhe tregtar në Evropën Juglindore. 

Plani Kombëtar i Transportit, evidenton se Rrjeti Rrugor i Shqipërisë është rreth 18’000 km, nga të 

cilat (i) 3’136 km Rrugë Kombëtare (Autostrada), (ii) 10’500 km Rrugë Interurbane, (iii) 4’000 km 

Rrugë të tjera. Nga ky rrjet rrugor (i) 1’138 km janë Rrugë Primare që lidhin qendrat kryesore, (ii) 

1’998 km janë Rrugë Dytësore.   

Objektivi kryesor i këtij studimi është përgatitja e një programi të optimizuar 20 vjeçar të investimeve 

në infrastrukturë dhe ndryshimeve institucionale/menaxhuese, që do të mundësojnë që rrjeti 

kombëtar i transportit të arrijë qëllimin e integrimit dhe zhvillimit kombëtar në mënyrën më efikase, 

duke pasur parasysh kufizimet buxhetore. Detyra e 

dytë e studimit konsiston në vlerësimin e kapaciteteve 

aktuale dhe problemeve të institucioneve dhe 

sistemeve të transportit, për secilin modalitet: 

transportin rrugor, hekurudhor, portin dhe detar, 

aeroportet dhe aviacionin civil, rrugët ujore dhe 

tubacionet. 

Plani Kombëtar i Transportit përbëhet nga një sërë 

investimesh (ose jo investime) për të rritur (ose ulur) 

kapacitetin e sistemeve të transportit, të kombinuara 

me masa për të përmirësuar menaxhimin dhe 

rrjedhimisht produktivitetin e këtyre sistemeve. Të 

gjitha këto veprime synojnë përmbushjen e kërkesës 

së parashikuar për transport.  

Bazuar në parashikimin e fluksit të trafikut, Plani 

Kombëtar i Transportit ka rekomanduar ndërtimin e 

Figura 11. Programi i Investimit për Ndërtimin e 

Rrugëve deri në Vitin 2030 
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rrugëve të reja deri në vitin 2030, siç paraqitet në Figurën 12.  

ANPT3 thekson nevojën për përfundim të rrjetit rrugor kombëtar, studimeve të fisibilitetit për akset 

e rëndësishme, përafrim të legjislacionit me objektivat e BE, reformim të transportit rrugor, aplikim 

të standardeve të BE në infrastrukturë dhe vëzhgim i standardëvë tëknike për të rritur sigurinë 

rrugore. ANTP synon integrimin e mënyrave të transportit, duke mbështëetur mënyra miqësore 

ndaj mjedisit si hekurudha ose transporti i kombinuar. Përmirësimet në hekurudhë, shikohen si një 

nga përparësitë e këtij plani. 

Strategjia Kombëtare e Energjisë 2013-2020 

Situata e viteve të fundit po tregon që bilanci i energjisë elektrike është mjaft i shtrënguar dhe KESH-

i është shndërruar në një importues neto të sasive të konsiderueshme të energjisë elektrike dhe 

pritet që në vitet e ardhshme të vazhdojë të importojë akoma edhe më shumë për të përballuar 

nevojat gjithnjë në rritje deri në ndërtimin e centraleve të reja. 

Qëllimi i Strategjisë të Energjisë është zhvillimi i një sektori energjitik efektiv që: 

• garanton sigurinë e furnizimit me burime energjitike në përgjithësi dhe energji elektrike në 

veçanti, 

• nxit përdorimin eficient, ekonomik dhe me ndikim minimal në mjedis ne menyrë të tillë që 

sektori energjitik të jetë një sektor mbështetës për një zhvillim të qëndruesheëm të të gjithë 

sektorëve ekonomik dhe shoqëror. 

Objektivat specifike të Strategjisë Kombëtare të Energjisë janë: 

1. Rritja e sigurisë dhe besueshmërisë në furnizimin me energji në përgjithësi dhe energji elektrike 

në veçanti si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë rajonal; 

2. Krijimi i një sektori energjitik të aftë si nga ana financiare ashtu edhe nga ajo teknike; 

3. Krijimi i një kuadri efektiv institucional dhe rregullator dhe ristrukturimi i plotë i kompanive të 

energjisë; 

4. Rritja e eficiencës së energjisë, si gjatë prodhimit ashtu dhe gjatë përdorimit të burimeve 

energjitike, me synim ndotjen minimale të mjedisit; 

5. Optimizimi i sistemit të furnizimit me burime energjitike duke u mbështetur në konceptin e 

planifikimit me kosto më të ulët dhe ndikim minimal në mjedis; 

6. Rritjen e ndjeshme të investimeve në sektorin e energjisë nëpërmjet tërheqjes së kapitalit nga 

Institucionet Financiare Ndërkombëtare si dhe të kapitalit privat; 

7. Krijimin e një tregu elektrik konkurrues bazuar në kërkesat e Bashkimit Europian për reformimin 

e sektorit elektroenergjitik (Direktiva 96/92 EU) dhe detyrat e Shqipërisë në kuadrin e 

Memorandumit të Mirekuptimit të Athinës, (15 Nentor 2002), per integrimin e sektorit 
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elektroenergjitik shqiptar në Tregun Rajonal Energjitik të Europes Juglindore dhe interkonjeksionin 

me rrjetin e UCTE-së. 

 

Dokumenti i politikave Strategjike dhe të planifikimit Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 

2020-2035 

Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve është dokumenti kryesor planifikues 

në fushën e menaxhimit të mbetjeve bashkiake, jo-bashkiake dhe të rrezikshme në Shqipëri. 

Strategjia është hartuar për herë të parë në vitin 2010. Drejtimet kryesore të dokumentit të parë të 

Strategjisë kanë qenë planifikimi, edukimi, kuadri ligjor dhe burimet e financimit.  

Strategjinë e rishikuar qe mbulon periudhën 2018-20333 ka si qëllim kryesor të përditësojë politikat 

dhe Planin Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, si dhe të rivlerësojë aftësitë e vendit 

për të përmbushur detyrimet e anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE) që rrjedhin nga acquis 

communautaire, Kapitulli 27 për mjedisin. Krahas përmbushjes së synimeve në planin e detyrimeve 

të antarësimit në BE, dokumenti synon te përshtasë drejtimet strategjike për ti bërë ato me efikase 

dhe të realizueshme për zbatuesit e politikave të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe mbrojtjes 

së mjedisit në përgjithësi, si në nivelin qendror ashtu edhe atë vendor. 

Strategjia përbën rrugën e qasjes për të përmbushur detyrimet specifike që lindin nga Direktiva 

Kuadër 2008/98 e KE e amenduar, të cilat janë mishëruara më së shumti, por jo plotësisht, në Ligj 

Nr.10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, si dhe të gjitha aktet 

e tjera ligjore dhe teknike të cilat plotësojnë kuadrin rregullator të menaxhimit të integruar të 

mbetjeve në Shqipëri. Nën këndvështrimin e ri, Strategjia do të përbëjë rrugën për të përbushur 

detyrimet që rrjedhin nga të gjitha ndryshimet në Direktivat e BE mbi mbetjet, përfshirë edhe 

objektvat ambicioze të Paketës së Ekonomisë Qarkulluese.  

Ky dokument strategjik merr parasysh zhvillimet planifikuese dhe infrastrukturore që janë zhvilluar 

ose që janë në zhvillim në këtë sektor gjatë 7 viteve të fundit që janë kryer si në nivelet e qeverisjes 

qendrore dhe vendore, përfshirjen më të madhe që ka biznesi privat dhe investimet që janë bërë 

në nivelin e grumbullimit, transferimit dhe veçanërisht të trajtimit të mbetjeve. 

Vizioni i përgjithshëm i strategjisë dhe planit të menaxhimit të mbetjeve “Krijimi i një kuadri strategjik 

dhe rregullator në Shqipëri, për të ulur sasinë e mbetjeve të gjeneruara dhe menaxhuar në mënyrë 

të integruar mbetjet e gjeneruara në linjë me objektivat e Direktivës Kuadër të Mbetjeve të BE dhe 

marrëveshjet ndërkombëtare”.  

Koncepti i menaxhimit të mbetjeve synon arritjen e ojektivave dhe treguesëve në respekt të zbatimi 

të hierarkisë së mbetjeve. Koncepti i menaxhimit të mbetejve do të bazohet mbi Zonën e Mbetjeve 

                                                 
3 Draft Strategjia e Menaxhimit të Mbetjeve 2018-2033, në proces miratimi 
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në respekt të parimeve bazë për menaxhimin e mbetjeve duke përfshire, por duke mos u kufizuar 

në: 

- Parimin e afërsisë dhe përballueshmërisë,  

- Parimin ndotësi paguan; 

- Parimin e zgjeruar të prodhuesit të mbetjeve; 

- Parimi i zbatimit të teknologjisë më të mirë të mundëshme 

Zona e Mbetjeve është një territor i mbuluar nga juridiksioni i një osë më shumë bashkishë, të cilat 

karakterizohen nga tipologji gjeografike e ngashme dhe që siguron një rrjeto rrugor komunikimi të 

pandërprere që lehtëson mbledhjen dhe transportin e mbetjeve nga pikat e grumbullimit (stacionet 

e transferimit) në desinacionet e trajtimit paraprak dhe përfundimtar të mbetjeve në përputhje me 

parimin e afërsisë dhe përballueshmërisë.  

Zona e Mbetjeve përfaqëson njësinë bazë për planifikimin e menaxhimit të integruar të mbetejve. 

Kufijtë e Zonës së Mbetjeve përcaktohen paraprakisht nga Master Plani për menaxhimin e integruar 

të mbetjeve. Kufijtë përfundimtar të Zonës së Mbetjeve janë subjekt dhe përcaktohen definitivisht 

bazuar mbi përfundimet e një Studimi Fizibilitieti.  

Zona e Mbetjeve e përcaktuar nga Studimi i Fizibilitetit miratohet nga këshillat bashkiake të njësive 

që bëjnë pjesë në të dhe ligjërohen nga autoriteti përgjegjës (potencialisht nga Këshilli i Ministrave 

pasi ka janë pranuar nga ministritë përgjegjëse për mjedisin dhe infrastrukturën.   

Parimi kryesor për menaxhimin e mbetjeve është hierarkia e mbetjeve: 1) Parandalimi (i gjenerimit 

të mbetjeve); 2) Ripërdorimi; 3) Riciklimi; 4) Rikuperimi; dhe 5) Asgjësimi i mbetjeve. Strategjia merr 

parasysh dhe rëndësinë e menaxhimit të mbetjeve sipas parimit të ekonomisë qarkulluese për të 

mundësuar mbrojtjen sa më të plotë të burimeve natyrore dhe rritjen e efiçiencës së përdorimit të 

produkteve. 

Qarku i Tiranës përbëhet nga 5 bashki: Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Tiranë dhe Vorë. Prodhimi i 

Brendshëm Bruto (PBB) i Qarkut të Tiranës është më i larti në Shqipëri (2008 - 2014, INSTAT, 2016). 

Kjo për faktin se Tirana me Durrësin është zemra financiare dhe e biznesit e Shqipërisë. Zhvillimi 

dinamik i rajonit reflektohet gjithashtu në parashikimet e popullsisë dhe të mbetjeve, siç tregohet 

në figurat e mëposhtme. 

Në qarkun e Tiranës, aktualisht bashkitë po përdorin tre vend depozitime të ndryshme, nga të cilat 

dy ndodhen brenda qarkut të Tiranës, përkatësisht vend depozitimi sanitar i Sharrës (që u shërben 

bashkiveTiranë dhe Vorë) dhe vendgrumbullimi i Kamzës (që i shërben bashkisë Kamëz). 

Investime vijuese për zonën e mbetjeve për Tiranën janë instalimi i impiantit WtE facility, me vend 

depozitim të ri hirin, mbetjet urbane dhe ato të ndërtimit. Zona e shërbimit do të përfshijë 

bashkitë e: Kavajës, Vorës, Rrogozhinës, dhe Kamzës. 
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Figura 12. Parashikimet e popullsisë dhe mbetjeve për qarkun Tiranë 

Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2015-2020 

Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2015-2020, përbën një nga dokumentet më të rëndësishme në 

fushën e mjedisit. Vizioni i strategjisë është: “Shqipëria, një vend me një zhvillim të qëndrueshem 

social dhe ekonomik, duke mbrojtur burimet natyrore nga ndotja dhe degradimi, nëpërmjet 

menaxhimit të integruar të tyre dhe duke promovuar vlerat mjedisore e duke i vendosur ato në 

perfitim të prosperitetit ekonomik”. Ky vizion mbështetet në parimin e zhvillimit të integruar ku 

mbrojtja dhe përmirësimi i gjendjes së mediumeve mjedisore garanton sigurinë e rritjes ekonomike 

dhe mirëqënien sociale. 

Përsa i përket mbrojtjes së mjedisit, politikat mjedisore gjatë periudhës 2015 -2020 do të fokusohen 

në menaxhimin qendrueshem të mjedisit nëpërmjet: 

mailto:info@atelier4.al


 

 

Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al                    55 

• përmirësimit të cilësisë dhe reduktimin e ndotjes së ajrit dhe ndotjes akustike në zonat 

kryesore urbane dhe zonat turistike; 

• parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes dhe rreziqeve nga ndotja dhe aksidentet 

industriale duke monitoruar dhe kontrolluar zbatimin e normave dhe standarteve të 

shkarkimeve në mjedis nga operatorët industrialë; 

• kryerjes së Vlersimeve të Ndikimit në Mjedis për projektet e zhvillimit, si dhe përfshirjen e 

publikut dhe të gjithë aktorëve gjatë procedurës së Vlerësimit të ndikimit në mjedis. 

• kryerjes së Vlerësimeve Strategjike Mjedisore për planet apo programet, për vlerësimin e 

pasojave në mjedis të një plani ose programi të propozuar për zbatim, me qëllim që të 

sigurojë që këto pasoja mjedisore të adresohen plotësisht që në fazat e hershme të 

vendimmarrjes përkrah konsideratave ekonomike dhe sociale. 

• menaxhimin e integruar të mbetjeve me fokus në përmbushjen e standardeve kombëtare 

dhe ndërkombetare, trajtimin e mbetjeve brenda këtyre standardeve dhe rritjen e 

ndërgjegjes sociale mbi efektet e dëmshme të mbetjeve në mjedis. 

• ngritjes së Sistemit Kombëtar të Menaxhimit të Kimikateve; 

• mbrojtjes dhe menaxhimit te qëndrueshëm të biodiversitetit, shtimit të sipërfaqes së Zonave 

të Mbrojtura, menaxhimin e integruar të tyre dhe ngritjen e rrjetit ekologjik “NATURA 2000”; 

• mirë menaxhimin e burimeve ujore nëpërmjet vendosjes së një kuadri monitorimi dhe 

kontrolli, për të reduktuar ndotjen e ujërave nëntokësore dhe siperfaqësore  

• menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve të gjalla të ujërave detare dhe të ujërave të 

brendshme; 

• zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë-funksional të burimeve pyjore dhe kullosore. 

Strategjia kombëtare e menaxhimit të integruar të burimeve ujore, 2018–2027 

Objektivat kryesorë që synohet të arrihen deri në vitin 2027 nga implementimi i PKSU në lidhje me 

shërbimin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve janë: “Ofrimi i shërbimit të furnizimit me ujë të 

popullsisë me synim mbulimin me shërbim të sigurtë dhe të vazhdueshëm”, ku për zonën urbane 

llogaritet mbulim në masën 98% dhe për zonën rurale në masën 72% për vitin 2027. Në territorin e 

planifikimit mbulimi i zonës urbane aktualisht është mbi 90 % dhe synimi i programit është i 

arritshëm brenda dy fazave të para të planifikimit, kurse për sa i përket mbulimit të zonës rurale në 

masën 72% do nevojitet një shtrirje në investime në të gjithë fazat e planifikimit. 

Strategjia e Kombëtare e Ujit (MIBU) synon këto objektiva kryesore: 

Objektivat e politikave që lidhen me sasinë e ujit 

Ky objektiv strategjik ka të bëjë me sasinë e ujit dhe, si rrjedhojë, edhe me shpërndarjen e ujit 

ndërmjet përdoruesve. Menaxhimi i burimeve ujore në nivel baseni kërkon aftësi profesionale për 

hartimin dhe zbatimin e Planeve të Menaxhimit të Basenit Ujor, që synojnë përmirësimin e 

infrastrukturës së shpërndarjes së ujit, marrjen e masave për mbrojtjen e tij si dhe marrjen parasysh 

të ndikimeve të ndryshimeve klimatike. Aftësia për t'i bërë ballë ndryshimeve klimatike mund te 
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shihet edhe si aftësi e sistemit për të përballuar pasojat që vijnë nga ndryshimet klimatike dhe për 

të ruajtur funksionet e tij, ndërkohë që përshtatet, riorganizohet dhe zhvillohet. 

Menaxhimi i burimeve ujore në nivel baseni ujor: Një ndër parimet kryesore të MIBU-së është 

menaxhimi i burimeve ujore në nivelin e duhur brenda sistemeve të integruara të menaxhimit të 

baseneve me qëllim që të reflektohen kushtet vendore. Ekzistenca e gjashtë këshillave dhe agjencive 

të baseneve ujore përbën një bazë të shëndoshë që respekton këtë parim. Megjithatë, aktualisht 

autoritetet nuk kanë kapacitetet që u nevojiten për menaxhimin e burimeve ujore në mënyrë të 

integruar dhe që i bën ballë ndryshimeve klimatike. 

Masat për përballjen me ndryshimet klimatike: Në sektorin e ujit, masat që duhen marrë për 

periudhën 2020-2022 për përballjen me ndryshimet klimatike në të cilat përfshihen edhe masat për 

arritjen e barazisë gjinore, në bazë të kritereve kosto-efikase, duhet të lidhen si me cilësinë ashtu 

dhe me sasinë e ujit. Kjo do të arrihet nëpërmjet një procesi gjithpërfshirës zbatimi i të cilit nevojitet 

që të përfundojë në fund të vitit 2027 dhe të përfshirë të gjitha institucionet që kanë lidhje me ujin 

në nivelin qendror, rajonal dhe vendor. 

Përmirësimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit (infrastruktura) dhe masat për ruajtjen e tij: lnfrastruktura 

e ujit përfshin projekte të cilat janë të nevojshme për të siguruar që uji është në dispozicion për 

periudhën e kërkuar, në sasinë e duhur, me cilësinë e duhur, i shpërndarë në vendin e duhur, tek 

përdoruesit e regjistruar dhe që paguajnë. Elementet e intrastrukturës përfshijnë rezervuare, 

stacione pompimi, kanale dhe tubacione shpërndarëse, punime për ujitje, impiante trajtimi dhe 

punime për ruajtjen nga përmbytjet. Kostot dhe përfitimet që vijnë nga infrastruktura e ujit kanë 

ndikime sociale dhe mjedisore të cilat nuk kufizohen në një sektor të veçantë. Gjatë periudhave të 

ndryshimeve klimatike, rehabilitimi/rindërtimi i sistemeve të mbrojtjes nga përmbytjet, si argjinaturat 

lumore ose detare dhe rritja e sigurisë së tyre është e domosdoshme. Me qëllim rritjen e efikasitetit 

në përdorim, konservim, riciklim dhe ripërdorim të ujit, menaxhimi i kërkesës për ujë do të shtjellohet 

me në thellësi. 

Shpërndarja e barabartë e përfitimeve: Për të shmangur pabarazitë në varfëri, mirëqënie dhe 

ndërmjet gjinive në zonat e baseneve, nevojitet një analizë e dallimeve sociale dhe gjinore lidhur 

me aksesin, kontrollin dhe përdorimin e burimeve ujore, ndërsa përcaktohen skenarët e zhvillimit të 

basenit. 

Objektivat e politikave për cilësinë e ujit 

Ky objektiv strategjik merret me cilësinë e ujit, që ndikon përdornin e ujit dhe si pasojë ka ndikime 

socioekonomike. Cilësia e ujit në shtetet anëtare përcaktohet në nenin 1 të Objektivës Kuadër të Ujit, 

që pohon se "qëllimi i kësaj direktive është krijimi i një kuadri për mbrojtjen e ujrave sipërfaqësore 

të brendshme, ujrave të përkohshme, ujrave bregdetare dhe atyre nëntokësorë. 

Menaxhimi i burimeve ujore në nivel baseni ujor: Një nga parimet kryesore të MIBU-së është 

menaxhimi i burimeve ujore në nivelin e duhur brenda sistemeve të integruara të menaxhimit ë 
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baseneve me qellim që të mbahen parasysh kushtet vendore. Ekzistenca e gjashtë këshillave dhe 

autoriteteve të baseneve ujore është një bazë e shëndoshë. Duke patur parasysh cilësinë e ujit, në 

vitin 2018 duhet të zhvillohen dy PMBU-të bazë, që përcaktojnë përparësi dhe kritere të qarta për 

përdorimin e ujit duke u bazuar në kushte specifike të secilit basen, që bëjnë të mundur monitorimin 

sipas parimeve të DKU-së dhe i hapin rrugën zhvillimit të PMBU-ve të mbetura. 

Përcaktimi i masave për përballjen me ndryshimet klimatike: Duke pasur parasysh cilësine e ujit, në 

Programet e Masave për secilin PMBU është parashikuar "kontroll i klimës''. Qëllimi i përgjithshëm i 

kontrollit klimatik është të garantojë se PM-të janë përshtatur mjaftueshëm për ndyshimet e 

ardhshme klimatike. 

Përcaktimi i statusit "cilësi e mirë e ujit": Pas vitit 2018, lnspektoriatet Mjedisore do të jenë 

institucionet kryesore përgjegjëse për zbatimin e standardeve të reja të cilësisë së ujit në të gjithë 

vendin, me mbështetjen e autoriteteve të baseneve ujore. 

Objektivat e politikave lidhur me rreziqet që vijnë nga uji 

Sigurimi i mbrojtjes nga përmbytjet: Mbrojtja ndaj përmbytjeve në shtetet anëtare (kandidate) 

përcaktohet nga Direktiva e Përmbytjeve (DP) e cila u miratua në vitin 2007. Kjo direktivë ka si qëllim 

të ulë pasojat e dëmshme për shëndetin e njeriut, mjedisin, trashëgiminë kulturore dhe të 

aktiviteteve ekonomike që vijnë si pasojë e përmbytjeve. Kjo përfshin përmbytjet si nga lumenjtë 

ashtu edhe nga deti, por jo përmbytje nga rrjeti i kanalizimeve. 

Përgatitja për përballje me thatësirat dhe kufizimet e ujit: Thatësirat janë me origjinë natyrore ndërsa 

pamjaftueshmëria e ujit përkufizohet si një situatë ku burimet ujore janë të pamjaftueshme për të 

plotësuar kërkesat afatgjata për përdorim të ujit. Planifikimi për t'i bërë ballë thatësirave dhe 

menaxhimi i sasirave të pakta të ujit është një ndërthurje e ndërlikuar e monitorimit të tendencave 

hidro-meteorologjike me menaxhimin teknik të burimeve ujore dhe lehtësirnin e ndikimeve socio-

ekonomike. 

Plane kontrolli dhe masa për përballjen me ndryshimet klimatike: Përsa i përket rrezikut nga uji, 

kryerja e një "kontrolli klimatik" për Programet e propozuara të Masave është shumë e rëndësishme. 

Qëllimi i përgjithshëm i kontrollit klimatik është të sigurojë se PM-të janë përshtatur mjaftueshëm 

ndaj kushteve klimatike të ardhshme. 

Objektivat e politikave lidhur me informacionin për ujin 

Përcaktimi i rrjetit të monitorimit të ujit: Një nga strategjitë e zakonshme për zbatimin e Objektivën 

Kuadër të Ujrave është zhvillimi dhe zbatimi i një sistemi të përshtatshëm monitorimi i cili mbledh 

dhe analizon të dhënat në mënyrë të tillë që të sigurojë kryerjen e planifikimit dhe menaxhimit të 

sistemeve ujore në mënyrë efikase dhe duke kërkuar kështu një inventar gjithpërfshirës të burimeve 

ujore. 
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Nxitja e kërkirneve shkencore: Lehtësimi i një sistemi kërkimor dhe ndërtimi i kapaciteteve që 

kërkohen për të zhvilluar bazën e dijeve. 

Përmirësimi i aksesit në informacion dhe i prodhimit të të dhënave: Ky program rnundëson zhvillimin 

e ndërfaqeve të përdoruesve që mund të shkëmbejnë nivele të ndryshme informacioni, në varësi të 

nevojave të grupeve te interesit. 

Krijimi i një kuadri institucional të përshtatshëm për ujin dhe klimën: Të dhënat edhe analiza e 

mangësive të informacionit na cojnë në përfundimin se funksionet e menaxhimit të burimeve ujore 

që aktualisht janëë të sbpërndara ndërmjet institucioneve të ndryshme duhet të centralizohen dhe 

të vendosen nën ornbrellën e një institucioni të vetëm kornbëtar, një autoritet kombëtar ose agjenci 

e burimeve ujore me degë në nivel baseni ujor dhe vepron në mënyrë të pavarur nga institucionet 

e tjera. 

Objektivat e politikës lidhur me menaxhimin e ujit 

Përcaktimi i qartë i roleve dhe përgjëgjësive në MIBU: Përcaktimi i Kuadrit Komunitar për Veprim në 

Fushën e Politikës së Ujërave, i ndryshuar me direktivën 2008/105/EC. Nevoja për studime në lidhje 

me zhvillimin institucional duhet t'i japë përparësi hartimit të ligjeve, në veçanti atyre që lidhen me 

dicka komplekse si Direktiva Kuadër e Ujit. 

Zbatim i plotë i parimeve të BE-së për ujin dhe mjedisin: Duhet theksuar se harmonizimi ligjor është 

i arsyeshëm vetëm nëse vendi ka burime për të zbatuar me efikasitet legjislacionin përkatës. Duke 

pasur parasysh dicka te tillë, fazat e mëposhtme të harmonizimit të legjislacionit duhet të jenë të 

përshtatshme, pa vendosur në këtë fazë afate që mund të ndikojnë rezultatin e negociatave me BE-

në: 

Arritja e zhvillimit të kapaciteteve: Për të arritur këtë, pritet që një gamë e madhe programesh dhe 

materialesh trajnimi do të zhvillohen nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, me mbështetjen 

e konsulentëve, nëse është e nevojshme, duke u bazuar mbi Propozimin për Zhvillimin e 

Kapaciteteve të krijuar në Projektin Burimet Ujore dhe Ujitja. Ofrimi i kurseve të trajnimit mund të 

shihet si një proces shumë vjecar, i paraprirë nga një vlerësim vjetor i nevojave për trajnim. 

Strategjia e Strehimit Social 

Politika e Strehimit Social zbatohet në Njësitë e Qeverisjes Vendore në përputhje me Strategjinë e 

Strehimit Social4. Qëllimi i strategjisë është përmirësimi i kushteve të jetesës të 25,000 familjeve 

shqiptare me të ardhura të ulëta dhe të mesme, që nuk mund të përballojnë një shtëpi në tregun e 

lirë, duke përfshirë familjet në pozita të pafavorizuara, të cilat banojnë në zonat urbane dhe rurale 

që vuajnë nga përjashtimi social përmes ofrimit të alternativave për një strehim të gatshëm, të 

arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm. 

                                                 
4 Miratuar me VKM Nr. 405, datë 1.6.2016, ‘Për miratimin e Strategjisë së Strehimit Social 2016–2025’ 
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Prioritetet strategjike të Strategjisë Kombëtare të Strehimit janë5: 

1. Forcimi i kapaciteteve vendore në lidhje me grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave 

rreth strehimit social; 

2. Përmirësimi i qasjes në strehim të grupeve të pafavorizuara;  

3. Rritja e numrit të përfituesve në pozita të pafavorizuara përmes zgjerimit të instrumentave 

financiare; 

4. Sigurimi i strehimit të përballueshëm nëpërmjet zgjerimit dhe riorientimit të programeve të 

strehimit social. 

Buxheti i nevojshëm i parashikuar sipas strategjisë së strehimit për periudhën 2016-2025 për 61 

njësitë vendore rreth [41.2 milion euro] është i orientuar kryesisht: 

1. Zhvillimi i programeve të ndryshme për strehimin e grupeve në pozita të pafavorizuara me 

një buxhet rreth 15.8 milion euro; 

2. Zhvillimi i subvencioneve të ndryshme dhe granteve për strehimin e grupeve të mesme dhe 

grupeve në pozita të pafavorizuara në 61 njësitë vendore [buxheti i nevojshëm  25.4 milion 

euro]. 

Gjithashtu, objektiva dhe aktivitete që lidhen me strehimin social në nivel Njësie Qeverisje Vendore 

janë përfshirë dhe në disa dokumenta të tjerë politike të hartuara nga MMSR6, si në skemë. 

 

MZHU7 ka hartuar ligjin e ri për programet sociale të strehimit, 6 programe sociale të strehimit të 

parashikuara për t’u zbatuar nga 61 NJQV8 të tjera janë: 

a. Programin e banesave sociale me qira [BSQ];  

b. Programin për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese ose të përmirësimit të 

kushteve, deri në një ndërtim të ri;  

c. Programin e banesave me kosto të ulët [BKU];  

d. Programin për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi;  

                                                 
5 Strategjia e Strehimit Social, Fletore Zyrtare nr. 100 
6 Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë  
7 Ministria e Zhvillimit Urban 
8 Njësitë e Qeverisjes Vendore 

Strategjia e 
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ME AFTËSI TË KUFIZUARA, 2016–2020
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e. Programin për krijimin e strehave të përkohshme;  

f. Programe për ndërtimin e banesave të specializuara.  

Bazuar në ligjin 22/2018 “Për strehimin social”, përfitojnë strehim 24 kategori të cilat nuk i kanë 

mundësitë e sigurimit të një banese të re. Kështu do të përfitojnë nga programet sociale: personat 

me aftësi të kufizuar; punonjësit e reparteve të ndërhyrjes së shpejtë (FNSH); punonjësit e repartit 

RENEA; viktimat e dhunës në familje; viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit; anëtarët 

e komunitetit rom dhe egjiptian; të miturit në konflikt me ligjin, pas ekzekutimit të dënimit; vajzat 

nëna; familjet e mbetura të pastreha për shkak të lirimit të banesave ish-pronarëve; përfaqësues të 

LGBT; individët me statusin e jetimit, që nga çasti i daljes nga qendrat e përkujdesjes shoqërore dhe 

deri në moshën 30 vjeç; familjet që nuk u janë legalizuar shtëpitë për shkak të vendit ku kanë 

ndërtuar; personat e pastrehë që kanë mbetur si rezultat i fatkeqësive natyrore; familjet e policëve 

të vrarë në krye të detyrës; familjet që nuk disponojnë banesë në pronësi apo që banojnë në banesa 

të mbipopulluara, sipas përcaktimeve dhe normave në fuqi; familjet ose individët që humbasin 

banesën e tyre si pasojë e zhvendosjes ose zbatimit të një vendimi gjyqësor; familjet njëprindërore 

që kanë në ngarkim fëmijë, ku përfshihen edhe vajzat nëna; të moshuarit, që kanë mbushur moshën 

e pensionit dhe që nuk përzgjidhen për t’u strehuar në institucionet publike të përkujdesjes 

shoqërore; familjet me më shumë se katër fëmijë; bashkëshortët, mosha e përgjithshme e të cilëve 

arrin deri në 60 vjeç. 

Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020 

Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor (SNZHRB), e përgatitur nga Ministria e 

Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (MBZHRAU), është hartuar sipas kuadrit të 

strategjisë “Evropë 2020” për një rritje të shpejtë, të qëndrueshme dhe përfshirëse1 dhe objektivit të 

përgjithshëm strategjik të Shqipërisë për t’u anëtarësuar në BE. Ajo është përgatitur në përputhje 

me qasjen për planifikim strategjik në BE për Politikën e Përbashkët Bujqësore (PPB) 2014-2020, 

duke u përqendruar në të njëjtën kohë në nevojat specifike për zhvillimin e bujqësisë, të 

agropërpunimit dhe zonave rurale në Shqipëri. 

Objektivi kryesor i SNZHRB-së është përcaktimi i kuadrit strategjik për trajtimin e sfidave me të cilat 

përballen sektori i bujqësisë dhe agropërpunimit, si dhe zhvillimi i zonave rurale në një mënyrë të 

qëndrueshme ekonomike, mjedisore dhe sociale, duke propozuar instrumente politikash të 

ngjashme me instrumentet e CAP (PPB-së), duke i kushtuar vëmendje të veçantë përgatitjes së 

sektorëve, instrumenteve të politikave dhe përshtatjes institucionale për anëtarësimin në BE, për të 

arritur një përmirësim të qëndrueshëm të konkurrencës së Shqipërisë. 

Zhvillimi bujqësor është gjithashtu i rëndësishëm edhe për sa i përket përmirësimit të standardit të 

jetesës dhe zbutjes së varfërisë. Përveç efekteve të drejtpërdrejta, rritja e të ardhurave dhe ushqimit 

për familjet bujqësore, do të ketë ndikim edhe në standardin e jetesës, si në zonat urbane, ashtu 

edhe në ato rurale, përmes produkteve ushqimore me çmime më të ulëta. 

Bujqësia mbetet një nga sektorët me potencial më të madh në Shqipëri. Sipas të dhënave të Bankës 

Botërore, kontributi i këtij sektori në prodhimin e brendshëm bruto në vitin 2019 ishte rreth 18.6% 
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duke pasur një rritje me 1.35% në terma realë. Gjithashtu, ky sector dominon tregun e punësimit 

duke zënë 43.5% të të punësuarve për vitin 2019. 

Në tabelën më poshtë tregohet ecuria e prodhimit  bujqësor gjatë periudhës 2015-2019. Gjatë vitit 

2019 vihet re një tendencë në rritje e prodhimit bujqësor. Prodhimi i perimeve dhe i drufrutorëve 

është rritur gjatë 2019, në krahasim me 2018, respektivisht me 7.9 % dhe 0.6%. 

 

Tabela 9. Prodhimi Bujqesor (mije tone) 

 

 

Arsimi dhe formimi profesional për drejtimet bujqësore  

Sistemi i arsimit profesional bujqësor përbëhet nga 9 shkolla të mesme që mbulojnë fushat e 

prodhimit bimor (8 shkolla), prodhimit shtazor/blegtoral (1 shkollë), veterinarisë (3 shkolla), 

agrobiznesit (5 shkolla), silvikulturës, të pyjeve dhe prodhimit të mobilieve (1 shkollë) dhe makinerive 

bujqësore (2 shkolla). Aktualisht, numri i shkollave profesionale bujqësore është shumë i ulët dhe 

numri i studentëve që diplomohen nga shkollat e mesme profesionale bujqësore është shumë më 

i vogël krahasuar me dy dekada më parë. Numri i të diplomuarve nga shkollat e arsimit dhe formimit 

profesional bujqësor tani është disa qindra në vit.  

Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe Fakulteti i Bujqësisë i Universitetit të Korçës ofrojnë arsim të lartë 

bujqësor. Universiteti Bujqësor i Tiranës është i vetmi universitet i specializuar në studime 

universitare dhe pasuniversitare, kërkime shkencore, trajnime dhe ekstension në fushën e bujqësisë 

dhe të ushqimit (agronomi, hortikulturë dhe mbrojtje bimësh, ekonomi dhe politika agrare, 

agromjedis dhe ekologji, teknologji agroushqimore, zootekni dhe biznes blegtoral, akuakulturë dhe 

menaxhim peshkimi, inxhinieri pyjore, mjekësi veterinare etj.).  

Arsimi universitar bujqësor po tërheq interes në rritje. Në vitin 2000, vetëm 3 për qind e numrit total 

të të diplomuarve nga universitetet publike i përkiste shkencave bujqësore kundrejt 12% në fund të 

viteve 2010. Në shifra absolute, numri i të diplomuarve në disiplina bujqësore është rritur 

jashtëzakonisht me rreth 10 herë për të njëjtën periudhë si rezultat i rritjes së numrit të regjistrimeve. 
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Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020; 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020, është dokumenti kryesor në shkallë 

kombëtare që orienton veprimtarinë e administratës publike deri më 2020. Për të arritur vizionin 

dhe objektivin primare, “anëtarësimin në Bashkimin Europian”, qeveria shqiptare orientohet nga 6 

prioritet që prekin fusha të ndryshme si,  

(1) shërbime publike inovatore, që kanë në qendër qytetarin (qeverisja e mirë); 

(2) rimëkëmbja dhe konsolidimi financiar i sektorit të energjitikës (energjia);  

(3) nxitja e novacionit dhe konkurrueshmërisë (investimet e huaja direkte dhe të brendshme);  

(4) menaxhimi i integruar i ujit;  

(5) menaxhimi i integruar i tokës ; dhe  

(6) reforma strukturore financiare. 

Nga pikëpamja territorial dhe e planifikimit, “Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-

2020” vendos theksin mbi përdorimin e qëndrueshëm dhe zhvillimin territorial përmes menaxhimit 

të integruar të ujit energjinë, menaxhimin e integrua të tokës, mirëqeverisja, zhvillimin e kapitalit 

njerëzor, konkurrueshmërinë, stabilitetin ekonomik dhe fiskal etj. 

Krahas aspekteve territoriale, të cilat detajohen dhe në planin kombëtar, Strategjia kombëtare 

vendos theksin dhe në zhvillimin e shërbimeve, mirëqeverisjes, dhe eficencës financiare. Për këtë 

arsye, janë ndërmarrë nisma të ndryshme, qoftë nga pikëpamja ligjore, qoftë nga pikëpamja e 

eficencës institucionale dhe administrative. Në kuadër janë ndërmarr nisma të ndryshme si në 

kuadrin ligjorë ashto dhe në kuadrin institucional, për shembull përmirësimi i sistemit buxhetor dhe 

krijimi I instrumenteve të standardizuara të hartimit të buxhetit afatmesëm është një nga elementët 

kryesor në përmirësimin e strukturës financiare.  

Në këtë kontekst objektivat dhe fushat e veprimit të përcaktuara në këtë strategji kanë orientuar 

dhe strategjitë, dokumentet dhe programet sektoriale dhe ndërsektoriale të institucioneve të 

administratës publike. 

 

Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë” 2015-2020 

Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë” 2015-2020, është një nga dokumentet 

strategjik kryesor që orienton zhvillimin, drejtë “Një shoqërie e bazuar në dije dhe informacion, 

nëpërmjet konsolidimit të infrastrukturës dixhitale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë; 
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përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike online dhe rritjes së transparencës së qeverisjes.”.9 Falë 

këtij vizioni dhe nga objektivat e përcaktuar në këtë strategji, vendoset theksi në nevojën për të 

zhvilluar eficencën institucionale falë dixhitalizimit. Zhvillimi i sistemeve të menaxhimit të brendshëm, 

integrimi i tyre me sistemet e qendërzuar, dhe harmonizimi i strukturave institucionale dhe rrjedhës 

së punës, janë elementët kryesorë drejtë përmirësimit të shërbimeve, transparencës, ndërveprimit 

të shpejt dhe efektiv, mirëqeverisjes, reduktimit të korrupsionit etj. Projekti STAR II është një nga 

shembujt kryesor që mbështet zhvillimin e dixhitalizimit në shkallë lokale, për shkak se ofron një 

mbështetje të rëndësishme në zhvillimin e funksionimit bashkiak, falë një sistemi të brendshëm që 

strukturon në mënyrë eficente funksionet e ndryshme të bashkisë. Mbështetur në Teknologjinë e 

komunikimit dhe informacionit, synohet një funksionim më eficent i të gjitha strukturave të pushteti 

qendror dhe lokal. 

Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizim dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020 

Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizim dhe Qeverisjen Vendore 2015-2020; është një tjetër 

dokument strategjik i cili synon të përkthej vizionin kombëtar në shkallë lokale, duke marrë në 

konsideratë rolin dhe funksionet bashkiakë në përmbushjen e objektivit madhor “anëtarësimin në 

Bashkimin Europian”. Reforma administrative, përmirësimi i strukturave të qeverisjes vendore, 

Decentralizimi fiskal, Ndarja e qartë e funksioneve (funksionet e pushtetit lokal, funksionet e 

përbashkëta dhe funksionet e deleguara), zhvillimi i kapaciteteve të qeverisjes vendore, roli i 

qeverisjes vendore në Integrimin evropian, renditen si aspektet kryesore në të cilat do të fokusohet 

veprimi i pushteti publik. Ndarja e re territoriale ka qënë një nga veprimet e para të ndërmarra në 

këtë kuadër. 

Në një këndvështrim të përgjithshëm, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 

dhe të gjitha strategjitë, dokumentet dhe programet sektoriale dhe ndërsektoriale të institucioneve 

të administratës publike, janë marrë në konsideratë gjatë hartimit të këtij plani.  

Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019 – 2022 

Vizioni i Strategjisë për Punësim dhe Aftësi 2019-2022 është i frymëzuar nga objektivi I përgjithshëm 

i ‘Evropa 2020’ për realizimin e një rritjeje të shpejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. 

Strategjia kombëtare për punësim dhe aftësi është që brenda vitit 2022 të kemi një ekonomi 

konkurruese dhe një shoqëri gjithëpërfshirëse që mbështetet tek: “Aftësi më të larta dhe punë më 

të mirë për gjithë, femrat dhe meshkujt” Qëllimi i përgjithshëm i strategjisë është të nxisë vende 

pune cilësore dhe mundësi për aftësi për gjithë, femrat dhe meshkujt shqiptarë, gjatë gjithë ciklit të 

jetës. Ky qëllim do të arrihet me veprimtari politike koherente dhe të bashkërenduara, të cilat. 

Njëkohësisht. i përgjigjen kërkesës dhe ofertës për punë si dhe sjellin mënjanimin e hendeqeve të 

përfshirjes sociale. Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi përqendrohet në katër përparësitë 

e mëposhtme strategjike: 

                                                 
9 Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë” 2015-2020; 

mailto:info@atelier4.al


 

 

64             Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al  

- Nxitja e mundësive për punë të denjë, nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës. 

- Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit. 

- Nxitja e përfshirjes sociale dhe kohezionit territorial. 

- Fuqizimi i qeverisjes së tregut të punës dhe i sistemeve të kualifikimeve. 

Qëllimi i strategjisë 

Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019 - 2022 dhe planit të saj te veprimit ka për qëllim 

integrimin e politikave ekonomike, arsimore, formuese, si dhe sipërmarrëse, duke prodhuar një plan 

veprimi, i cili ka për qëllim rritjen e nivelit të punësimit, duke bërë të mundur një kalim gradual prej 

politikave pasive të papunësisë në ato aktive stimuluese të punësimit, si dhe duke I vënë theksin e 

duhur zhvillimit të forcës së punës në vend.  

Programi i qeverisë 2017 - 2021 e ka vënë fokusin te punësimi dhe zhvillimi cilësor i forces së punës, 

në përputhje me vizionin dhe direktivat e Bashkimit Evropian, Strategjinë Evropiane të Punësimit 

2020 si dhe kërkesave për integrimin evropian të Shqipërisë në EU. Strategjia Kombëtare për 

Punësim dhe Aftësi 2019-2022 është mbështetur në zbatim të orientimeve të programit të qeverisë, 

SKZHI-së dhe raportit të vlerësimit afatmesëm të Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi të 

zbatuar në periudhën 2014 - 2018. 

Objektivi i strategjisë 

Objektivi kryesor i Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019 – 2022 dhe i saj i veprimit 

është identifikimi dhe skicimi i politikave të duhura nxitëse të punësimit në vend dhe formimit 

profesional të forcës së punës, me qëllim që të hapen vende pune cilësore dhe mundësi për aftësi 

gjatë gjithë ciklit të jetës. 

Plani i veprimit ka në qendër të tij rritjen e mundësive për punë të denjë, nëpërmjet politikave efikase 

të tregut të punës, ofrimin e arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit, 

nxitjen e përfshirjes dhe kohezionit social, si dhe fuqizimin e tregut të punës dhe të sistemit të 

kualifikimeve. Në përputhje me vizionin qeverisë, kjo strategji i shikon formimin professional dhe 

punësimin të lidhura me njëra-tjetrën, duke synuar që shërbimet e arsimimit dhe formimit 

profesional të jenë ngushtësisht të lidhura me ato të punësimit. 

Prioritetet: 

- Nxitja e mundësive për punë të denjë, nepërmjet politikave të frytshme të tregut të punës 

- Ofrimi I arsimit dhe formimit professional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit 

- Nxitja e përfshirjes sociale dhe kohezionit territorial 

- Fuqizimi I qeverisjes së tregut të punës dhe sistemeve të kualifikimeve. 

 

Strategjia e Sigurisë Kombëtare 

SSK është dokumenti më themelor planifikues për sigurinë kombëtare të Republikës të Shqipërisë. 

Qëllimi i saj është të udhëheqë vendin në përmbushjen e përparësive kombëtare të sigurisë 

nëpërmjet një procesi planifikimi dhe vendimmarrjeje strategjike.  
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Zbatimi i kësaj strategjie kërkon angazhim dhe qasje mbarëkombëtare. SSK thekson idealet dhe 

vlerat kombëtare dhe kërkon kontributin e çdo shqiptari për të garantuar përmbushjen dhe 

vazhdimësinë e tyre. Plotësimi i domosdoshmërive strategjike kërkon mirëkuptimin dhe angazhimin  

e të gjithë popullit shqiptar, për të bërë zgjedhje të vështira që garantojnë sigurinë, përmirësojnë 

jetën dhe përmbushin aspiratat për të ardhmen. SSK do të realizohet përmes krijimit dhe rritjes së 

kapaciteteve institucionale të vendit për të siguruar bashkërendimin e përpjekjeve dhe përdorimin 

efikas të burimeve kombëtare.  

Zbatimi i SSK-së ka rëndësi jetike për të ardhmen e vendit dhe mbrojtjen e vlerave tona kombëtare. 

Historia e pasur dhe komplekse, pozita gjeografike e Shqipërisë dhe e kaluara e afërt krijojnë një 

ndërveprim dinamik mes kërcënimeve të brendshme dhe të jashtme dhe mundësive që ofron 

mjedisi strategjik.  

Qëllimi i kësaj strategjie është që të formësojë bindjen e kombit dhe institucioneve shtetërore për 

rëndësinë kritike që ka ndjekja e ngutshme e domosdoshmërive strategjike të parashikuara në 

dokument.  

Domosdoshmëritë strategjike dhe objektivat mbështetës përfshijnë forcimin e sundimit të ligjit dhe 

qeverisjes së mirë, forcimin e institucioneve shtetërore, nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm 

ekonomik, zhvillimin e një sistemi arsimor cilësor, konsolidimin e sektorit të sigurisë dhe mbrojtjes, 

forcimin e kohezionit shoqëror dhe identitetit kombëtar, forcimin e rolit tonë rajonal dhe 

ndërkombëtar dhe përshpejtimin e integrimit në Bashkimit Europian. Arritja e tyre është kriteri 

kryesor që u mundëson institucioneve shtetërore të masin efektivitetin e tyre dhe të sigurojnë që 

domosdoshmëritë tona kombëtare strategjike janë përmbushur. 

Strategjia Kombëtare për kulturën 2019-2025 

Misioni i Strategjisë është krijimi i mjedisit të favorshëm për rritjen dhe zhvillimin e shërbimeve dhe 

produkteve kulturore dhe krijuese në sektorin publik dhe privat. Qëllimi Strategjik është dhënia më 

shumë vëmendje për artin dhe kulturën. 

Qëllimet Politike dhe Objektivat Specifike 

- Përmirësimi dhe zgjerimi i tregjeve kulturore përmes legjislacionit nga i cili do të përfitojnë 

krijuesit, krijimtaria artistike dhe kulturore dhe trashëgimia kulturore. 

- Krijimi i një mjedisi të qëndrueshëm ligjor e institucional për zhvillimin e artit dhe kulturës. 

- Ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë materiale dhe jomateriale kulturore. 

- Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike, muzeve dhe peizazhit përmes rritjes së numrit të 

monumenteve dhe muzeve të 

- Nxitja dhe përfaqësimi i vlerave kulturore të arteve dhe trashëgimisë (materiale dhe 

jomateriale) shqiptare në aktivitete të rëndësishme ndërkombëtare dhe prezantimi i 

praktikave të mira. 

- Promovimi i vlerave të artit, trashëgimisë kulturore dhe fondeve muzeore. 
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- Mbështetja e krijimtarisë së artistëve shqiptar dhe shtimi i veprimtarive kulturore dhe 

artistike. 

- Rritja e interesit të publikut ndaj programeve kulturore përmes përmirësimit të shërbimeve 

në infrastrukturë, si dhe rritjen e cilësisë artistike. 

- Hartimi dhe zbatimi i një platforme arsimore përmes institucioneve të artit dhe trashëgimisë 

kulturore dhe sistemit parauniversitar. 

 

 Çështjet, zonat dhe objektet e rëndësisë kombëtare në Bashkinë Kamëz 

Çështjet, zonat dhe/ose objektet e rëndësisë kombëtare, sipas përcaktimeve të nenit 7 dhe 9 të ligjit  

Nr. 107/2014 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT dhe nenit 30 dhe 31 të VKM 686 

datë 22.11.2017 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT”, përcaktohen 

nga planet kombëtare dhe/ose me miratim të KKT-së. 

Lumenjtë 

Territori i Kamzës nuk posedon vende apo objekte të trashëgimisë kulturore, historike dhe 

arkeologjike. Megjithatë dy lumenjt që përshkojnë territorin e bashkisë së Kamzës, Lumi i Tiranës, 

Lumi i Lanës dhe Lumi i Terkuzës, përbëjnë elemëntë natyrorë të rëndësishëm të cilët duhen marrë 

parasysh gjatë hartimit të PPV-së.  

Liqeni i Paskuqanit 

Liqeni i Paskuqanit është një prej resurseve më të rëndësishme ujore të Bashkisë së Kamzës. Ai zë 

një sipërfaqje prej 90 ha dhe aktualisht zona përreth liqenit është zënë nga banesa informale të 

ndërtuara pas viteve ’90, por numri i tyre është i pakët. Ky liqen mund të marrë një rëndësi të 

veçantë, pasi në drejtim të tij shkon zgjatimi i bulevardit qendror të kryeqytetit dhe egziston një 

projekt mjaft ambicioz për ta shndërruar zonën përreth liqenit në një park të madh, të gjelbër me 

karakter pushues e argëtues. Sipërfaqja e ujë mbledhësit është zvogluar si rezultat i rënies së sasisë 

së prurjeve, ndërtimet informale si dhe humbjes së funksionalitetit për të cilin është ndërtuar. 

Pasqyra ujore është variable dhe është në korelacion me sasinë e rreshjeve, dhe mos funksionit të 

kanalit të furnizimit të tij me ujë. Aktualisht, ky rezervuar është kthyer në një pellg ujëmbledhës ku 

pothuajse gjatë gjithë vitit qëndron në kuotën “niveli i vëllimit te vdekur”.  

Infrastruktura rrugore 

Autostrada SH1 e cila lidh rajonin qendror me atë verior (Fushë Krujën, Lezhën, portin e Shëngjinit, 

Shkodrën). Tashmë e kthyer në një korridor të rëndësishëm zhvillimi ekonomik. 

Hekurudha e re do të lidhë Kamzën nepërmjet stacionit në afërsi të terminalit të autobuzëve, sipas 

planit të PPK dhe PINsTD 

Miniera e Valiasit 
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Vendburimi qymyrgurit Valias ndodhet në veri-perëndim të bashkisë së Kamzës. Lidhet me rrugën 

nacionale Tiranë –Fushë Krujë me një rrugë dytësore të asfaltuar. Ai mbizoterohet nga një terren 

fushor ku kuota maksimale arrin vetëm + 45 m mbi nivelin e detit. Depozitimet e këtij vendburimi i 

përkasin manjës së Tortonianit (Miocen i Sipërm). Nga pikëpamja litologjike formacionet qe marrin 

pjesë në ndertimin e prerjes qymyrmbajtëse, përfaqësohen nga ranorët alevrolitike, alevrolitet dhe 

argjilat që përbëjnë rreth 60 % të prerjes së vendburimit. Në përgjithësi argjilat janë të çimentuara 

dobët. Formacionet rrënjësore të Tortonianit në të gjithë siperfaqen e vendburimit mbulohen nga 

zhavorre ujëmbajtës të Kuaternarit. Në prerjen e vendburimit janë studiuar 18 shtresa që i perkasin 

suitës Mezezi. 

 

Figura 13. Sipërfaqja e minierës së qymyrgurit në Valias 

  

Gjatë hartimit të PPV-së zonave të listuara më lart mund t’i shtohen çështje dhe zona të tjera si 

rezultat i aplikimit të strategjisë territoriale. 
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Figura 14. Harta e Çështjeve të Rëndësisë Kombëtare 

 Elementë të tjerë të rëndësishëm në territor 

Ndër elementët e rëndësisë të veçantë në territor dhe afërsi të Kamzës listojmë:  

Aeroporti “Nënë Tereza”- afërsia e bashkisë me këtë portë hyrëse të Shqipërisë është për t’u 

vlerësuar dhe marrë në konsideratë gjatë hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për këtë bashki. 

Universiteti Bujqësor i Kamzës- një tjetër element me rëndësi, pavarsisht se nuk përfshihet nga kufiri 

administrativ i bashkisë së Kamzës, ka ndikim të madh në zhvillimin dhe dinamikat e bashkisë. 

Qendra Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit, institucion shtetëror i cili pozicionohet në fshatin Babrru-

Kodër. 

 

3 PËRSHKRIMI I KUSHTEVE BAZË TË MJEDISIT 

Për të bërë një vlerësim të saktë të ndikimeve në mjedis që rrjedhin nga zbatimi i Planit të 

Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kamëz, është e rëndësishme që të njihet gjendja eksistuese e 
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mjedisit të zonës ku do shtrihet ndikimi i ketij Plani. Ky seksion përshkruan kushtet bazë mjedisore 

në zonë duke u ndalur në mjedisin fizik (klima, gjeologjia dhe gjeomorfologjia, ujërat sipërfaqësorë 

dhe nëntokësore, sizmiciteti), biologjik (siperfaqet pyjore, biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura), 

problemet mjedisore në nivelin aktual tëmenaxhimit të mbetjeve dhe ujërave të ndotura, si edhe 

problemet mjedisore nga rreziqet natyrore (zjarret, përmbytjet).  

Përshkrimi ne vijim është formuluar për të mundësuar identifikimin e receptorëve, veçanërisht atyre 

të ndjeshem, dhe burimeve natyrore në zonën ku shtrihet ndikimi i PPV-së.  

3.1 Mjedisi Fizik 

 Klima 

Duke iu referuar ndarjes klimatike të Shqipërisë kjo zonë bën pjesë në nënzonën mesdhetare 

fushore qendrore dhe në nënzonën mesdhetare kodrinore qendrore (Vako, 2014). Sipas përcaktimit 

që bëhet në Hartën e Zonave Klimatike të Shqipërisë të përpiluar nga Instituti Hidrometeorologjik, 

i gjithë territori i bashkisë së Kamzës ka një klimë tipike mesdhetare, me dimër të butë dhe verë të 

nxehtë. Karakteristikë për stinën e dimrit janë shirat, të cilët në mjaft raste janë të dendura. Në 

shumicën e vendit një pjesë e reshjeve ndodh edhe gjatë vjeshtës së vonë dhe në prag të pranverës. 

Një tipar i dallueshëm i klimës së këtij territori është se aty përfshihen pothuajse të gjitha llojet e 

klimave të Shqipërisë, nga ajo mesdhetare fushore, deri tek ajo mesdhetare malore. Temperaturat 

mesatare vjetore luhaten nga 5,8 0 C në 15,10 C. Temperaturat maksimale absolute kanë arritur në 

41,5 ndërsa ato minimale absolute në -10,50.  
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Figura 15. Harta e Zonave Klimatike të Shqipërisë 

Rrezatimi diellor 

Rrezatimi diellor është burimi kryesor i energjisë, përcakton motin dhe klimën. Transmetimi i 

energjisë drejt tokës ndodh nëpërmjet rrezatimit, përcjellshmerisë dhe konveksionit. Rrezatimi 

diellor i kësaj zone është studiuar nëpërmjet të dhënave të stacionit të Kamzës sipas të dhënave 

meteorologjike të IGJEUM. Nga të dhënat rezulton se sasia vjetore e rrezatimit të përgjithshëm 

diellor arrin vlerën 1484.8 këh/m2, vlera më e lartë e tij arrihet në muajin korrik (211.6 këh/m2) dhe 

ajo më e ulët në muajin dhjetor (49.2 këh/m2). (Vako, 2014) 

Përsa i përket zgjatjes së diellëzimit, ashtu si edhe në rastin e rrezatimit diellor, karakterizohet nga 

një numër i madh i orëve me diell. Mesatarisht gjatë vitit ka 2431.4 orë me diell me vlerën më të 

lartë në muajin korrik me 328.0 orë dhe atë më të ulët në muajin dhjetor me 117.7 orë. 

Kjo zonë me karakterin e theksuar luginor, me drejtim dominues Veriperëndim-Juglindje i 

nënshtrohet dukshëm ndikimit të Detit Adriatik. Në vlerat e këtij treguesi rol të rëndësishëm luan 

pozicioni topografik, të hapur në drejtim të perëndimit, si dhe konfiguracioni i relievit. Për këtë arsye 

në studimin klimatik janë parë vlerat e stacioneve të Tiranës dhe Durrësit. Zgjatja faktike e diellzimit 

në mesatare vjetore është 2617orë, për janarin 125 orë, korrikun 350 orë. Zgjatja relative e diellzimit 

është për janarin (45%), korrikun (80%) dhe vjetore 60%. (Referuar Atlasit Klimatik të R.Shqipërisë 
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1988). Nga të dhënat rezulton se mesatarja ditore e rrezatimit të përgjithshëm diellor arrin vlerën 

në korrik 6781 Kwh/m2 për Tiranën dhe 6802 Kwh/m2 për Durrësin.  

Tabela 10. Shpërndarja sasiore e orëve me diell 

Muaji Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 

Tiranë 1830 2468 3346 4468 5602 6477 6781 5990 4619 3229 1981 1546 

Durrës 1840 2559 3504 4693 5730 6557 6802 6029 4631 3190 2018 1567 

Reshjet  

Rreshjet mesatare vjetore janë 1219 mm/vit dhe sasia mesatare e reshjeve është 931.1 mm/vit. Në 

këtë zonë kjo shpërndarje është e pabarabartë në periudha të ndryshme të vitit. Sasia më e madhe 

e reshjeve bie gjatë gjysmës së ftohtë të vitit rreth 70%, ndërkohë që gjatë muajve të verës sasia e 

tyre është më e vogël, rreth 30%. Sasitë vjetore shumë vjeçare pasqyrohen në tabelë të marra nga 

të dhënat meteorologjike të IGJEUM për dy stacione që pasqyrojnë më tepër bashkinë në studim. 

Siç shihet nga grafiku sasitë më të vogla të rreshjeve vërehen në muajin Korrik përkatësisht me 37.9 

mm në stacionin Larushk dhe sasitë më të mëdha i përkasin muajit Nëntor po në atë stacion  

përkatësisht me vlerën 178.3 mm. 

Tabela 11. Vlerat mesatare shumëvjeçare të reshjeve (1965-1990) 

Stacioni I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII SHUMA 

Tiranë 129.4 118.9 121 103.1 88.2 66.8 40.8 50.5 83.2 107 164.2 146.1 1219.2 

Larushk 145.3 115.1 129.1 112.5 82.4 64.8 37.9 51.7 75.6 115.6 178.3 156.3 1264.6 

 

Temperatura 

Temperatura mesatare ka një ecuri normale me një maksimum në muajt e verës dhe minimum në 

muajt e dimrit. Kështu muaji më i ftohte i vitit është Janari ku temperaturat mesatare është 4. Ndersa 

muaji më i ngrohtë është muaji korrik dhe gusht me vlerë të temperaturës mesatare 24.2°C. . 
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Grafiku 1. Temperaturat më të larta dhe më të ulëta ditore per Kamëz  (Burimi: https://weatherspark.com) 

 

Lagështia e ajrit gjatë vitit luhatet në kufirin nga 73% deri në 79%, ndërsa vlera mesatare vjetore e 

lagështirës është 76%. 

 

Era. Ne gjysmën e ftohtë të vitit mbizotërojnë erërat e kuadrantit të lindjes, ndërsa gjatë periudhës 

së ngrohtë ato të kuadrantit perëndimor. Shpejtësia mesatare e erës varion nga 4.4 m/sek (qershor) 

deri 5.7 m/sek (shkurt), vlera mesatare vjetore arrin 5.1m/sek. Shpejtësia mesatare më e madhe gjatë 

gjithë vitit vrojtohet sipas drejtimeve VP (5.9 m/sek) dhe VL (5.5 m/sek). Shpejtësia maksimale e 

rregjistruar ka arritur vlerën 24 m/sek sipas të dhënave meteorologjike të IGJEUM. (Vako, 2014). 

Mesatarja e drejtimit të erës në Kamëz varion shumë gjatë vitit. Era është kryesisht nga jugu për 3.6 

jave nga 29 Marsi deri 23 Prill  me pikun e saj prej 35% në 6 Prill. Era fryn kryesisht nga lindja për 

1.2 muaj, nga 23 Pril deri ne 28 Maj dhe per 7.2 muaj nga 24 Gushti deri ne 29 Mars, me pikun e saj 

prej 33% ne 12 Maj. Era fryn kryesisht nga Perendimi per 2.9 muaj, nga 28 Maj deri ne 24 Gusht  me 

pikun e saj prej 35% në 29 Qershor (Figura 16). 
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Figura 16.. Drejtimi i erës në Kamëz
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Tabela 12. Të dhënat klimaterike për Kamzën 

 Të dhënat klimaterike për Kamzën (1961–1990, ekstremet 1940– deri 2015) 

  Jan Shkurt Mar Pril Maj Qer Kor Gus Shta Tet Nen Dhje 

Temperatura 

mesatare (°C) 
4.7 °C 5.9 °C 9.1 °C 12.9 °C 17.1 °C 21.3 °C 23.9 °C 24.2 °C 19.7 °C 15.4 °C 11 °C 6.1 °C 

Temperatura 

minimale (°C) 
0.8 °C 1.5 °C 3.9 °C 7.4 °C 11.6 °C 15.7 °C 18.2 °C 18.5 °C 14.9 °C 10.8 °C 6.9 °C 2.5 °C 

Temperatura 

maksimale (°C) 
9.4 °C  10.8 °C 14.2 °C 17.8 °C 21.8 °C 26 °C 28.9 °C 29.5 °C 24.6 °C 20.4 °C 15.7 °C 10.7 °C 

Sasia e reshjeve 

(mm) 
119 122 126 131 112 62 42 44 118 143 175 161 

Lageshtia 

atmosferike (%) 
73% 71% 71% 72% 74% 70% 65% 63% 69% 74% 73% 74% 

Dite me shi (d) 8 8 8 10 8 6 4 4 7 8 9 10 
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 Topografia 

Territori i bashkisë Kamëz ka sipërfaqe 37.18 𝑘𝑚2 dhe ndodhet 7 km në jug- lindje të bashkisë së 

Tiranës. Kamza përbëhet nga dy njësi administrative, Kamza dhe Paskuqani.  Bashkia e Kamzës 

është e vendosur në fushë aluvionale, ku lartësia mesatare është 90-110 metra (360 ft) mbi nivelin e 

detit. Terreni gradualisht ulet në drejtimin jug-perëndimor në 45 m mbi nivelin e detit, pranë 

aeroportit të Rinasit në pjesën veriore. Ajo ka formën e një lugine me shtrirje JL-VP. Lugina është e 

rrafshët, me pjerrësi të butë JL-VP me kuota absolute 110 m (Tiranë), 90 m (Rinas). Karakterizohet 

me reliev fushor dhe kodrinor me lartësi të ulët. Përshkohet nga rruga kombëtare që lidh kryeqytetin 

me veriun e vendit. Relievi përfaqësohet nga fusha e formuar nga lumenjtë Lana, Tirana dhe 

Terkuza. Janë fusha nga të sheshta deri me pjerrësi 30. Kuotat e tyre janë të ndryshme, që nga 5 m 

mbi nivelin e detit e deri në 140 m (jugu i fushës së Tiranës). Këto fusha përshkohen nga një rrjeti 

dendur kanalesh kulluese e vaditëse, si dhe nga përrenje fushorë të cilët derdhen në shtretërit e 

lumenjve. Tokat në përgjithësi janë me ngjyrë kafe deri në gri të hapur dhe kanë shtrirje të kufizuar. 

 

Relievi i rajonit kushtëzohet nga ndërtimi litologjik dhe erozioni. Si rezultat i këtyre dy faktorëve janë 

formuar tipet kryesore gjeomorfologjike me drejtim të përgjithshëm JL-VP. Duke bërë diferencimet 

përkatëse veçojmë këto tipe gjeomorfologjike të shprehura me litologjinë përkatëse në:  

 

- Vargun e masivëve kodrinorë me lartësi mesatare të ndërtuar nga depozitimet e tortonianit 

si ranorë kokërrmëdhenj, të shkrifët, të ndërthurur me alevrolite dhe argjila. Ky varg fillon 

ngritjen e tij në juglindje dhe jugperëndim dhe duke ndjekur shtrirjen e formacioneve, 

formon dy vargje kodrash me drejtim paralel JL-VP që përputhet me drejtimin aksial të 

stukturës së madhe sinklinale të Tiranë-Ishmit dhe që përcaktojnë njëkohësisht dy konturet 

anësore të rajonit të studimit. 

- Grupin e kodrave relativisht të ulta, të ndërtuara nga depozitimet flishoidale të Miocenit të 

sipërm të përfaqësuara nga ranorë, alevrolite dhe argjila me ndërthurje shtresash të shumta 

qymyri dhe rreshpesh të serisë “Mëzezi”. 

 

Sistemi kryesor lumor është i përbërë nga nga tre lumenj: lumi i Tiranës, Lanës dhe i Tërkuzës. Të 

tre këta rrjedhin poshtë, në përgjithësi drejtimet e rrjedhjeve të lumenjve kryesore është nga lindja 

dhe juglindja në drejtim të perëndimit e veriperëndimit. Këta lumenj, në kohë shirash të bollshëm 

dalin nga shtretërit e tyre dhe përmbysin tokat bujqësore ku ata kalojnë. Në luginat lumore që 

përshkojnë territorin, dallohen qartazi shpatet e luginës, shtrati i lumit, tarraca zallishtore si dhe 

konet e derdhjes. Vazhdimi lindor i këtyre luginave lumore fushore taracat lumore të tipit 

konsekuent, shfaq një reliev tipik të luginave tektonike me kanione të thella dhe lugina në forme V-

je dhe me rrallë edhe U-je. 
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Figura 17. Harta Topografike 

Liqeni i Paskuqanit: Topografia e zonës varion në reliev nga 90m deri në 120-130m. Në pikën më të 

ulët gjendet ujëmbledhësi i Paskuqanit që e njohim si liqeni i Paskuqanit. Përreth ujëmbledhësit 

topografia vjen duke u rritur sipas izoipseve që shihen në imazhin e mësposhtëm. Në zonat me 

reliev më të lartë ka hapsirë boshe me bar, e cila ka potencial si tokë bujqësore. Jashtë izoipsit 100m 

nis brezi i parë i ndërtimeve që rrethojnë parkun e Paskuqanit. Përgjatë topografisë në rënie kalojnë 

dy përronj të cilët mbledhin ujin e rreshjeve dhe e përcojnë tek ujëmbledhësi. Kjo metodë për 

mbledhjen e ujit është efektive pikërisht prej topografisë së zones. Terreni ka potencial të 

shfrytezohet duke shkrirë mobilimet urbane në një mënyre jo invazive për natyrën. Kufizime në 

projektimin e patheve për ecje apo çiklizëm, të cilat duhet të ndjekin izoipset. Izolon vrojtimin te 

shkojë përtej parkut. (GBI - ALBANIA SHPK & STUDIOARCH4 SHPK, 2021) 

Izoipsi mesatar i zonës varior në kuotën 90m. Topografia e zonës nuk është prekur shumë prej 

ndërtimeve të rrugëve dhe ndërtimeve banim pasi zonat e ndërtuara i janë përshtatur izoipseve të 

terrenit. Territori i bashkisë ishte një qendër me profil bujqësor por në periudhën pas tranzicionit 

njohu përshpejtim të jashtzakonshëm të ekonomisë së tregut. Për shkak të afërsisë me kryeqytetin, 

shumica e territorit të saj është zënë nga ukuria e migrimit të brendshëm. Kjo solli që nga sipërfaqja 

totale e Nj. A Kamëz rreth 2470 ha, zonat informale të zënë 1984,4 ha. Gjithashtu ky fenomen së 

fundi po rritet shumë dhe në Nj. A Paskuqan lidhur dhe me investimet e reja të zgjatimit të bulevardit 

qëndror të Tiranës. Ky fakt tregon urbanizimin e lartë që ka ndryshuar këtë territor 20 vjeçarin e 

fundit. 
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Figura 18. Pamje ajrore ku pasqyrohen format e terrenit. 

 Gjeologjia, Gjeomorfologjia dhe Pasurite Minerare 

Në territorin e bashkisë së Kamzës, dalin në sipërfaqe shkëmbinj të moshave mesozoike dhe 

kenozoike. Këta shkëmbinj kanë veçoritë e tyre sipas zonës gjeotektonike së cilës i përkasin. 

Përshkrimi gjeologjik bazohet në Hartën Gjeologjike shk. 1:100 000, botimi i vitit 2014, si dhe në 

shumë studime të kryera nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar. Bazuar në hartë dhe zonën tektonike të 

bashkisë dallohen dy zona që përfaqësohen nga depozitime të miocenit të sipërm me dhera ranore, 

argjila, dhe depozitime të Pleistocen-Holocenit që paraqiten në formën e rërave, zhavore, alevrite. 

Nga pikepamja gjeologjike, territori i Bashkise Kamëz është ndertuar mbi formacione te Depresionit 

Pranë-Adriatik (D.P.A) dhe te Kuaternarit.  

Formacionet e Depresionit Pranë-Adriatik (D.P.A) janë depozitime mollasike dhe përgjithësisht 

shtrihen transgresivisht mbi formacionet e poshtështruara të zonës Jonike dhe zonës së Krujës. 

Depozitimet mollasike ndërtojnë pjesën perëndimore e qendrore të territorit të qarkut të Tiranës. 

Depozitimet mollasike të Serravalianit dhe Miocenit të Sipërm të pandarë (N1
3)  janë përshkruar më 

vete. (E. Bedini, N. Vuckzaj, 2014) 

Serravaliani (N1
2 s) 

Depozitimet e Serravalianit (N1
2 s) përhapen në pjesën qendrore e veriore të zonës në studim. 

Depozitimet e Serravalianit të Depresionit Pranë-Adriatik përbehen nga argjila, gelqerorë litotamnik 

dhe alevrolite me thjerrza ranore. Trashësia është 2500-3300 m. Depozitimet e Serravalianit takohen 

edhe në depresionin e Tiranës. Ato shtrihen në pjesën juglindore të sinklinalit të Tiranës. Në krahun 

perëndimor Serravaliani shtrihet pa tregues të qartë të transgresionit, mbi formacionin shliror të 

Langianit, ndërsa në krahun lindor ai shtrihet transgresivisht mbi Burdigalianin. Më në veri 

depozitimet e Serravalianit shtrihen transgresivisht dhe me diskordancë të theksuar këndore mbi 
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formacionet e zonës së Krujës. Depozitimet e Serravalianit përbehen nga alevrolite, argjila, 

konglomeratë, ranorë, gëlqerorë ranorikë, gëlqerorë litotamnik, etj. Trashësia është rreth 1300 m.  

Mioceni i Sipërm (N1
3)   

Konsiderohet se një ndarje e qartë e Tortonianit dhe Mesinianit në depresionin e Tiranës, nuk është 

e mundur për shkak të mungesës së faunës së përshtatshme. Kështu megjithëse në sinklinalin e 

Tiranës ka prerje në disa lokalitete ku depozitimet e Tortonianit mund të dallohen saktë nga ato të 

Mesinianit. Mioceni i Sipërm në harta të shkallëve të vogla të paraqitet i pandarë.  

Në depresionin e Tiranës, depozitimet e Miocenit të Sipërm përhapen nga miniera e Krrabës dhe 

vazhdojnë në veriperëndim nga Mushqetaja deri në Manëz dhe në lindje në Skuterrë-Priskë e 

Burizanë, duke ndërtuar të dy krahët e depresionit. Në depresionin e Tiranës veçohen katër 

formacione të depozitimeve të Miocenit të Sipërm: (1) Formacioni Priska. Pjesa e poshtme e prerjes 

përbëhet nga ranorë shtresë trashëderi masivë. Në pjesën e sipërme shfaqen gëlqerorët litotamnik. 

Trashësia është 150‑400 m. (2) Formacioni Skuterra. Përfaqësohet nga ndërthurrje paketash të 

trasha argjiloro-alevrolitike. Trashësia është 300-380 m. (3) Formacioni Iba. Përfaqësohet nga ranorë 

shtresë trashë deri masivë. Trashësia është 180-460 m. (4) Formacioni Mëzezi. Përfaqësohet nga 

ranorë, alevrolite e argjila. Trashësia është 450-670 m. Në pjesën juglindore të depresionit të Tiranës, 

depozitimet e Miocenit të Sipërm, vendosen transgresivisht mbi depozitimet e Serravalianit e ato 

më të vjetra. Në krahun lindor të depresionit, megjithëse gjatë gjithë kontaktit me gëlqerorët e 

strukturës së Dajtit kanë marrëdhenie tektonike, fillimisht ato kanë qenë transgresive. Trashësia e 

depozitimeve të Miocenit të Sipërm varjon nga 700 m në Zall-Herr, në 1400 m në prerjen e Krrabës. 

 

Tortoniani (N1
3 t) 

Depozitimet e Tortonianit përgjithësisht vijojnë normalisht mbi ato të Serravalianit. Në territorin e 

qarkut të Tiranës, përveç depozitimeve të depresionit të Tiranës të cilat janë përfshirë në Miocenin 

e Sipërm të pandarë, depozitimet e Tortonianit takohen në Pezë e Madhe, sinklinalin e Vrapit etj. 

Depozitimet e Tortonianit përgjithësisht mund të ndahen në dy pako: (a) ranorë me ndërshtresa të 

trasha argjilore dhe alevrolitore. Trashësia 500-700 m. (b) ranorë shtresë trashë. Trashësia 250-500 

m. 

 

Mesiniani (N1
3 m) 

Depozitimet e Mesinianit vijojnë stratigrafikisht mbi ato të Tortonianit dhe përhapen gjerësisht në 

antiklinalin e Kavajës, monoklinalin e Thartorit, etj. Përgjithësisht veçohen katër pako që nga poshtë-

lart janë: (a) Pako ranoro-argjilore me ndërshtresa gëlqerorësh litotamnik. Trashësia është rreth 250 

m. (b) Pako ranoroargjilore. Trashësia është deri 800 m. (c) Më sipër vendoset një pako argjilo-

alevrolite. Trashësia 150-600 m. (d) Në pjesën e sipërme të prerjes takohet pakoja e argjilave 

gipsmbajtëse. Trashësia është rreth 500 m. 

 

 

 

Plioceni (N2) 
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Përhapet kryesisht në pjesën perëndimore të qarkut të Tiranës, në Rrogozhinë-Kavajë, Kryevidh. 

Depozitimet e Pliocenit ndahen në dy formacione kryesore: Helmasi (N2 1H) dhe Rrogozhina.  

Formacioni Helmasi (N2 1H) përbëhet nga tre pako litologjike që nga poshtë-lart janë: a) Pako 

ranorokonglomeratike. Trashësia është 350-600 m. b) Pako argjilo-ranore dhe alevrolito-ranore 

Trashësia është 600-1000 m. c) Pako argjiloro-alevrolitike. Trashësia është 230-700 m.  

 

Kuaternari (Q) 

Depozitimet e Kuaternarit kanë përhapje të gjerë në territorin e qarkut të Tiranës. Ato përhapen 

gjerësisht në fushën e Tiranës, ne fushën e Kavajës, në segmentin Spille-Lumi Shkumbin, ne luginën 

e lumit Erzen etj. Në depozitimet Kuaternare veçohen ato të Pleistocenit dhe të Holocenit. Ato kanë 

gjenezë aluviale, detare, lagunore, kënetore, proluviale, koluviale, deluviale. 

Në fushën e Kavajës depozitimet kuaternare kanë trashësi të konsiderueshme dhe zënë një 

sipërfaqe të madhe. Depozitimet aluviale Holocenit të Hershëm (Qh1) përbëhen nga argjila, alevrite, 

rëra, zhavorre dhe kanë një trashësi deri 90 m. 

Në këtë rajon depozitimet e Holocenit të Vonshëm (Qh2) janë aluvionale (rëra, zhure, argjila, me 

trashësi rreth 5 m), lakustrine (rëra, argjila, alevrite, me trashësi rreth 15 m), kënetore (torfa, argjila, 

alevrite, me trashësi rreth 15 m). Takohen gjithashtu depozitime detare dhe eoliane (rëra, duna) me 

trashësi rreth 5 m. Në fushën e Tiranës depozitimet e kuaternarit shpesh i kalojnë 100 m trashësi. 

Veçohen depozitimet e Pleistocenit të Vonshëm dhe të Holocenit. Depozitimet e Pleistocenit me 

trashësi 25-40 m përfaqësohen nga koluvione, deluvione, aluvione etj. Këto depozitime përbëhen 

nga argjila, alevrite, rëra, zhavorre. Depozitimet aluvionale të Holocenit të Hershëm (Qh1) kanë 

trashësi deri në 90 m. Ato përbëhen nga argjila, alevrite, rëra, zhavorre. Depozitimet e Holocenit të 

Vonshëm (Qh2) janë kënetore (torfa, argjila, alevrite, me trashësi rreth 15 m), lakustrine (rëra, argjila, 

alevrite, me trashësi rreth 15 m), aluvionale (rëra, zhure, argjila me trashësi rreth 5 m). (E. Bedini, N. 

Vuckzaj, 2014) 
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Figura 19. Harta gjeologjike 

 

Pasuritë minerale 

Bashkia e Kamzës nuk ka burime minerale me ndikim të konsiderueshëm në të ardhmen e zhvillimit 

të saj ekonomik, me përjashtim të minierës Valiasit, e cila përmban burime modeste qymyri. Prej 

më shumë se dy dekada kjo minierë qëndron e mbyllur dhe nuk është shfaqur ndonjë interes nga 

subjekte shtetërore apo private për rivënien e saj në shfrytëzim. Në planin strategjik të Bashkisë së 

Kamzës parashikohet alternativa që zona e minierës të vazhdojë të ketë karakter industrial, jo 

minerar, dhe të mund të shërbejë si klaster për aktivitete biznesi në fusha të caktuara (linja prodhimi, 

magazina, park logjistik etj).  

Vendburimi i argjilave Paskuqan. Si pjesë produktive është vlerësuar gjithë trashësia e Miocenit të 

Sipërm të kontrolluar me punime shpimi. Fusha e përdorimit të saj është Industria Qeramike. 

Mënyra e shfrytëzimit: Sipërfaqësore, karrierë. Perspektiva është e hapur, pasi argjilat e këtij 

vendburimi mund të shërbejnë në industrinë e qeramikës së trashë. 
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Figura 20. Harta e burimeve natyrore 
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Figura 21. Pasuritë minerale të Kamzës 

Hidrogjeologjia 

Resuset ujore nëntokësore lidhen me porozitetin, carjet, shkallën e karstëzimit të formacioneve 

gjeologjike. Harta Hidrogjeologjike është një paraqitje  e kushteve hidrogjeologjike. Ajo paraqet 

gjithë informacionin hidrogjeologjik të deritanishëm lidhur me resuset ujore dhe përbën nje 

dokument shumë të rëndësishëm për menaxhimin e integruar të resuseve ujore nëntokësore. 

Resurset më të rëndësishme të ujërave nëntokësore lidhen me porozitetin ndërkokrrizor të 

depozitimeve zhavorore dhe me porozitetin çarje-karst të gëlqerorëve. Territori i bashkisë Kamëz 

mbulohet nga shtresa ujëmbajtëse me porozitet ndërkokrrizor dhe me poro-çarje.  Më poshtë do 

përshkruajmë shkurtimish ujëmbajtjen e formacioneve të ndryshme gjeologjike që ndërtojnë këtë 

territor.  

Akuiferë me porozitet ndërkokrrizor të shkrifët me ujëpërcjellshmëri shumë të lartë-të lartë. 

Akuifer me porozitet ndërkokrrizor të shkrifët me ujëpërcjellshmëri shumë të lartë-të lartë është 

klasifikuar akuiferi i bashkisë Kamëz që lidhet me depozitimet Kuaternare aluviale. 

Akuiferi ka përhapje të gjerë, përfaqëson një depresion të mbushur me depozitime Kuaternare, 

kryesisht zhavorror, prudukt i materialit të ngurtë aluvial që kanë sjellë lumenjtë Tërkuza, Tirana e 

Lana. Ky akuifer në lindje dhe perëndim rrethohet nga shkëmbinjtë kompakt kryesisht nga ranorët 

dhe argjilat alevrolitike të Tortonianit. Zhavorret formojnë në përgjithësi një shtresë të vetme 
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ujëmbajtëse, që në disa sektorë të veçantë në veri-perëndim ka 2 e më shumë ndërshtresa- 

horizonte ujëmbajtese.  (N Puca, A. Pambuku, R. Lika, M. Bele, 2014) 

Akuiferi ujëmbajtës i Tiranës përfaqëson në vetvete zonën e ushqimit të akuiferit të madh ujëmbajtës 

të Tiranë-Ishmit. Në këtë akuifer horizonti kryesor ujëmbajtës përfaqësohet nga depozitimet e 

zhavorreve Kuaternare. Këto depozitime kanë përhapje në gjithë zonën ku shtrihet qyteti i Tiranës, 

Selitë, Kombinat-Yzberisht, Mëzez, Laknas, Valias, Rinas, Gjeç-Fushë dhe vazhdojnë drejt zonës 

Fushë-Prezë, Ura e Gjoles. Trashësia e këtyre depozitimeve rritet nga qyteti i Tiranës në drejtim të 

profilit të Laknas-Valias-Rinas-Gjec-Fushë, verehet një ligjshmëri e rritjes nga jugu në Veri dhe nga 

lindja në perëndim. Në drejtim të veriperëndimit zhavoret ujëmbajtëse zhyten dhe ndahen në disa 

shtresa ujëmbajtëse, të ndara nga ndërshtresa argjilore. Këto shtresa kanë lidhje hidraulike të mira 

ndërmjet tyre. Trashësia e shtresës ujëmbajtëse varion nga 5-10-30 m, trashësi më të madhe ka në 

sektorët Selitë-Shkolla Teknologjike, Kombinat, Laknas-Berxull dhe në sektorin Valias- Rinas, Gjeç-

Fushë deri 40-50 m. Shtresa ujëmbajtëse ka tregues të mirë hidraulikë, prurja specifike varion nga 

10-15l/sek në Selitë, Kombinat, 7-10 l/sek/m në Fushë-Reze deri në 12-20 l/sek/m në Gjec-Fushë, 

Fushë-Prezë. Në këtë akuifer Koeficienti i Filtrimit varion nga 50-100 m/ditë në 200-250m/ditë. 

Thellësia e kapjes së tabanit të akuiferit varion në një diapazon të gjerë nga 4.8-16-30m në Tiranë-

Kombinat, deri 30- 72.5m në Laknas-Rinas. Në sipërfaqen më të madhe akuiferi mbulohet nga një 

shtresë argjilore me trashësi nga 2-3m e 10-14-17m deri ne 20-30m. Kjo mbulesë suabrgjilore e 

argjilore ka ujëpërcjellshmëri shumë të vogël por që luan rol në ushqimin e tyre nga infiltrimi i 

reshjeve atmosferike. 

Drejtimi i përgjithshëm i lëvizjes së UN është Juglindje-Veriperëndim me gradient të pjerrësisë 

hidraulike I=0.007-0.009. Përsa i përket karakterit të ujrave nëntokësore të këtij akuiferi takohen ujra 

pa presion nga qyteti i Tiranës dhe me presion por pa vetëderdhje në Laknas, Gjeç-Fushë. 

Regjimi ujrave nëntokësore lidhet kryesisht me faktorët natyralë (qe jane reshjet atmosferike, 

temperatura, infiltrimi, avullimi) dhe faktorët artificialë ( shfrytëzimi intensiv dhe ndryshimet në rrjetin 

hidrografik). Niveli i UN ka rënie të theksuar gjatë viteve të fundit si rezultat i shfrytëzimit pa kriter 

të UN. Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.72-8.07m. Niveli maksimal varion nga Hs=-1.35-

11.05m. Niveli minimal varion nga Hs= -3.22-17.85m 

Akuiferi ndërkokrrizor ushqehet nga infiltrimet e reshjeve atmosferike në veçanti ku ato janë pa 

presion si dhe nga infiltrimet e ujrave sipërfaqësore të lumenjve Tiranë, Tërkuzë. Burim tjetër ushqimi 

është dhe akuiferi i poro-çarje të Tortonianit ku ato janë gjithkund taban i këtij akuiferi, të cilët kanë 

ujëmbajtje më të vogël, ato drenojnë për shkak të presionit të madh që kanë. 

Ujërat nëntokësore kanë veti të mira fiziko-kimike. Fortësia e përgjithshme varion nga 20-

260gjermane, mineralizimi i përgjithshëm varion nga 650-900 mg/l. Uji është i tipit hidrokarbonat 

kalciumi. Ujërat nëntokësore shfrytëzohen për furnizimin me ujë të pijshëm dhe teknologjik. Në këtë 

akuifer janë kryer e vënë në shfrytëzim një numur shpimesh për furnizimin me ujë të pijshëm si 

stacioni i Pishinave-Selitë, Unaza e Re, Kombinat, Laknas, Bërxull, Valias, Gjec-Fushë, Rinas. 
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Gjithashtu UN shfrytëzohen për ujë teknologjik dhe vaditje. (N Puca, A. Pambuku, R. Lika, M. Bele, 

2014) 

 

Figura 22. Harta hidrogjeologjike 

Gjeologjia inxhinjerike 

Sikurse tregohet në hartën Gjeologo-inxhinierike të bashkisë Kamëz shkëmbinjtë që e përbëjnë atë 

klasifikohen në dy grupe kryesore: shkëmbinj mesatarë dhe shkëmbinj të dobët. Për vlerësimin e 

kushteve gjeologo – inxhinierike të trojeve të ndërtimit, rolin kryesor e luajnë vetitë fiziko-mekanike 

(ose gjeoteknike) të tyre. Gjithashtu rol të madh ka edhe pozicioni i gjeografik dhe gjeomorfologjik 

i tyre. 
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Figura 23. Harta Gjeologo- Inxhinjerike 

 

Territori i bashkisë përfaqësohet nga shpate kodrash të buta deri në mesatare dhe lugina fushore 

të sheshta.   

Shkëmbinjtë mesatare, në hartë ngjyrosen me ngjyre manushaqe dhe përfaqësohen nga depozitime 

mollastike të mollasës argjilore që ndërtojnë pjesën e Babrrusë..  

Mollasat argjilore (Ma):Janë shkëmbinj argjilore me veti plastike, të cilat në shumë raste ndërthuren 

edhe me shkëmbinj alevrolitore e shtresa qymyri. 

Parametrat gjeoteknikë të tyre janë: 

Pesha volumore Δ = 1,8 – 2,0 gr/cm3 

Poroziteti n = 20,0 – 85,0 % 

Rezistenca në shtypje njëboshtore Rsh 50 - 100 kg/cm2 

Moduli i elasticitetit E = 103 – 5 x 103 bar 

Ngarkesa e lejuar σ > 2,5 – 5,0 kg/cm2 

Dherat pa kohezion (c=0). Karakterizohen nga mungesa e lidhjeve kohezionale midis coprave 

përbërës të tyre, duke i dhene pamjen e shtresave të përbëra nga copra të palidhur me njëra – 

tjetrën. Ndahen në bazë të madhësisë së coprave përbërëse. 

mailto:info@atelier4.al


 

 

86             Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al  

Zhavorre e popla me origjinë aluviale dhe proluviale (P): Kanë veti të larta filtruese duke formuar 

pellgje të fuqishme të ujrave nëntokesore. Madhësia e coprave të tyre është tepër heterogjene. 

 

Parametrat gjeoteknike të tyre janë: 

Pesha volumore në gjëndje natyrale Δ= 1,6 – 2,1 gr/cm3 

Poroziteti n = 30 – 85 % 

Këndi i fërkimit të brendshëm φ = 28 - 42o 

Kohezioni c = 0.0 kg/cm2 

Moduli i deformacionit E = 150 - 250 kg/cm2 

Koefiçienti i filtrimit K > 50 l/24ore 

Ngarkesa e lejuar σ = 1,8 – 4,0 kg/cm2 

Dherat me kohezion në harte ngjyrosen më ngjyre të verdhë dhe përfaqësohen nga surëra deri në 

suargjila të vendosura mbi zhavorre (Szh): Janë dhera të përbërjeve nga surëra deri tek suargjilat, 

të cilat mund të jenë edhe pluhurore, të cilat kanë veti plastike të ndryshueshme. Preken shumë nga 

prezenca e ujrave rrjedhës sipërfaqësore dhe nëntokësore, të cilët në njëfarë mase detrminojne 

edhe vetitë gjeoteknike të tyre. Në përgjithësi këto dhera gjenden në pjesën e sipërme të prerjes se 

dherave të Kuaternarit me origjinë aluviale dhe deluviale. 

Parametrat gjeoteknikë të tyre janë: 

Kufiri i sipërm i plasticitetit Wr = 25 - 40 % 

Kufiri i poshtëm i plasticitetit Wp = 18 - 25 % 

Numri i plasticitetit Ip = 7 - 15 

Lagështia natyrale Wn = 10 - 35 % 

Pesha volumore në gjëndje natyrale Δ= 1,75 – 1,95 gr/cm3 

Poroziteti n = 35 - 75 % 

Koefiçienti i porozitetit e = 0,5 – 0,85 

Konsistenca B = - 0,1 – 0,4 

Grada e lagështisë G = 0,6 – 0,8 

Këndi i fërkimit të brendshëm φ = 12 - 22 o 

Kohezioni c = 0.15 – 0,35 kg/cm2 

Moduli i deformacionit E = 50 - 200 kg/cm2 

Koefiçienti i filtrimit K < 1 l/24orë 

Ngarkesa e lejuar σ = 1,6 – 2,5 kg/cm2 

Fenomenet e rrezikut gjeologjik, përhapja dhe përshkrimi i tyre 

Në varesi të veçorive fiziko-mekanike, në territorin e kësaj bashkie shfaqen 3 tipe të ndryshme 

litologjike: shkëmbinj mesatarë, dhera pa kohezion, dhera me kohezion. Në këtë pjesë gjejnë 

përhapje shumë elemente të rrezikut gjeologjik, të cilat krijojnë shqetësime dhe dëmtime të veprave 

inxhinierike që kryhen në këtë territor. 
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Rrëshqitjet. Janë një fenomen i përhapur. Nga një analizë e kryer për të gjitha rrëshqitjet e ndodhura 

deri tani në bashkinë Kamëz, rezulton se 44% e rrëshqitjeve bien në formacionet argjilore, 56% e 

rrëshqitjeve ndodhen në shpatet me pjerësi 10°-20°. Nga një analizë e kryer për të gjitha rrëshqitjet 

e ndodhura deri tani në qarkun e Tiranës, rezulton se 44% e rrëshqitjeve bien në formacionet 

argjilore, 56% e rrëshqitjeve ndodhen në shpatet me pjerësi 10°-20°, 26% e rrëshqitjeve bien në 

shpatet e eksopzuar në drejtim nga verilindje-juglindje me azimuth drejtimi 67.5°-157.5°, 61% e 

rrëshqitjeve bien në zonat urbane dhe tokë arë, dhe 30% e rrëshqitjeve bien në distancën nga 0-

600m nga shtrati lumit. 

Rrëshqitjet kanë prekur si shkëmbinjtë e bazamentit ashtu edhe mbulesën e dherave të Kuaternarit. 

Faktorët kryesorë të ndodhjes së tyre janë pasive (ndërtimi gjeologjik, litologjia, struktura, 

tektonika,etj) dhe aktive (errozioni, përmbajtja e larte e ujrave nëntokesore, rrëshjet e dendura të 

shiut, ndërhyrjet e njeriut me ndërtime të ndryshme, etj.). 

Rrëzimet. Ndodhin në zonën kodrinore atje ku pjerrësia e shpatit i kalon 30 gradë, dhe ku kemi 

vendosje të shkëmbinjve më të fortë mbi ata më të butë në profilin e shpatit. 

Shëmbjet. (Ose të ashtuquajturat subsidenca). Përputhen me zonat minerare të braktisura. 

Klasifikohen si fenomene rreziku më kërcenuese se të gjithë elementet e tjerë të rrezikut gjeologjik. 

Kanë ndodhur dhe rrezikojnë të ndodhin në fushat minerare qymyrgurore, tashmë të mbyllura të 

Valiasit, Mëzezit, Priskës,etj. Shfrytëzimi i shtresave të qymyrit në thellësi, ka krijuar hapësira boshe 

nëntoke, të cilat rrezikojnë shëmbjen e materialit të sipërndodhur dhe për pasojë deformimin e 

sipërfaqes së tokës nga ai reali. Këto janë zona tepër të rrezikshme për objektet inxhinierike, sepse 

shëmbja ndodh në mënyrë të menjëhershme dhe vertikalisht. Për pasojë ndodhin çedime nga disa 

mm deri në disa metra të cilat mund të rezultojnë katastrofike si për veprat inxhinierike, ashtu edhe 

për banorë. Fenomene të tilla janë evidentuar me kohe (viti 1970) në minierën e Mëzezit (Yrshek) 

dhe më vonë edhe në fushën e Valiasit, ku në këtë të fundit kanë ndodhur subsidenca që kanë 

përfshirë zona të gjëra me përmasa deri 500x200 m (Eftimi & Ahmataj, 2003). Këto zona janë 

pasqyruar në hartë dhe në asnjë mënyre nuk duhen lejuar ndërtimet mbi to. Edhe në rastet kur 

ndërtimet janë kryer, duhet të merren masa për largimin e banorëve prej tyre dhe prishjen e këtyre 

objekteve inxhinierike. 

Vatrat e errozionit. Është fenomeni me i përhapur në territorin e bashkisë. Zona të tëra, kryesisht në 

fushëpërhapjen e formacioneve argjilore e flishore, janë të prekura nga ky fenomen. Erozioni 

shfaqet në formen e dy tipeve kryesore: errozion sipërfaqësor dhe errozion fundor. Në këtë territor 

për shkak dhe të lartësisë së relievit ekziston më shumë errozioni fundor. Në rastin e errozionit 

fundor ndodh që pakot litologjike me fortësi të lartë (gëlqerorë e ranore) të vendosen në kuota 

hipsometrike më të larta se ato më të buta (argjilat). Për këtë shkak në rast rreshjesh të bollshme 

coprat e shkëmbinjve të fortë lëvizin nëper shpate, dhe sidomos në shtretërit e përrenjve e 

përroskave që kalojnë në shkëmbinj argjilo - alevrolitorë, duke i copëtuar ata në drejtim të thellësisë. 

Në këtë mënyrë ata bëjnë thellim të shtretërve të tyre me shpejtësi të madhe dhe i bëjnë të 

paqendrueshëm shpatet anësore të tyre. Në këtë rast krijohet një proces zinxhir midis 

errozionit dhe fenomeneve të rrëshqitjeve duke u kombinuar me njeri – tjetrin dhe duke qënë 

shkaktarë të njeri – tjetrit. 
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Zonat karstike. Këto zona rreziku gjeologjik shfaqen në fushëpërhapjen e shkëmbinjve gëlqerorë. 

Në brendësi të masivitkarbonatik zhvillohen hapësira karstike të fshehta, të cilat e bëjnë të 

paqendrueshëm truallin që reflektohet në siperfaqe dhe nga çasti ne çast ky truall mund të pësoje 

lëvizje vertikale nga lart– poshtë. 

Linjat tektonike aktive. Krijojnë zona të paqëndrueshme në hapësira të gjëra, të cilat mund të bëhen 

tepër kërcënuese në rastet e ndodhjes së tërmeteve. 

Për ndërtimin e hartës së zonimit të territorit për përshtatshmërinë ndërtuese të trojeve, janë marë 

në konsideratë 3 kritere: i) Kriteri litologo – gjeologo – inxhinierik; ii) Kriteri i ekspozimit ndaj rrezikut 

gjeologjik; iii) Kriteri morfologjik. 

Shtretërit e lumenjve. Janë trajtuar si fenomene rreziku gjeologjik për vetë natyrën e tyre të 

paqëndrueshme. Kjo natyrë rrjedh nga dy aspekte: 1 – përberja litologjike, e cila në shumicën e 

rasteve është e tipit dhera pa kohezion; dhe 2 – prezenca e lartë e ujrave rrjedhës sipërfaqësore, të 

cilët kanë energji e cila varet nga stadi i zhvillimit të lumit dhe nga sasia e rreshjeve që bie në territor. 

Këto zona (shtreterit e lumenjve) përbëjnë rrezik për veprat inxhinierike të ndërtuara mbi to, por në 

raste të veprave rrugore ato kalohen me ura, të cilat ndodhen nën kërcënim të vazhdueshëm të 

këtij elementi rreziku. 

 

Figura 24. Harta e rrezikut gjeologjik 
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Figura 25. Harta e zonimit për përshtatshmërinë 

 Tokat  

Tokat bujqësore në rajonin e zonës në studim, kanë pësuar transformime të konsiderueshme në 

harkun kohor të tridhjetë viteve të fundit, si pasojë e aktivitetit njerëzor të pakontrolluar. Dëmtimi i 

zinxhirit të prodhimit bujqësor në rajon ka prekur të gjithë elementët përbërës së tij duke 

ndërvepruar direkt mbi mjedisin në tërësi si dhe mbi jetën njerëzore. Politikat territoriale të 

deritanishme nuk mundën të ruanin një zhvillim të qëndrueshëm në Sistemin e Urbanizimit Urban 

– Rural si pasojë e kërkesës për zhvillim në hapsira shërbimi dhe banimi, formale dhe informale. 

Sistemi i vaditjes së tokave bujqesore dhe sistemi i rezervuareve të rajonit si dhe ndërlidhja e tyre 

me rrjetin e burimeve ujore janë dëmtuar rëndë nga mungesa e mirëmbajtjes si dhe nga dëmtimet 

njerëzore. Sistemi i magazinimit, përpunimit dhe ndërlidhjes së tregjeve rajonale është inekzistent 

si pasojë e zhvillimit të pakontrolluar dhe ndryshimit të destinacionit të përdorimit të godinave pas 

privatizimit të tyre në vitet 1990. Siperfaqet e tokave bujqësore në rajon u dëmtuan rëndë nga 

ndërtimet formale dhe informale, duke ndryshuar eficencën e tyre në shfrytezim dhe përdorim si 

dhe duke ndryshuar statusin e përdorimit të tokës. 

Investimet në fushën e ujitjes nuk realizohen prej disa vitesh pasi infrastruktura ujitëse është jashtë 

funksionit si rrjedhojë e urbanizimit në të gjithë territorin e Bashkisë Kamëz. Ky urbanizim/zhvillim i 

territorit me karakter ndërtimor ka sjellë dëmtimin e infrastrukturës së ujitjes dhe uljen e kërkesës 

për mirëmbjatje apo investime të ndryshme në këtë drejtim. Edhe në rastet kur kemi dëmtime të 

pjesëshme të këtij rrjeti, urabinizimi i gjithë territorit ka sjellë zvogelimin e ngastrave bujqësore, duke 
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bërë të pamundur kthimin e këtij rrjeti në eficencë. Një pjesë e kanaleve të para ujitesë (sipas 

pershkrimit ne tabelen e kanaleve ujitëse) janë bërë pjesë e infrastrukturës rrugore. Të gjitha burimet 

e furnizimit të rrjetit të kanaleve ujitëse, në të gjithë territorin e Bashkisë Kamëz si Rezervuar, 

Satacione Elektropompimi dhe Devijues në lum janë të dëmtuara dhe jashtë funksioni.  

Për shkak të ndryshimeve të mëdha në faktorët pedogjenik, dhe veçanërisht nga relievi, si dhe të 

mbulesës bimore dhe të klimës, mbulesa e tokës ështe transformuar shumë vitet e fundit.  

Dallohen tipet:  

Toka të errëta gri dhe gri-kafe. Karakteristika kryesore e këtyre tokave është aftësia e tyre për të 

grumbulluar ujë, sidomos në periudhën e ngrohtë të vitit, ku infiltrimi poshtë në shtresat argjilor te 

tokës është i lehtë. Kështu, kjo rrit rrjedhjen e ujit të rrjetit nëntokësor. Në dimër dhe pranverë, për 

shkak të niveleve të larta te lagështis, këto toka janë më pak të depërtueshëm, keshtu që ato kanë 

një ndikim më të madh në të ushqyerit e sipërfaqes së rrjetit hidrografik. 

Tokat-gri të errët, të cilat janë formuar mbi shtresat argjilore nën livadhet malore kanë një koeficient 

të ulët infiltrimit edhe gjatë rrebesheve. Gjatë periudhës së nxehtë të vitit, perrenjte qe derdhet mbi 

këto toka janë të thata. Shtresa ngjyrë kafe dhe gri-kafe te tokës shtrihen nen zonat grikafe. Në 

përgjithësi, ato janë të formimit të njëjtë dhe shtrihen në të njëjtën thellësi si zonat ujëmbledhëse 

ngjitur. Në zonën bregdetare ka tokë aluviale kripur. Brigjet e lumit jane formuar në shtresa. Tokat 

janë ranore dhe argjilor (me rërë lumi). Tokat ndikojnë keq ne rrjedhen lumore, për shkak të aftësise 

së gjireve lumor dhe pjerrësis së vogël. 

Tokat livadhore të hinjta kafe. Tokat kanë profil të diferencuar, ngjyrë që ndryshon nga e hinjtë e 

errët, në sipërfaqe në të hinjtë të zverdhur në thellësi. Ato janë formuar në formacione deluviale, 

aluvio-deluviale dhe aluvionale të vjetra, nën mbulesën e bimësisë barishtore të livadheve si, tërfili , 

jonxha e egër, luleshqera, zhabina, krisja, grami, etj. Meqënëse këto toka formohen në një reliev të 

përbërë kryesisht nga fusha, kërkojnë një kujdes të veçantë, sidomos gjatë periudhës së lagësht të 

vitit, pasi janë të ngopura me ujë. Gjatë kësaj periudhe të vitit niveli i ujërave freatike, shkon nga 60-

12-cm. Një dukuri e tillë, në tokat me drenazh natyror të dobët, ose pa sistem kullimi artificial, 

sidomos në ato me strukturë të pazhvilluara e të ngjeshura, prish raportin ujë-ajër, pengon 

aktivitetin mikrobiologjik, dhe për pasojë ndikon për keq në regjimin ushqyes të vetë tokës. Prandaj 

kullimi i tokave në këtë periudhë është një masë e domosdoshme. Nga përbërja mekanike këto toka 

janë më tepër subargjilore, të rënda dhe deri diku të mesme. Nga shkalla e pjellorisë ato janë të 

varfëra ose mesatare në humus, azot, të pasura në potas,kurse në fosfor janë të varfëra. 
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Figura 26. Harta e bonitetit të tokës 

 

 Rrjeti Hidrografik 

Studimi hidrologjik ka për qëllim kryesor zbulimin dhe shfrytëzimin e përdorimit të këtij burimi 

natyror për nevojat e njeriut për pirje, qëllim publik, bujqësor dhe atij industrial. Pas lëvizjes së 

madhe së popullsisë pas viteve 90-të drejt qendrave të mëdha të banimit, u rrit nevoja për të 

zgjeruar shkallën e njohurive për rajonin e Tiranës. Për arsye se njësitë administrative të Paskuqanit 

dhe Kamzës janë vazhdimësi e lumenjve që prekin pellgun ujëmbledhës të rajonit të  Tiranës, ka 

shumë studime të ndërmara nga Instituti Hidrogjeologjik dhe Shërbimit Gjeologjik Shqiptar që japin 

informacion për vlerat shkencore dhe ekonomike të kësaj zone.  

Karakteristikat hidrologjike të një rajoni përcaktohen në një shkallë të madhe prej topografisë, 

gjeologjisë dhe kryesisht prej klimës së tij. Topografia është e rendësishme për shkak të ndikimit të 

saj mbi reshjet, mbi zhvillimin e liqeneve dhe zonave kënetore dhe mbi intensitetin e rrjedhjes. 

Gjeologjia ndikon gjithashtu mbi topografinë dhe gjithashtu jep informacion mbi zonën e ujrave 

nëntokësore ku uji leviz ngadalë mbi akuiferin drejt lumit apo detit. Klima e një zone, që shpjegon 

kushtet e motit në këtë zonë si mesatare gjatë një periudhe të gjate kohe, varet nga pozicioni 

gjeografik i saj në siperfaqen e tokës. Rëndësia e këtyre qëndron në faktin që ato ndikojnë 

drejtpërsëdrejti mbi përseritjen dhe ndryshueshmerisë së reshjeve, avullimit dhe trasnpirimit. 

Territori Bashksië së Kamzës përshkrohet nga tre lumenj: lumi i Tiranës, Lanës dhe i Tërkuzës. Të tre 

këta rrjedhin poshtë nga ana jug-lindore në drejtimin veri-perëndimor përmes luginës së Tiranës. 
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Lumi i Tiranës dhe lumi i Lanës përshkojnë pjesën qendrore të luginës së Tiranës, ndërsa lumi i 

Tërkuzës rrjedh poshtë në periferi të luginës, drejt veriperëndimit.  

 

Këta lumenj janë pjesë e pellgut ujëmbledhës të lumit Ishëm. Lumi-Ishëm përshkon gjithë luginën 

me degët e tij: Lana, Tirana, Tërkuza të cilët në fshatin Larushk formojnë Lumin-Gjola. Më tej, Lumi 

Zeza së bashku me Lumin Gjola në fshatin Bilaj formojnë Lumin Ishëm. Delta e Lumit Ishëm ndodhet 

në Kepin e Rodonit. Prurja mesatare vjetore e Ishmit është 20.9 m3/sek me modul mesatar të 

rrjedhies 31.01 l/sek/km2 ndërsa prurja maksimale është 1980 m3/sek. Në sipërfaqen më të madhe 

shtresa ujëmbajtëse mbulohet nga një shtresë argjilore. Mbulesa suargjilore mbi shtresën e 

zhavorreve fillon nga 0 deri disa metra m në afërsi të shtratit të lumenjve (Lana, Tirana, Tërkuza, 

Zeza, Droja) deri në 40-50 m. (Vako, 2014) 

Prurjet e këtyre lumenjve kanë luhatje të mëdha; lumi i Tiranës varion nga 0.3 - 300 m3/sek; Lumi i 

Lanës nga 0.1-30 m3 / Sec dhe Lumi i Tërkuzës nga 0.5-400 m3 / Sek ose më shumë. Në pjesën e 

sipërme të lumit të Tërkuzës është ndërtuar një digë dhe prej këtij ujëmbledhësi furnizohet kryesisht 

qyteti i Tiranës. Regjimi i natyrshëm i lumit të Tërkuzës aktualisht ka pësuar ndryshime rrënjësore, 

për shkak të ndërhyrjeve me qëllim marrjen e inerteve. Ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore mund 

të përdoret si ujë i pijshëm për vlerat e tyre natyrore, por në të njëjtën kohë ato janë të kërcënuara 

nga ndotja urbane. Mbetet konstant kërcënimi nga përmbytjet, në momente pruriesh të mëdha. Në 

vitet e fundit ka patur dëme të konsiderueshme në objektet e banimit për shkak të përmbytjeve. 

Përveç investimeve me natyrë parandaluese, nevojitet edhe koordinimi i ngushtë i punës me 

Bashkinë e Tiranës. 

Liqeni i Paskuqanit është një prej resurseve më të rëndësishme ujore të Bashkisë së Kamzës. Ai zë 

një sipërfaqje prej 170 ha dhe aktualisht zona përreth liqenit është zënë nga banesa informale të 

ndërtuara pas viteve '90, por numri i tyre është i pakët. Ky liqen mund të marrë një rëndësi të 

veçantë, pasi në drejtim të tij shkon zgjatimi i bulevardit qendror të kryeqytetit dhe egziston një 

projekt mjaft ambicioz për ta shndërruar zonën përreth liqenit në një park të madh, të gjelbër me 

karakter pushues e argëtues. (Plani Operacional i Zhvillimit Vendor Bashkia Kamëz, 2016) Sipërfaqja 

e ujëmbledhësit është zvogluar si rezultat i rënies së sasisë së prurjeve, ndërtimet informale si dhe 

humbjes së funksionalitetit për të cilin është ndërtuar. Pasqyra ujore është variable dhe është në 

korelacion me sasinë e rreshjeve, dhe mos funksionit të kanalit të furnizimit të tij me ujë. Aktualisht, 

ky rezervuar është kthyer në një pellg ujëmbledhës ku pothuajse gjatë gjith vitit qëndron në kuotën 

“niveli i vëllimit të vdekur”. E gjithë siperfaqja e tokës bujqësore prej 3000 ha (kapaciteti i projektuar 

i aftësisë ujitëse ), që ky rezervuar fuste nën regjimin ujor është transformuar në siperfaqe/territore 

të urbanizuara.  

Territori i bashkisë Kamëz ka pësuar transformimin/urbanizimin më të theksuar në të gjithë territorin 

e Republikës së Shqipërisë. Në lidhje me standartet mjedisore të parametrave të ujit, nuk ka 

monitorime por janë evidentuar problematika të mëdha, si rezultat i derdhjes në të të ujërave të 

zeza, mbetjeve inerte, plastikës etj. 
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Lumi Lana 

Lugina e Lumit Lana e ka zanafillën e vet në perëndim të vargut malor Krujë-Dajt. Ai buron nga 

pjesa perëndimore e Qafës së Priskës, është 29 km i gjatë, sipërfaqja e pellgut të tij është 67 km2, 

lartësia e tij mesatare tij është 179 m dhe pjerrësi 24 m/km. Ai kalon përmes qytetit të Tiranës në një 

kanal të sistemuar betoni dhe pastaj bashkohet me Lumin e Tiranës në fshatin Laknas. Prurjet e tij 

luhaten nga 0.06-0.7 m3/sek minimale dhe nga 0.208-1.82 m3/sek ato maksimale gjatë dimrit. Prurja 

maksimale shumëvjeçare e tij është 0.69 m3/sek në muajin janar dhe ajo minimale është 0.26 m3/sek 

në muajin gusht. Ndërsa prurja mesatare shumëvjeçare në Stacionin Lana. Hotel-Dajti për vitet 1956-

1990 është 0.49 m3/sek. (Vako, 2014) 

 

Lumi Tirana 

Fillon në pjesën verilindore të qytetit të Tiranës në Shupal, duke marrë formën e plotë në fshatin 

Ferras mbi uzinën e Artilerisë. Duke zbritur në drejtim të Babrrusë formon dhe ushqen zhavorret 

aluviale deri në Kodër-Kamëz ku së bashku me Lumin Lana vazhdon formimin e shtresës 

ujëmbajtëse me ujë. Në përgjithësi ky lumë është i ndotur sidomos në periudhën e thatë të vitit. 

Prurja mesatare shumëvjeçare e tij është 2.47 m3/sek. (Vako, 2014) 

 

Lumi Tërkuza 

Përshkon zonën jug-lindore të zonës dhe është një degë e lumit Gjola. Në zonën malore, gjerësia 

e shtratit të tij arrin 100-300 m, lartësia e brigjeve të tij arrin 80- 100 m. Kur del në depresionin 

Tiranë-Ishëm ky lumë zgjeron shtratin e tij në 300-400 m. Duke filluar nga fshati Zall-Herr kalon 

direkt mbi zhavorret zallishtore në një gjatësi prej gati 10 km deri në Rinas dhe është formuesi i 

zonës ujëmbajtëse Zall-Herr-Kamëz- Laknas si dhe ushqyesi kryesor i tyre me ujra nëntokësore. 

Prurjet e tij minimale janë rreth 0.3-0.5 m3/sek në periudhën e verës, ndërsa në periudha me reshje 

të dendura prurja shkon deri në disa qindar m3/sek. Prurja mesatare shumëvjeçare në Stacionin 

Zall-Herr është 3.37 m3/sek (Buletini Hidrometeorologjik, 1975-1992). Uji i tij është relativisht i ndotur 

në pjesën e poshtme të tij. (Vako, 2014) 

 Cilësia e Ajrit 

Përsa i përkat ndotjes së ajrit, në bashkinë e Kamzës, ndryshimi që ka pësuar urbanizimi i territorit 

ish bujqësor pas komunizmit në 30 vitet e fundit me ndërtimin e shumtë informal, themi se ka sjellë 

ndotje të rënduar të ajrit nga shkarkimet e gazrave dhe të pluhurave, që vijnë kryesisht si pasojë e 

aktiviteteve që janë hapur dhe hapen çdo vit, nga industria ndërtimore, nga prishja e ndërtimeve të 

vjetra dhe e atyre pa leje etj. Po kështu shkarkimi i gazrave në atmosfere, si pasojë e rritjës së numrit 

të makinave, (kryesisht të vjetra) nga përdoruesit privat,si dhe nga pluhurat e punimeve minerare 

që i kemi përshkruar më sipër, (të gëlqerorëve, të gurëve dekorativë, atyre ndërtimore), djegjet në 

natyrë etj. 

 

Pluhurat janë ndotës të ajrit edhe për vet madhësinë e grimcave që përcakton se sa thellë 

depërtojnë ato në mushkëri. Efektet nga ndotësit e ajrit paraqesin vështirësi në frymëmarrje, nuhatje, 

kollitje si dhe probleme kardiake e respiratore, etj. 
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Punimet e shumta minerare të shfrytëzimit, në përgjithësi kryhen jashtë rregullave dhe kritereve të 

caktuara, dhe rrjedhimisht sjellin prishje të ekuilibrave natyrore si: 

- morfologjike, ku sipërmarrësit nuk i rehabilitojnë ambjentet e dëmtuara, pra nuk i mbyllin 

gërmadhat (karrierat), grykat e puseve, hyrjet e galerive, (duke sjellur rrezik për njerzit dhe kafshët), 

dëmtojnë bimësinë, kullotat dhe tokat bujqësore), ku shpesh ndodhë dalja e hinkave në sipërfaqe 

nga shëmbja e punimeve nëntokësore deri edhe dëmtime shtëpish banimi nga ndikimi i këtyre 

shëmbjeve si në Valias. 

- ndotjet e ajrit, të ujrave dhe të tokave, kryesisht me pluhurat e madhësive të ndryshme, deri PM10, 

PM2,5, PM1, që rrjedhin nga plasjet e minave, nga thyerjet dhe fraksionimet për prodhimin e 

inerteve të ndërtimit, nga transportimi i tyre etj; 

- ndotjet e ajrit me gazra të çliruara nga shfryrjet e minjerave dhe të stoqeve të tyre, nga plasjet 

eksplozive, nga makinat e transportit, motorrët e makinerive etj; 

- ndotjet e ujrave dhe të tokave me grimca të madhësive të ndryshme, të larguara nëpërmes 

agjentëve atmosferik, nga këto stoqe karrierash të kudo ndodhura, të favorizuara nga vet pozicioni 

kodrinor me reliev të thyer, që lehtësojnë transportimin e këtyre sterileve drejt kuotave më të ulta, 

nëpër toka, përrenje, lumenje deri në det. 

Cilësia e ajrit bazuar në monitorimet e kryera nga ISHP për rajonin e Kamzës jepet në tabelën më 

poshtë. Krahasimi është bërë me normën Shqiptare dhe me rekomandimet e OBSH për cilësinë e 

ajrit.  

Tabela 13. Vlerat dhe normat e treguesve të komponentëve të ajrit 

(μg/m3 ) LGS PM10 SO2 NO2 O3 PB 

Kamza 235 111 18 30 104 0.32 

Norma 

Shqiptare 

140 70 60 60 120 1.0 

Vlerat e 

OBSH 

80 50 50 40 110 0.5 

 

Siç shihet dhe nga tabela më sipër më problematik nga pikëpamja shëndetësore është LGS (që e 

tejkalon normën tonë me 1.7 herë dhe rekomandimet e OBSH me 3 herë) dhe PM10 (i cili e tejkalon 

normën tonë me 1.6 herë, ndërsa rekomandimet e OBSH 2.2 herë). Vlerat e elementëve të tjerë 

(dyoksidit të squfurit, dyoksidit të azotit, ozoni, plumbi) janë brenda kufijëve të përcaktuar. Ndotja 

e ajrit në rajonin e Kamzës vjen nga disa faktorë, ndër faktorët më të rëndësishëm, që ndikojnë në 

ndotjen e ajrit janë: a. Fluksi i madh i lëvizjes së makinave, pasi në këtë rajon kalon aksi kryesor lidhës 

midis kryeqytetit dhe pjesës veriore të vendit. b. Ndërtimet që deri tani janë bërë pa kriter dhe 

rregull. c. Djegja e mbeturinave të ngurta urbane nga banorët. Ndërsa treguesit e radioaktivitetit 

(radioaktiviteti beta total) janë në nivele të pranueshëm. Gjithashtu ndotja akustike në rajonin e 

Kamzës është në nivele të pranueshëm. 
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Figura 27. Siperfaqe e mbuluar me myshqe ne Valias, tregues i ndotjes së ajrit 

 

3.2 Mjedisi Biologjik 

Biodiversiteti përbën një komponent shumë të rëndësishëm të pasurive natyrore të një vendi, 

hapësirë apo rajoni. Me biodiversitet nënkuptohet shumëllojshmëria e organizmave të gjalla në të 

gjitha nivelet, duke përfshirë ato tokësore, detare, ujërave të ëmbla, si dhe komplekse ekologjike, 

pjesë e të cilëve  ato janë. Në origjinë të këtij diversiteti qëndrojnë pozicioni gjeografik, faktorë 

gjeologjikë, pedologjikë, hidrologjikë, relievi dhe klima. 

 Bimësia dhe Habitatet 

Bimësia ndikon dukshëm në gjeomorfologjinë e pellgjeve ujëmbledhës dhe në cilësinë e ujrave. 

Dëmtimi i mbulezës bimore nxit erozionin, thellimin, zgjerimin e shtretërve lumor. Nga ana tjetër, 

prej dëmtimit të mbulesës bimore varfërohet dukshëm larmia bimore dhe shtazore (biodiversiteti); 

kjo ndikon në funksionin normal të ekosistemit natyror dhe të jetës në të. Kujtojmë se tek 

biodiversiteti përfshihen drejtpërsëdrejti ose tërthorazi edhe gjithë llojet e shfrytëzuara nga njeriu, 

si p.sh. bimët mjekësore dhe industriale. 

Në lidhje të ngushtë me elementet klimatike dhe ato të tokës, bimësia paraqet një model të 

dukshëm vertikal të shpërndarjes së saj. Në këtë pjesë territori përballemi më një hapësirë përreth 

të ndërlikuar e cila përfshin shkurre, kullota, livadhe, sipërfaqe bujqësore, pemishte, ullishta e 

vreshta, sipërfaqe joprodhuese, shkëmbore, gurishtore të zhveshura, miniera, sipërfaqe të banuara, 

troje të përzier me tokë bujqësore, si dhe sipërfaqe ujore. 
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Spektri korologjik mbizotërohet dukshëm nga format eumesdhetare , e lidhur ngushtë kjo me 

klimën e pellgut ujëmbledhës, të ndikuar edhe nga zona bregdetare (stenomesdhetare); megjithatë, 

kjo duket se është e lidhur ngushtë edhe me proceset degraduese të bimësisë në zonë; në zonë 

gjenden shumë lloje evropiane, euqendrore, euaziatike etj, të cilat tregojnë se kjo bimësi është e 

lidhur me llojet bimore me origjinë veriore dhe verilindore (Mersinllari et al, 2009). 

 

Grafiku 2. Format jetësore (%) të specieve bimore që njihen për zonën 

 

Zona është e mbuluar në përgjithësi me barishte dhe shkurre mesdhetare dhe shumë pak nga 

bimësi e lartë. Territori ka një mbulesë bimore tipike të zonës mesdhetare bregdetare. Speciet 

mbizoteruese janë si më poshtë: Ficus sp., Rubus sp.,  Platanus orientalis, Cornus mas, Arundo donax, 

Tamus communis, Smilax aspera, Ulmus parvifolia, Hedera helix, Juglans regia, Corylus avellan, 

Arundo donax, Populus nigra, Populus alba, Rubus sp., Inula viscosa, Salix sp. , Typha latifolia, Populus 

nigra, Populus alba, Salix sp. 

Zona në studim sipas topografisë së relievit bën pjesë në zonën e pyjeve dhe e shkurreve 

mesdhetare e cila shtrihet deri në lartësitë 300-600 m mbi nivelin e detit. Këto janë shoqërime 

bimore të tipit të makies, përherëtëblerta, si mare (Arbutus unedo), shqopë (Erica arborea), mërsinë 

(Myrtus communis), mrete (Phyllirea latifolia), shkozë e zezë (Carpinus orientalis), Akacia (Robinia 

pseudoacacia), Plepi (Populus sp)., fshikëkarthë (Colutea arborescens), dafinë (Laurus nobilis), 

Manaferra (Rubus fruticosus), Manaferra egër (Rubus fructicus), Ashja (Ilex aquifolium), 

Gjineshtra (Sparartium junceum), etj. 
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Në këte zonë mbulesa bimore duket se është degraduar edhe më tepër (sidomos shpatet të pellgut 

ujëmbledhës), nga 18% deri në 22%; nuk janë të pakta zonat e zhveshura plotësisht, pa bimësi. Kjo 

do të thotë se dukuria e gërryerjes është shumë e fortë. Nga ana tjetër, edhe aftësia ujëmbajtëse e 

dheut në pjesët e zhveshura është shumë e vogël. Sipas specialistëve nga zhveshja sipërfaqes së 

tokës me 10-20%, rrjedhjet sipërfaqësore rriten dy herë; ato trefishohen kur zhveshja arrin deri në 

35-40%. Kjo shkakton ndryshime në karakteristikat e përrenjve që ushqejnë ujëmbledhësin, duke 

shkaktuar ndryshime të mëdha të nivelit të ujit, rritje të shpejtë gjatë shirave dhe pakësim të dukshëm 

gjatë stinës së thatë. Formacionet e gërryeshme lehtësisht, zhveshja nga bimësia për hir të prerjeve 

dhe reshjet vrullshme, kanë nxitur dhe forcojnë vatrat e erozionit, gërryerjen e shpateve dhe 

rrëshqitjet, veçanërisht gjatë dimrit (Mersinllari et al, 2009). 

Nder bimet e arave qe kultivohen ne kete zonë permendim: Domatja (Solanum lycopersicum), 

Bishtaja (Phasealus vulgaris L.), Spinaqi (Spinacia oleracea), Speci (Capsicum), Gruri (Triticum sp.), 

Qepa (Allium cepa), Kungulli (lat. Cucurbita pepo), Lakra e bardhë (lat. Brassica oleracea var. capitata 

var. alba L.), Prasi (lat. Alium porum), etj.. 

Flora e eger e zones perbehet nga: Ashja (Ilex aquifolium), Bar gjarpëri (Ceterach officinarum Lam. 

Et Dg.), Fier krojesh (Adiantum capillus-veneris) Fieri mashkullor (Dryopteris filix-mas L.), 

Grami (Agropyrum repens), Gjembardhi (Eryngium campestre L.), Gjembgomari (Stilybum 

marianum L.), Gjendjefili (lat. Eugenia caryophyllata L.),  Gjethedelli madhor (Plantago major L.),  

Gjuhëlopa mjekësore (Anchusa officinalis L.), Gjuhënusja e formuar (Delphinium consolida L.), Hithra 

(Urtica dioica L.), Kallami (Arundo donax), Karrota e egër (Pastinaca sativa), Kopra (Anethum 

graveolens L.DilL.), Kulpra (Clematis vitalba L.), Kungulli i egër (Citrullus colocynthis Sxhrader), 

Kungulleshka (Ecballium elaterium L.), Laboti i eger (Chenopodium album), Lakra (lat. Brassica 

oleracea), Lëpjeta (lat. Rumex acetosa), Lotëtokësi i purpurtë (Digitalis purpurea), Luledele (Bellis 

perennis), Luleshurdha mjekësore (Taraxacum officinale ëeb.), majdanozi (Petroselinum hortense), 

Meli (Panicum miliaceum), Mersina (Myrtus communis), Mëllaga (Malva officinalis), 

Mëlqinja (Berberis vulgaris), Rrodhëza (Agrimonia eupatoria), Rrodhja (Arctium lappa), 

Tatulla (Dotura stromonium), Tulkuqi (Rramnus fragula), Thundërmushka (Tussilago farfara), 

Zhabina e arave (Ranunculus acris), etc.  

Ndryshimet në mbulesën bimore dhe në përdorimin e tokës ndikojnë në funksionet ekologjike të 

pellgut. Nga gërryerjet masive janë formuar shtrete zallorë përgjatë përrenjve, ku bimësia është e 

zëvendësuar nga bimë pak të rëndësishme, si Pyrrocantha coccinea, Sparthium junceum etj. Për të 

ngadalësuar erozionin, ka rëndësi prania e disa llojeve tipike të luginave lumore, si Platanus, Salix 

etj., të cilat duhen mbrojtur dhe mbarështuar. 

Ndikimi i njeriut është shumë i dukshëm pasi është një terren me kuota të ulëta dhe i arritshëm 

lehtësisht nga të gjithë. Pjesë të caktuara janë shfrytezuar dhe janë degraduar pasi pjesa më e 

madhe e kësaj bashkie është e banuar. Mbulesa bimore duket se është degraduar nga 18% deri në 

22%; nuk janë të pakta zonat e zhveshura plotësisht, pa asnjë mbulesë bimore, Kjo ka sjellë si pasojë 

erozionin e fuqishëm dhe shtimin e lëndëve pezull në ujëra, shpesh mbi 25 mg/L që është norma 

e lejuar e BE-së për ujërat sipërfaqësore që përdoren për të pirë. Blegtoria dhe prerja e druve duket 
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se janë aktivitetet kryesore që mbështesin mbijetesën e banorëve të zones. Vazhdimisht në këtë 

zonë janë marrë masa dhe studime por ngelet ende punë në ndërgjegjesimin e banorëve dhe 

mungesa financiare. Tipi i bimësisë që duhet mbjellë varet nga karakteristikat e tokës, por këtu mund 

të kombinohen nga përzierje bimësh barishtore, shkurresh dhe drurësh nga flora spontane e 

pellgut.  

 

 Fauna tokësore dhe ujore 

Në zonën e studiuar nuk ka ndonjë lloj ose specie flore apo faune që mbrohet me status të veçantë. 

Sipas përditësimeve të Unionit ndërkombetar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), 109 lloje kafshësh të 

grupeve të ndryshme taksonomike janë konsideruar si të kërcenuara, por përsa i përket faunës së 

Kamzës zona paraqet specie tipike të zonave rurale 

Ndër rreziqet kryesore të faunës në hapësirën e rrethit të Tiranës mbeten, gjuetia, copëzimi dhe 

humbja e habitatit, kullotja, zjarret, veprimtaritë industriale si dhe aktivitete të pa licensuara. 

Ndër insektet që takohen në zonë përmendim:  

i. Rendi Odonata: Sympetrum sanguineum 

ii. Rendi Orthoptera: Gryllulus frontalis, Calliptamus italicus, Locusta migratoria 

iii. Rendi Coleoptera: Scarabaeus sacer, Calosoma sycophanta, Gyrinus notator, Anomala vitis, 

Oxytherea funesta, Cetonia aurata, Lampyris noctiluca, Coccinella septempunctata 

iv. Rendi Lepidoptera: Iphiclides podalirius, Papilio machaon, Aporia crataegi, Pieris brassicae, Colias 

crocea, Gonepteryx Cleopatra, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Cynthia cardui 

v. Rendi Neuroptera: Libelloides ottomanus, Mantis religiosa 

Herpetofauna (Amfibet dhe Reptilet) 

Llojshmëria e amfibëve është relativisht e ulët edhe per reptilet situate është pothuajse njejte, me 

pak lloje te pranishme. Llojet kryesore te amfibeve te pranishem në zonë janë: Bombina variegate, 

Bufo bufo, Bufo viridis, Rana balcanica, etc. 

Llojet kryesorë të gjitarëve të pranishëm janë: Erinaceus concolor, Talpa caeca, Crocidura leucodon, 

Mus musculus, Mus spicilegu, Rattus norvegicus, etj. 

Ornitofauna (Shpendet). Pjesa me e madhe e shpendeve te hasur ne kete territori jane dimerues 

dhe shtegetare, lloje qe preken me pak nga shqetesimi apo nderhyrje te tjera humane. Shpendet e 

perhershem dhe ata folezues te mirefillte jane dhe me te rralle. Shpendet e takuar i perkasin 

mjediseve te tipit te shkurretave, toka bujqesore te punuara apo te braktisura dhe qendrave te 

banuara. Nder ta me te zakonshem jane harabeloret me perfaqesues bilbithat e trishtilat. Ne tokat 

bujqesore hasen me shpesh laureshat, bishtlekundesat, etj.  
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3.3 Efektet e Ndryshimeve Klimatike 

 Ndryshimet klimatike në Shqipëri 

Shqipëria, si pjesë e rajonit të Europës Juglindore, pritet të ketë pasoja të ndjeshme nga ndryshimet 

e pritshme klimatike. Sipas raportit të Ministrisë së Mjedisit (2016), ndryshimet kryesore që 

parashikohen janë: 

- rritja e temperaturave 

- uljae sasisë së reshjeve, 

- shtimi i fenomeneve ekstreme tëmotit 

- rritja enivelit të detit. 

Sipas skenarëve te ndryshëm, sikurse në pothuajse gjithë territorin e vendit, sektorët që do të 

ndikohen më shumë nga ndryshimet klimatike, edhe për Bashkinë Kamëz janë bujqësia, energjia, 

biodiversiteti, toka dhe ekosistemet ujore. Për këtë arsye duhen marrë masa për fortifikimin e 

barrierave të brigjeve të lumenjve, kryesisht në zonat më problematike, të cilat janë të prekura edhe 

nga erozioni lumor. Gjithashtu, duhen marrë masa për përmbushjen e nevojave ushqimore në raste 

ekstreme, ku kulturat bujqësore dëmtohen nga përmbytjet masive dhe nga periudhat e gjata të 

thatësirës.  

 Rritja e temperaturave 

Bazuar në të dhënat e paraqitura në komunikimin e tretë që Shqipëria ka bërë për ndryshimet 

klimatike në tre skenare të përgatitur, tregohet një rritje e mundshme e temperaturës mesatare vjetore 

përgjatë viteve 2030, 2050, 2080 dhe 2100. Si temperaturë reference është marrë temperatura 

mesatare e vitit 1990. 

Tabela 14. Skenaret e parashikimit të rritjes së temperaturës 

Stinët Vitet 

2030 2050 2080 2100 

Vjetor 1.0 (0.7 to 1.2) 1.7 (1.3 to 2.2) 2.8 (2.0 to 3.5) 3.2 (2.4 to 4.1) 

Dimër 0.8 (0.7 to 0.9) 1.2 (1.1 to 1.4) 2.0 (1.7 to 2.3) 2.4 (1.9 to 2.7) 

Pranverë 1.0 (0.8 to 1.12) 1.5 (1.3 to 1.8) 2.6 (2.2 to 3.0) 3.1 (2.6 to 3.6) 

Verë 1.6 (0.5 to 1.8) 2.5 (2.1 to 2.8) 4.3 (3.8 to 4.9) 5.3 (4.6 to 6.0) 

Vjeshtë 1.0 (1.0 to 1.1) 1.6 (1.5 to 1.8) 2.8 (2.7 to 3.0) 3.5 (3.2 to 3.7) 

Burimi: Ministria e Mjedisit, 2016 

 

Në skenaret e rritjes së temperaturës, në vitin 2050 parashikohet një rritje mesatare e temperaturës 

me 1.7°C dhe skenari maksimal 2.2°C. Ndërsa në vitin 2080 temperatura mund të rritet me 2.8°C, 

ndërsa vlera maksimale e vlerësuar mendohet të arrijë shifrën 3.5°C. Në vitin 2100, temperatura 

mesatare vjetore parashikohet të rritet me 2.4- 4.1°C. 
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Duke vëzhguar vlerën e rritjes së temperaturës sipas stinëve të vitit, shqetësues është fakti që rritja 

më e madhe e temperaturës parashikohet të ndodhë në stinën e verës, duke e kthyer atë në një 

stinë akoma më të nxehtë e të thatë. Temperaturat mesatare vjetore për skenaret e përgatitur mund 

të rriten me 2.1-2.8°C në vitin 2050 dhe një rritje me 4.6-6.0°C në vitin 2100, referuar me temperaturat 

e vitit 1990. Temperaturat mesatare vjetore, sipas skenareve të hartuara, pritet të arrijnë në 25°C në 

vitet 2050 dhe në 30°C në vitin 2100. 

Përveç rritjes së temperaturave në përgjithësi, parashikohet edhe shtimi i fenomeneve ekstreme të 

motit siç janë numri i ditëve me temperaturë >35°C pa ndërprerje, numri i ditëve me valë të nxehta, 

dhe numri i ditëve me temperaturë të ftohtë pa ndërprerje.  

Duke iu referuar të dhënave nga Ministria e Mjedisit (2016) përgjatë gjithë viteve të ardhshme, deri 

në vitin 2100, do të kemi një rritje të ditëve me temperatura maksimale mbi 35°C ku nga 1.7-5.8 në 

periudhën 1961-1990, në vitin 2100 do të arrijnë 10-24 ditë me temperatura mbi 35°C në veri, ndërsa 

në pjesën qëndrore dhe jugore kjo vlerë është më e ulët. Gjithashtu, numri i ditëve me valë të nxehta 

do të rritet përgjatë viteve të ardhshme, nga 19-27 ditë në periudhën 1961-1990 në 115-120 në vitin 

2100 në pjesën veriore, ndërsa në atë qendrore dhe jugore vlerat paraqiten më të ulëta. Përsa i 

përket ditëve me temperaturë me të ulët se 0°C të paraqitura në tabelën e mësipërme, parashikohet 

një rënie drastike deri në vitin 2100, krahasuar me vitin 1990, nga 10-27 ditë në periudhën 1961-1990, 

në vitin 2100 këto ditë nuk do të jenë të pranishme fare në të gjithë zonën bregdetare. Gjithashtu, 

edhe ditët me valët e të ftohtit nuk do të jenë të pranishme në vitet 2100. 

Si pasojë e rritjes së temperaturës dhe rritjes së numrit të ditëve me valë të nxehta, vendi do të 

përballet me thatësira të konsiderueshme dhe të nxehta. Ndikim i menjëhershëm do të shihet në 

rritjen e mesatares vjetore të vdekshmërisë, kryesisht për moshat e treta; në kërkesën në rritje për 

ujë të pastër; dhe në probleme me përshtatjen e kulturave bujqësore me klimën. 

Ulja e sasisë së reshjeve: Një problem i rëndësishëm që pritet të vijë bashkë me ndryshimet klimatike, 

tashmë të vërtetuara shkencërisht, është ulja e sasisë së reshjeve vjetore dhe shpërndarja e tyre 

përgjatë vitit. 

Në vitet e ardhshme pritet që sasia e reshjeve të ulet rreth 14.37% në vitin 2080 dhe deri në mbi 18% 

në vitin 2010. Në vitet e ardhshme parashikohet që periudhat e thatësirës të shtohen së tepërmi, si 

pasojë e uljes së sasisë mesatare të reshjeve vjetore dhe shpërndarjes së tyre përgjatë vitit.  

Nga të dhënat e skenareve të parashikuara të shpërndarjes së reshjeve vjetore, vihet re që stina e 

verës do të jetë mbi 50% më e thatë. Mungesa e reshjeve do të çojë në një verë shumë më të nxehtë 

dhë të thatë, duke u kthyer në problem serioz për zhvillimin e bujqësisë, dhe do të nxjerrë në pah 

shumë probleme të tjera në sektorë të ndryshëm ekonomik. 

Rritja e temperaturave në territorin e Bashkisë Kamëz do të ketë një sere problemesh kryesisht në 

zhvillimin e bujqësisë dhe në biodiversitet. Zhvillimi bujqësor në territorin e bashkisë do të përballet 

me kushte klimatike më të thata, e si pasojë do te ketë një rritje të kërkesës për ujë për vaditje dhe 

nga ana tjetër një ulje në sasinë e reshjeve dhe rezervave ujore të përdorshme për bujqësinë. Shtimi 

I dëmtuesve (parazitë, mikrobe, insekte) do të jetë një problem ekzistent në rritjen e temperatures 
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mesatare vjetore. Biodiversiteti do të preket ndjeshëm nga kohëzgjatja e periudhave të nxehta gjatë 

vitit dhe mungesës së reshjeve, si pasojë dhe intensifikimi i zjarreve të cilët dëmtojnë specie dhe 

habitate në tërësi. Për zhvillimin sa më të qëndrueshëm të biodiversitetit duhen marrë masa në kohë 

sa më të hershme, për adoptimin e bujqësisë dhe gjetjen e mënyrave për plotësimin e nevojës me 

ujë për vaditje. 

Përmbledhje e ndikimeve të mundshme të ndryshimeve klimatike në basenin ujor Ishëm 

Tipi i presionit Implikimet potenciale të ndryshimeve klimatike 

Burimet pikësore dhe 

të shpërndarë të 

ndotjes  

- Prurjet e shtuara të lumenjve do të reduktojnë ndikimin e ndotjes në lumenj, 

por mund të rritet ngarkesa e ndotësve në det. Kjo mund të pengojë arritjen e 

standardeve mirkobiologjike për ujërat e larjes dhe ujërat e ndenjura 

bregdetare.  

- Reshje të shumta intensive në formë rrebeshi mund të ndikojnë në rritjen e 

ngarkesës së ndotësve të shpërndarë nga zonat rurale dhe ato urbane.  

- Gjatë verës, kur prurja është e ulët, disa shkarkime pikësore mund të mos 

hollohen më në mënyrën e duhur.  

- Prurjet e ulëta gjatë verës gjithashtu mund të reduktojnë prurjen e ujërave të 

ndotura urbane, duke krijuar bllokime dhe risk potencial përmbytjeje.  

- Shirat me intensitet të lartë në verë, menjëherë pas thatësirave shkaktojnë rritje 

të prurjes në sistemet e kanalizimeve të kombinuara, dhe si pasojë dëme në 

jetën ujore.  

- Prurjet e ulëta të lumenjve gjatë verës, shoqëruar nga temperaturat e larta që 

reduktojnë oksigjenin e tretur në trupat ujorë, ofrojnë kushte jo të mira për 

hollimin e shkarkimeve. Ky fenomen sjell rritje të kostos së trajtimit të ujërave 

të ndotura urbane dhe kostos së përdorimit të energjisë.  

- Zhvillimi i madh i bimëve dhe algave, për shkak të rritjes së temperaturave dhe 

rritjes së rrëkeve ujore të pasura me ushqyes, lehtësojnë eutrofikimin. 

- Temperaturat e larta gjithashtu mund të shkaktojnë probleme nëpërmjet uljes 

së nivelit të oksigjenit të tretur.  

Rregullimi i prurjes 

dhe shfrytëzimi i ujit  

- Rritja e sasisë së reshjeve gjatë vjeshtës dhe dimrit sjell rritje të burimeve ujore 

në dispozicion për furnizim me ujë të pijshëm dhe prodhim hidroenergjie. 

Ndërsa reshjet e pakta gjatë periudhës së verës i reduktojnë ato.  

- Krijimi i mundësisë për thatësira gjatë verës ndikon në reduktimin e burimeve 

por sjell rritje të kërkesës për shfrytëzim të ujit (kryesisht për ujitje), e cila mund 

të ndikojë në sigurinë e furnizimit me ujë të pijshëm. Gjithashtu, mund të ketë 

shanse kripëzim të akuiferëve, çka do të ndihmohej nga rritja e pritshme e 

nivelit të detit.  

- Verat e thata dhe të nxehta sjellin rritje të kërkesës për ujë, produkteve dhe 

aktivitete me origjinë ujore, duke ushtruar presion mbi pikat e shfrytëzimit.  
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Morfologjia  - Mundësia për përmbytje të shpeshta dhe të mëdha lumore nxit nevojën për 

skema të mbrojtjes nga përmbytja dhe menaxhim të qëndrueshëm të 

përmbytjeve.  

- Prurjet e shtuara dhe shirat intensive shkaktojnë rritje të erozionit lumor.  

- Reshjet e shumta ndikojnë në rritjen e riskut të rrëshqitjeve të kodrave duke 

gjeneruar ndotje lokale të rrezikshme, dhe shtim të sasisë së sedimenteve në 

trupat ujorë.  

- Rritja e erozionit të tokës sjell baltëzim të zhavorreve, ku hidhen vezët e 

peshqve, si dhe rritje të ngarkesës së ushqyesve në gjiret dhe ujërat detare.  

- Rritja e nivelit te detit ndikon në bregun e ulët dhe ujërat tranzitore, dhe mund 

të përkeqësohet nga stuhitë e mëdha e të shpeshta. Kjo shkakton rritje të 

përmbytjeve bregdetare në zonat e ndjeshme, si dhe rritje të erozionit 

bregdetar.  

 

Llojet e huaja  - Temperaturat e larta, ndryshimet e kushteve hidrologjike dhe të cilësisë së ujit 

krijojnë mjedise të favorshme për specie invazive jo endemike, dhe lejon 

shpërhapjen e sëmundjeve të rralla apo jo endemike të specieve ujore.  

- Ndryshimet stinore mund të ndikojnë në marrëdhëniet ndërmjet specieve, për 

shembull reduktimi i pjalmimit, ndryshime në kohën e migrimit, duke krijuar 

konkurrencë ndërmjet specieve, dhe lëshim të vezëve të peshkut para kohe, 

ose më vonë.  

- Ndryshime në sasinë e specieve endemike dhe shpërndarjen e tyre, si dhe të 

gjatësisë së sezonit të rritjes.  

- Temperaturat më të larta do të jenë më pak të favorshme për disa specie 

autoktone. 

- Habitatet mund të ndikohen nga ndryshimet në përdorimin e tokës, për 

shembull futja e kulturave të reja për t’iu përshtatur klimës së re, ose rritja e 

prodhimit të bio karburanteve. 

- Rritja e erozionit bregdetar dhe bregut të lumit mund të ndikojë në mënyrë të 

pakthyeshme në speciet kryesore autoktone. 

 

3.4 Popullsia dhe Asetet Materiale 

 Popullsia dhe tendencat demografike 

Të dhënat e Regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë (Census 2011), paraqesin se në 2011 në 

Bashkinë Kamëz ndodhej një popullsi rezidente prej 104,190 banorë. Nga “Projeksionet e popullsisë 

2011-2031” të INSTAT, mund të përafrojmë se popullsia rezidente vlerësohet të jetë aktualisht 121,277 

banorë, për një territor me një sipërfaqe prej 37 km2. 

 

 

 

 

mailto:info@atelier4.al


 

 

Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al                    103 

Tabela 15. Popullsia dhe tendencat demografike 

    Popullsia Rezidente  Pjesa e 

popullsisë 

së 

Bashkisë 

Densiteti  

Njësi Administrative  
Sipërfaqe Census 2011 

2011 2021 2011 2021 
km2 

Kamëz 25 66,841 77,803 64% 2,697 3,138 

Paskuqan 12 37,349 43,474 36% 3,013 3,505 

Bashkia Kamëz 37 104,190 121,277 100% 2,801 3,260 

Burimi Census 2011, Instat, Përpunoi Atelier 4.  

Njësitë Administrative Kamëz, regjistron numrin më të lartë të banorëve duke përfaqësuar më 

shumë se 64 % të popullsisë së bashkisë, ndërsa Njësia Paskuqan përfaqësojnë rreth 1/3 e popullsisë 

së bashkisë.  

E pozicionuar në periferi të qytetit të Tiranës, Bashkia Kamëz shfaq një densitet popullsie relativisht 

të lartë, me 2801 banorë/km2, duke shënuar një vlerë shume herë më të lartë se densiteti mesatar 

kombëtar prej 97 banorë/km2. Nga projeksioni i popullsisë, ky densitet pritet të ketë arritur ditët e 

sotshme vlerën prej 3260 banorë/km2. Densitetit relativisht i lartë i regjistruar në të dyja njësitë 

administrative, thekson karakterin urban të Bashkisë Kamëz. 

Për të krijuar një imazh më të qartë mbi shpërndarjen e popullsisë ne territor, është e nevojshme të 

vlerësohet densitetit i popullsisë i matur me një emërues të përbashkët (thënë ndryshe numri i 

banorëve prezent në një sipërfaqe prej një km2 specifik). Bazuar në shpërndarjen e popullsisë në 

nivel rrjeti, vërehet se popullsia e Bashkisë Kamëz, përqendrohet përgjatë akseve rrugore kryesore 

dhe në përafërsi të qytetit të Tiranës.  
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Figura 28. Densiteti i popullsisë ne nivel Rrjeti – Bashkia Kamëz – Census 2011 

Tendencat 

Ndryshe nga popullsia rezidente e vlerësuar nga Census 2011, e cila tregon një imazh statik të numrit 

të banorëve në një zonë të caktuar dhe në një moment të caktuar (muajin tetor 2011), Gjendja Civile 

tregon popullsinë e regjistruar nga pikëpamja administrative në një territor.  

Rezultatet e Census 2011 regjistrojnë 104,190 banorë në bashkinë Kamëz, kurse për të njëjtin vit në 

Gjendje Civile regjistrohen 119.444 banorë. Kjo diferencë vjen për shkak të disa faktorëve si p.sh.: 

migrimi i popullsisë jashtë dhe brenda vendit i pa pasqyruar në regjistra. Në këtë kontekst, vlerësimi 

i popullsisë së Regjistruar në Gjendje Civile, vlerësohet i domosdoshëm për të matur vlerat 

demografike ekzistuese dhe potencialë të Bashkisë Kamëz.  

 

Tabela 16. Popullsia e regjistruar në Gjendjen civile ndër vite. 

Viti 

Popullsia e regjistruar në Gjendje Civile të Bashkisë Kamëz 

Nj.A. Kamëz N.A. Paskuqan Bashkia Kamëz 

  
Numri 

Ritmi 

demografik 
Numri 

Ritmi 

demografik 
Numri 

Ritmi 

demografik 

2010 77,698 - 38,591 - 116,289 - 

2011 79,737 2.6% 39,707 2.9% 119,444 2.7% 

2012 81,902 2.7% 40,204 1.3% 122,106 2.2% 

2013 84,761 3.5% 40,626 1.0% 125,387 2.7% 

2014 85,686 1.1% 41,444 2.0% 127,130 1.4% 

2015 86,251 0.7% 42,551 2.7% 128,802 1.3% 
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2016 86,587 0.4% 42,529 -0.1% 129,116 0.2% 

2017 87,695 1.3% 43,162 1.5% 130,857 1.3% 

2018 89,089 1.6% 44,954 4.2% 134,043 2.4% 

2019 91,158 2.3% 46,728 3.9% 137,886 2.9% 

2020 91,522 0.4% 46,932 0.4% 138,454 0.4% 

 

Në 1 Janar 2020, Gjendja Civile regjistron 138.454 banorë në Bashkinë Kamëz, ku 2/3 ndodhen në 

Njësinë Administrative Kamëz dhe 1/3 në Njësinë Administrative Paskuqan. Gjithashtu të dhënat e 

Gjendjes Civile tregojnë se nga janari 2010 deri në janar 2020, popullsia e Bashkisë Kamëz, por dhe 

e Njësive Administrative njohin vetëm tendenca pozitive në rritje. Projektimi i popullsisë në formë 

grafike dhe drejtëza e regresionit linear shfaq qartë tendencën demografike pozitive të popullsisë 

së Bashkisë Kamëz, me një rritje mesatare prej 1.8% në vit. 

 

Grafiku 3. Tendencat demografike te Gjendjes Civile Bashkia Kamëz 

 

Paralelisht me numrin e banorëve, dhe numri i familjeve të regjistruara në Gjendje Civile shfaq 

tendenca pozitive, ku vërehet se në 2010 regjistrohen vetëm 26,971 familje, ndërsa në janar të 2018 

regjistrohen 36,147 familje.  

 

Tabela 17. Numri i Familjeve të regjistruar në Gjendje Civile 

Viti 
Numri I Familjeve të regjistruar në Gjendje Civile të Bashkisë Kamëz 

Nj.A. Kamëz N.A. Paskuqan Bashkia Kamëz 

2010 16,172 10,799 26,971 

2011 18,478 11,013 29,491 

2012 21,138 11,099 32,237 

2013 21,916 11,036 32,952 

2014 22,186 11,255 33,441 

2015 22,595 11,819 34,414 

2016 22,908 12,112 35,020 

2017 23,246 12,241 35,487 

100,000 
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120,000 

130,000 
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2018 23,546 12,601 36,147 

Projektimi i numrit të familjeve në formë grafike dhe drejtëza e regresionit linear shfaq qartë ritmet 

e larta me të cilat rritet numri I familjeve në Bashkisë Kamëz, me një rritje mesatare prej 3.8% në vit.  

 

Grafiku 4. Tendenca e njësive familjare të regjistruar në Gjendje Civile Bashkia Kamëz 

Nëse krahasojmë evolucionin e numrit të banorëve me evolucionin e numrit të familjeve (me 

përkatësisht, një rritje mesatare prej 1.8% dhe 3.8% në vit), vërehet se I numri i familjeve shfaq një 

ritëm më të lartë zhvillimi. Ky fenomen  shpjegohet për shkak të ndryshimeve sociale dhe kulturore, 

dhe zhvillimit të ekonomive familjare. Tendence pozitive e numrit të familjeve vendos theksin mbi 

kërkesën e lartë të popullsisë lokale për strehim.  

Ndonëse Bashkia Kamëz shfaq tendenca demografike pozitive (ndryshe nga pjesa dërmuese e 

bashkive të Shqipërisë), ndërmarrja e politikave lokale në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe 

ekonomisë rajonale, janë të domosdoshme për të garantuar qëndrueshmërinë demografike të 

bashkisë ndër vite. 

 Strehimi 

Situata socio ekonomike e bashkisë Kamëz është një tregues i rëndësishëm jo vetëm për nga 

pikëpamja sociale por dhe nga dhe nga nevojat për struktura dhe nevojave për banesa sociale.  

Nisur nga të dhënat e regjistruara nga Census 2011 për bashkinë Kamëz, 10.4% e popullsisë 

rezidente deklaron se të ardhura kryesore të tyre mbështeten në asistenca social dhe ekonomik. Kjo 

vlerë relativisht e lartë, nënkupton se një numër i lartë banorësh nevojisin jo vetëm një mbështetjen 

financiare nga pushteti publik, por dhe një  mbështetje në plotësimin e nevojave të tyre për struktura 

dhe banesa sociale. Nga të dhëna t e Bashkisë evidentohen 564 që trajtohen me ndihmë 

ekonomike.  

Tabela 18. Familjet me asistencë sociale në Bashkinë Kamëz 

Njësia 

administrative 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20,000 
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Paskuqan 917 937 939 529 439 449 399 204 109 140 

Kamëz 3,800 3,950 5,056 2,630 2,051 2,004 1,789 720 398 424 

Bashkia Kamëz 4,717 4,887 5,995 3,159 2,490 2,453 2,188 924 507 564 

Njësia Administrative Kamëz regjistron dhe numrin më të lartë të personave të trajtuar me ndihme 

ekonomike, me 424 persona. Krahas personave me te trajtuar me ndihme ekonomike, ne 2020 

evidentohen dhe 162 fëmijë në situatë rruge dhe 172 urdhëra mbrojtje. 

Nga të dhënat e Bashkisë Kamëz rezultojnë se, përfitojnë subvencioneve të qerase 42 familje të 

pastreha dhe 526 familje të mbetura të pastreha si rezultat I tërmetit të datës 26.11.2019. Në kuadër 

të rehabilitimit të banesave, janë në trajtim dhe 25 familje, ndërsa 60 familje kanë aplikuar për kredi 

të zbutura banimi. 

Në një këndvështrim më të gjerë mund të themi se numri i lartë i  personave që përfitojnë ndihmë 

ekonomike, dhe kërkesa e lartë për strehim social, jo vetëm që tregon vështirësitë socio ekonomike 

me të cilat përballet Bashkia, por pasqyron dhe një nevojë të lartë për struktura sociale të 

specializuara por dhe strehim social me qellim zhvillimin e komunitetit.  

 

Banesat 

Regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë, ofron gjithashtu dhe një gamë të gjerë të dhënash mbi kushtet 

e banimit dhe cilësisë së banesave të Bashkisë Kamëz. Bazuar në të dhënat mbi banesat e Census 

2011, vërehet se banesat e Bashkisë Kamëz përqendrohen kryesisht përgjatë akseve kryesore dhe 

në përafërsi të Qytetit të Tiranës. Ndërsa Zonat veri lindore dhe zonat veri perëndimore shfaqin një 

densitet me të ulët banesash, karakteristikë e zonave periurbane.  
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Figura 29. Shpërndarja e vendbanimeve (Census 2011) 

 

Nga të dhënat Census 2011 rezulton se ndërtesat për qëllim banimi, janë ndërtesa relativisht të ulëta, 

për shkak se mbi 97% e ndërtesa nuk tejkalojnë 2 kate, dhe se nuk regjistrohen ndërtesa që 

tejkalojnë 6 kate.  

 

Grafiku 5. Katet e ndërtesave 

Shtrirja e lartë e banesave në territor dhe lartësia relativisht e ulët e ndërtesave, dëshmon se zhvillimi 

urban i deritanishëm është bazuar në konsumin e territorit se sa në zhvillimin e banesave kolektive.   
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Nga të dhënat e Census’it mbi Bashkinë Kamëz, rezulton se 92% e Banesave përdoren si 

vendbanime të zakonshme, 2% si banesa dytësore apo sezonale dhe 6% janë banesa të pabanuara..  

 

Grafiku 6. Përdorimi i Banesave (Census 2011) 

 

Tabela 19. Përdorimi i Banesave (Census 2011) 

Bashkia /Njësi 

Administrative  
Vendbanim i zakonshëm 

Banesa dytësore apo 

sezonale  
Banesë e pabanuara Gjithsej 

KAMËZ 13,867 201 892 14,960 

PASKUQAN 7,976 159 535 8,670 

BASHKIA KAMËZ 21,843 360 1,427 23,630 

Nga të dhënat Census mbi përdorimin e banesave, rezulton se Bashkia Kamëz gëzon një shfrytëzim 

relativisht të lartë të banesave ekzistuese. Ky shfrytëzim i lartë vërehet dhe nga fakti se vetëm 5.9% 

e banesave konsiderohen si banesa bosh, dhe 7.4% si banesa të pazëna (banesat e pazëna, 

përfaqësojnë të gjitha banesat e pabanuara dhe banesat për qëllim dytësore) 
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Grafiku 7. Banesat Bosh (Census 2011) 

 

Grafiku 8. Banesat e pazëna (Census 2011) 

Të dhënat Census, pasqyrojnë një shfrytëzim relativisht të lartë të banesave ekzistuese, duke lënë 

të kuptohet se nevojat shtesë për banim duhet të bazohen në ndërtesa të reja se sa në banesat 

ekzistuese.  

Gjendja e banesave 

Census i banesave jep dhe një vlerësim të përgjithshëm mbi cilësinë dhe problematika e banesat 

dhe ndërtesave e Bashkisë Kamëz. Nga të dhëna rezulton se 82% e ndërtesave për qëllim banimi 

janë ndërtuar pas 1991. Viti i ndërtimit është një tregues mbi amortizimin e sistemit të banimit, çfarë 

nënkupton ndërtesë relativisht të reja të bashkisë Kamëz shfaqin një amortizim relativisht të ulët.  
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Grafiku 9. Periudha e ndërtimit 

Pavarësisht se të dhënat Census mbi cilësinë e banesave shfaqin problematika të ndryshme, Cilësia 

e sistemit të banesave në Bashkinë Kamëz mund të konsiderohet relativisht e mirë. 

Gjatë vizitave në terren, është analizuar dhe cilësia e banesave në 5 kategori.  

- Objekte në gjendje të mirë rezultojnë rreth 37.17% e ndërtesave 

- Mesatare rezultojnë rreth 57.56% e ndërtesave 

- E keqe, rreth 4.16% e ndërtesave 

- Rrënojë, rreth 0.23% 

- E papërfunduar, rreth 0.86% 

Nga ky vlerësim shohim që objektet me cilësi mesatare të strukturës që mbizotërojnë në territor 

janë rreth 57.56%. Shpërndarja e cilësisë së objekteve në territor është paraqitur në hartën e 

mëposhtme. 
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Figura 30. Harta e gjendjes së banesave 

 

 

Figura 31. Harta e lartësisë së kateve 
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3.5 Vlerësimi i Kërcënimeve për Burimet Natyrore dhe Problematika 

Mjedisore 

Në Bashkinë e Kamzës janë të pranishme një sërë problemesh mjedisore të cilat përbëjnë edhe 

kërcënimet për këto burime natyrore.  

 Degradimi i tokës, erozioni, shembjet dhe rrëshqitjet  

Pjesa që përfaqeson më tepër degradimin e tokës në bazhkinë e Kamzës është shfrytëzimi i 

shtresave të thella të qymyrit në Valias, e cila ka krijuar hapësira boshe nëntoke, që rrezikojnë 

shëmbjen e materialit të sipërndodhur dhe për pasojë deformimin e sipërfaqes së tokës nga ai reali. 

Zona minerare të braktisura klasifikohen si zona me rezikshmëri gjeologjike dhe në asnjë mënyrë 

nuk duhet të lejohet ndërtimi mbi to.  

 

 Figura 32. Shembje toke në ish zonën e minierës së Valiasit  

 

Dukuria e erozionit lidhet me modifikimin apo shkatërrimin e habitateve. Erozioni çon në 

shkatërrimin dhe fragmentimin e habitateve, zhdukjen e specieve, modifikimin e bimëve dhe 

komuniteteve të kafshëve vendase, dhe së fundi, në ndryshimin e përhershëm të ekosistemit dhe 

peizazhit. Rrëshqitjet e tokës në territorin e bashkisë janë prezente dhe mund të shtohen nëse 

dëmtohet mbulesa pyjore apo nuk mirëmbahet ajo ekzistuese. Errozioni shfaqet në formën e dy 

tipeve kryesore: errozion sipërfaqësor dhe errozion fundor. Errozioni sipërfaqësor, në këtë territor 

kemi dalje të fuqishme të formacioneve litologjike flishore e argjilore. Ekspozimi ndaj faktoreve 

ekzogjenë të alterimit, si rezultat i mungesës së pyjeve natyrale, bën që sipërfaqe shumë të gjera të 

denudohen me shpejtësi të frikshme. Si rezultat i rënies së shirave me intensitet të lartë, bëhet 

largimi i menjëhershëm i materialit të shkatëruar dhe krijimi i kushteve për avancimin në thellësi të 
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proceseve alteruese të shkëmbinjve rrënjësore. Errozioni fundor zhvillohet më së shumti në 

fushëperhapjen e flisheve. Mekanizmi në këtë rast është krejt i ndryshëm nga ai i përshkruar për 

errozionin sipërfaqësor. Në rastin e errozionit fundor ndodh që pakot litologjike me fortësi të lartë 

(gëlqerorë e ranore) të vendosen në kuota hipsometrike më të larta se ato më të buta (argjilat). Për 

këtë shkak në rast rreshjesh të bollshme coprat e shkëmbinjve të fortë lëvizin nëper shpate, dhe 

sidomos në shtretërit e përrenjve e përroskave që kalojnë në shkëmbinj argjilo - alevrolitorë, duke i 

copëtuar ata në drejtim të thellësisë. Në këtë mënyrë ata bëjnë thellim të shtretërve të tyre me 

shpejtësi të madhe dhe i bëjnë të paqendrueshëm shpatet anësore të tyre. Në këtë rast krijohet një 

proces zinxhir midis errozionit dhe fenomeneve të rrëshqitjeve duke u kombinuar me njeri – tjetrin 

dhe duke qënë shkaktarë të njeri – tjetrit. 

 

Figura 33. Rrëshqitje toke pranë liqenit të Paskuqanit 

 Menaxhimi i mbetjeve 

Bashkia e Kamzës nuk ka një Plan Lokal për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve për territorin 

gjeografik pas Reformës Territoriale Administrative. Për këtë arsye, një nga prioritetet kryesore në 

fushën e menaxhimit të mbetjeve është hartimi i politikës lokale (plani) si një prioritet themelor që 

do të rregullojë të gjithë kuadrin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave në bashki, si dhe 

rregulloren e shërbimeve, të cilat do ta bëjë planin lokal të zbatueshëm.  

Shërbimi i menaxhimit të mbeturinave në Bashkinë Kamzë ofrohet nga një kompani private me një 

kontratë 10-vjeçare (e nënshkruar në 2018) për gjithë territorin administrativ. Kompania ofron 

shërbimin në territor 7 ditë në javë në zonat urbane dhe dy herë në javë në zonat rurale. Në Nj.A. 

të Paskuqanit, 30% e familjeve hedhin mbeturina jashtë dyerve të tyre dy herë në javë dhe zhvillohet 

një praktikë e mbledhjes derë më derë (për shkak të mungesës së kontejnerëve në zonë). (Bashkia 

Kamës Profil i përgjithshëm, 2019) 
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Bashkia Kamëz ka përcaktuar një normë gjenerimi prej 0.8 kg/banorë/ditë. Bazuar në këtë tregues, 

bashkia ka vlerësuar se në baza ditore gjenerohen 80-108 ton/ditë ose 39,438 ton / vit të 

mbeturinave urbane. 

Klientët kryesorë të identifikuar nga bashkia që sigurohen me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve 

janë familjet, bizneset dhe institucionet, të cilat gjithashtu paguajnë një tarifë të caktuar të pastrimit, 

të përcaktuar me vendim të këshillit bashkiak. 

Nga të dhënat e bashkisë, vetëm 60% e familjeve kanë paguar tarifën e pastrimit gjatë vitit 2018. 

Ndërkohë, nga 3,000 bizneset e faturuara, 85% e tyre kanë paguar atë.  

 Kategoritë Nr. Mbledhja e Tarifës 

1 Familjarë 36,000 60% 

2 Biznes i vogël 2,741  

85% 3 Biznes i madh 450 

4 Biznes VIP 30 

5 Institucione 66 1% 

Tabela 20. Sasia e mbetjeve të gjeneruara Bashkia Kamëz 

 

Shoqëria koncesionare që merret me menaxhimin e mbetjeve është Eco Cleaning. Bashkia ka lidhur 

një kontratë koncesioni mes Bashkisë Kamëz si Autoritet Kontraktues dhe shoqërisë koncesionare 

“Eco Cleaning” sh.p.k dhe konsiston në financimin, vënien në punë të shërbimit të pastrimit, 

grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane nëpërmjet impiantit të diferencimit 

të mbetjeve për qytetin e Kamzës, depozitimin e mbetjeve në vendet përkatëse dhe transferimin e 

shërbimit nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në fund të periudhës 12 vjeçare. Data efektive 

e kontratës është data 24.05.2018. 

Subjekti “ECO CLEANING” sh.p.k, ka aplikuar për leje mjedisi për ndertimin e një Stacion Transferimi 

mbetjesh të parrezikshme (Grumbullim, Transport dhe Magazinim i Perkohshem i Mbetjeve te  

Parrezikshme, larja, pastrimi, sprucimi ose veshja e konteniereve dhe ambalazheve në mënyre që 

të ripërdoren). Mbetjet e tjera te pariciklueshme do te depozitohen në Landfillin  e mbetjeve urbane 

ne Sharre. 

Ky stacion transferimi është projektuar te ndertohet ne  fshatin Valias, Bashkia Kamëz, prona me Nr. 

Pasurie: 343, zona kadastrale 2066, por projekti ka hasur ne kundershtim nga Ministria e Turizmit 

dhe Mjedisit dhe nga banoret e zones. 

 Pylltaria, kullotja, flora dhe fauna 

Në këtë pjesë territori për shkak dhe të topografisë dhe relievit ku lartësia maksimale e izoipsit është 

110m mbi nivelin e detit nuk përballemi me pyje të mirefilltë. Por ndertimet informale qe kane 

vazhduar per me shume se dy dekada në këtë Bashki në të dy njësitë administrative kanë demtuar 

rëndë florën dhe faunen eksistuese. Menaxhimi i dobët i nga ana e Bashkisë duke u fokusuar me se 
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shumti ne problemet e shumta ekonomike me te cilat është perballur kjo bashki pergjate shume 

viteve ka rezultuar në dëmtime të sipërfaqeve të mëdha dhe zhvleresim te aseteve floristike, 

faunistike dhe të kullotave. 

 

 Ndotja e ujërave 

Bashkia Kamëz ka nje rrjet hidrik te pasur (pershkohet nga 3 lumenj), por cilësia e ujërave të tyre  

paraqitet problematike.  

Në ndotjen e ujërave sipërfaqësore rol kryesor luajnë edhe shkarkimet e lëngëta urbane, industriale 

dhe bujqësore, që janë dukuri të cilat në mënyrë progresive ndikojnë në uljen e cilësisë së ujrave të 

lumenjve, dhe të mjedisit në përgjithësi. Ndër burimet kryesore të ndotjes së ujërave sipërfaqësore 

në terrenin e kësaj bashkie janë shkarkimet urbane, që përmbajnë lëndë organike, komponime të 

tretshme të fosforit dhe azotit, të cilat favorizojnë proçesin e eutrofikimit, bakterie dhe viruse 

patogjene, metale të rënda si dhe lëndë që prishin pamjen e ujërave dhe u japin atyre ere të keqe. 

Substancat ndotëse pasi kalojnë në ujërat e lumenjve sillen në mënyra të ndryshme: disa treten dhe 

pësojnë zhvendosje për shkak të rrymave ujore, disa të tjera përthithen nga grimcat e ngurta në 

pezull dhe sedimentojnë, ndërsa të tjerat mund të hyjnë në cikle biokimike të ndryshme, duke kaluar 

nga njëri organizëm në tjetrin. 

 

 

Figura 34. Lumi i Tiranës në afërsi të urës së Laknasit 

 

Shtrati i Tërkuzës është i mbushur me zallishte që priret të zgjerohet çdo here e më tepër. Kjo 

ndihmohet edhe nga struktura e paqëndrueshme e tokës së këtyre kodrave. Mendohet se shpejtësia 

e  sedimentimit është shumë e lartë, 1-1.3 m/vit, e cila duket edhe nga vlerat shumë të larta të 

mesatares mujore shumëvjeçare të lëndëve të ngurta pezull në lumin e Tërkuzës, të matura në 
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stacionin e Zall Herrit. Ndryshimet në mbulesën bimore dhe në përdorimin e tokës ndikojnë në 

funksionet ekologjike të pellgut. Nga gërryerjet masive janë formuar shtrete zallorë përgjatë 

përrenjve, ku bimësia është e zëvendësuar nga bimë pak të rëndësishme, si Pyrrocantha coccinea, 

Sparthium junceum etj. Për të ngadalësuar erozionin, ka rëndësi prania e disa llojeve tipike të 

luginave lumore, si Platanus, Salix etj., të cilat duhen mbrojtur dhe mbarështuar. (Vako, 2014) 

 

Figura 35. Lumi Terkuza pranë ish nyjes së betonit- Kamëz 

 

Shfrytëzimi pa kriter dhe jashtë çdo kontrolli i inerteve lumore sjellin pasoja në shtratin e tyre dhe 

në ekosistemin gjeokimik, të këtyre lumenjeve. Gërmimet e pastudjuara si në thellësi dhe në 

gjerësinë e shtratit të lumenjeve, sjellin shembjen e brigjeve të tyre duke humbur sipërfaqe të tëra 

toke, rrisin rrezikun për shkatrrimin e trojeve dhe banesave në afërsi të tyre. Shfrytëzimi intensiv çon 

deri në devijim të shtretërve të lumenjeve dhe në përmbytjen e tokave për rreth, (në rastet e reshjeve 

intensive), gjithashtu çon nëzbulimin e këmbëvë të urave etj. Kjo veprimtari përveç këtyre që thamë, 

sjell edhe ndotje të theksuar të ujrave të vet lumenjeve, nga përzierjet dhe turbullirat që krijohen 

me vet materialin lumor, (fraksionimin dhe larjen e tij), nga shembjet përkatese, nga vajrat dhe 

mbetjet që rrjedhin prej impianteve dhe makinerive të transportit etj. Të gjitha këto sjellin rrisqe 

negative të theksuara si për faunën e këtyre lumenjeve, ashtu edhe të ujrave nëntokësore që 

furnizohen nga këta akujfer të përhershëm. 

 

Erozioni i fuqishëm duket edhe në sasinë e madhe të lëndëve të ngurta që transportohen nga ujërat. 

Kjo duket edhe nga vlera e lartë e lëndëve të ngurta pezull në ujë, shpesh mbi normën e lejuar të 

BE-së prej 25 mg/l për ujërat sipërfaqësore natyrore që përdoren për pirje (Council Directive 

75/440) ose për peshkim (Council Fish Directive 2006/44). Kjo është shumë me ecurinë e klimës në 
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zonë, sidomos me reshjet. Gjithashtu, edhe tejpamja e ujërave të Ujëmbledhësit e matur për dy vjet 

rresht, ishte gjithnjë relativisht e ulët, dhe nuk përputhej gjithmonë me vlerat e klorofileve dhe të 

fitoplanktonit të matur paralelisht të cilat përgjithësisht kanë qenë të ulëta. (Vako, 2014) 

 

Erozioni dhe shkalla e sedimentimit mund të parandalohen duke ndihmuar shtimin e mbulesës 

bimore përgjatë përrenjve dhe tek sipërfaqet e zhveshura. Masa të rëndësishme janë edhe kontrolli 

i shpejtësisë së rrjedhjes duke ndërtuar vepra sado të thjeshta hidroteknike, si prita nëpër përrenj, 

ujëmbledhës të vegjël etj. Masa më e parë e domosdoshme do të ishte nxitja e pyllëzimit në 

hapësirën e pellgut, sidomos në pjesët më të zhveshura, përgjatë përrenjve, në tokat e braktisura. 

Kjo do të pengonte edhe shpëlarjet e lëndëve organike, ndotjet bakteriale nga vendbanimet dhe 

bagëtitë, si dhe gjithë lëndët ndotëse të mundshme nga aktivitete të ndryshme në zonë 

 

 Ndotja e ajrit  

Përsa i përkat ndotjes së ajrit, në bashkinë e Kamzës, ndryshimi që ka pësuar urbanizimi i territorit 

ish bujqësor pas komunizmit në 30 vitet e fundit me ndërtimet e shumta, kryesisht informale, ka 

sjellë ndotje të rënduar të ajrit. Ky përkeqësim i cilësisë së ajrit ka ardhur nga shkarkimet e gazrave 

dhe të pluhurave, që vijnë kryesisht si pasojë e aktiviteteve që janë hapur dhe hapen çdo vit, nga 

industria e ndërtimit, nga prishja e ndërtimeve të vjetra dhe e atyre pa leje etj. Po kështu shkarkimi 

i gazrave në atmosfere, si pasojë e rritjës së numrit të makinave, (kryesisht të vjetra) nga përdoruesit 

privat, etj. 

Pluhurat janë ndotës të ajrit edhe për vet madhësinë e grimcave që përcakton se sa thellë 

depërtojnë ato në mushkëri. Efektet nga ndotësit e ajrit paraqesin vështirësi në frymëmarrje, nuhatje, 

kollitje si dhe probleme kardiake e respiratore, etj. 

Punimet e shumta minerare të shfrytëzimit, në përgjithësi kryhen jashtë rregullave dhe kritereve të 

caktuara, dhe rrjedhimisht sjellin prishje të ekuilibrave natyrore si: 

- morfologjike, ku sipërmarrësit nuk i rehabilitojnë ambjentet e dëmtuara, pra nuk i mbyllin karrierat, 

grykat e puseve, hyrjet e galerive, (duke sjellur rrezik për njerzit dhe kafshët), dëmtojnë bimësinë, 

kullotat dhe tokat bujqësore), ku shpesh ndodhë dalja e hinkave në sipërfaqe nga shëmbja e 

punimeve nëntokësore deri edhe dëmtime shtëpish banimi nga ndikimi i këtyre shëmbjeve si në 

Valias. 

- ndotjet e ajrit, të ujrave dhe të tokave, kryesisht me pluhurat e madhësive të ndryshme, deri PM10, 

PM2,5, PM1, që rrjedhin nga plasjet e minave, nga thyerjet dhe fraksionimet për prodhimin e 

inerteve të ndërtimit, nga transportimi i tyre, etj; 

- ndotjet e ajrit me gazra të çliruara nga shfryrjet e minjerave dhe të stoqeve të tyre, nga plasjet 

eksplozive, nga makinat e transportit, motorrët e makinerive, etj; 

- ndotjet e ujrave dhe të tokave me grimca të madhësive të ndryshme, të larguara nëpërmes 

agjentëve atmosferik, nga këto stoqe karrierash të kudo ndodhura, të favorizuara nga vet pozicioni 

kodrinor me reliev të thyer, që lehtësojnë transportimin e këtyre sterileve drejt kuotave më të ulta, 

nëpër toka, përrenje, lumenje deri në det. 
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Cilësia e ajrit bazuar në monitorimet e kryera nga ISHP për rajonin e Kamzës jepet në tabelën më 

poshtë. Krahasimi është bërë me normën Shqiptare dhe me rekomandimet e OBSH për cilësinë e 

ajrit.  

Tabela 21. Vlerat dhe normat e treguesve të komponentëve të ajrit 

(μg/m3 ) LGS PM10 SO2 NO2 O3 PB 

Kamza 235 111 18 30 104 0.32 

Norma 

Shqiptare 

140 70 60 60 120 1.0 

Vlerat e 

OBSH 

80 50 50 40 110 0.5 

 

Siç shihet dhe nga tabela më sipër më problematik nga pikëpamja shëndetësore është LGS (që e 

tejkalon normën tonë me 1.7 herë dhe rekomandimet e OBSH me 3 herë) dhe PM10 (i cili e tejkalon 

normën tonë me 1.6 herë, ndërsa rekomandimet e OBSH 2.2 herë). Vlerat e elementëve të tjerë 

(dyoksidit të squfurit, dyoksidit të azotit, ozoni, plumbi) janë brenda kufijëve të përcaktuar. Ndotja 

e ajrit në rajonin e Kamzës vjen nga disa faktorë, ndër faktorët më të rëndësishëm, që ndikojnë në 

ndotjen e ajrit janë: a. Fluksi i madh i lëvizjes së makinave, pasi në këtë rajon kalon aksi kryesor lidhës 

midis kryeqytetit dhe pjesës veriore të vendit. b. Ndërtimet që deri tani janë bërë pa kriter dhe 

rregull, dhe c. Djegja e mbeturinave të ngurta urbane nga banorët. Ndërsa treguesit e radioaktivitetit 

(radioaktiviteti beta total) janë në nivele të pranueshëm.gjithashtu ndotja akustike në rajonin e 

Kamzës është në nivele të pranueshëm. 
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Figura 36. Sipërfaqe e mbuluar me myshqe në Valias, tregues i ndotjes së ajrit 

 

 Ndotja e tokës  

Shumica e faktorëve që krijojnë ndotjen e tokës dhe në këtë territor vijnë nga shkaqet njerëzore, ku 

ndër më kryesoret janë:  

- Mbetjet e ngurta nga ndërtimet të pa-riciklueshme; 

- Lënia në mënyrë direkte në natyrë e mbeturinave shtëpiake dhe mbetjeve industriale;  

- Pesticidet dhe plehrat kimikë;  

- Përzierja me tokën nëpërmjet reshjeve të gazrave të dëmshme që ndotin ajrin;  

- Erozioni. 

Ndotja e tokës prish ekuilibrin e lëndëve ushqyese që përmban toka. Lëndët e ngurta artificiale 

akumulohen në tokë dhe ndryshojnë veçoritë e saj fizike. Mbetjet kimike përzihen me bimët e 

kultivuara në tokë dhe ndikojnë negativisht në veçoritë biologjike të këtyre bimëve. Metalet e rënda, 

gazrat dhe mbetjet e tjera që grumbullohen në tokë prishin zhvillimin dhe cilësinë e bimëve. Këto 

ndryshime negative që ndodhin në tokë, ndjekin zinxhirin ushqyes dhe përcillen deri tek bimët, 

kafshët dhe njerëzit.  
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Figura 37. Inerte të depozituara prej disa vitesh në afërsi të rrjedhes së lumit Tërkuza 
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3.6 Sistemet e Furnizimit me Ujë të Pijshëm dhe Shërbimi i Ujërave të Ndotura 

në Territor 

 Furnizimi me Ujë 

UKK sh.a është krijuar në vitin 1996, vit kur u krijua dhe Bashkia Kamëz, pas ndryshimit të emërtimit 

nga Komunë në Bashki. Ky moment shënon edhe krijimin e institucionit Bashkia Kamëz duke krijuar 

dhe shoqërinë e Ujësjellës Kanalizimeve Kamëz, e cila operon aktualisht në furnizimin me ujë të 

zonës urbane dhe rurale të kësaj bashkie.  

Përgjithësisht Bashkia Kamëz është e plotësuar me shërbimin e ofrimit të furnizimit me ujë në pjesën 

më të madhe të saj, falë projekteve ”Programi IV i Infrastruktures Bashkiake, në Shqiperi” të financuar 

nga KFW. 

Projekti i përpunuar gjatë Programit të Infrastrukturës Bashkiake II, në Shqipëri-Vendndodhja e 

Projektit-Kamëz ishte bazuar në një kontrate midis UKT dhe UKK, në të cilin shoqëria UKT ra dakort 

për të furnizuar në fillim me 300 l/s dhe më vonë me 600 l/s të ujit të pijshëm nga Impianti i Bovillës 

në Kamëz. 

Puset e Valiasit synonin të përdoreshin vetëm si burim rezerve për raste emergjence dhe furnizim 

të ndermjetëm. Megjithatë gjatë zbatimit të Infrastrukturës Bashkiake II, U bë e qartë që UKT nuk e 

siguron sasinë e pranuar të ujit nga Bovilla. Sipas një matësi të prurjes të instaluar tek tubi i daljes 

tek rezervuari (depoja) Maloku i ri, sasia e furnizimit nga Impianti i Bovillës (UKT) ishte aktualisht 

5,400 – 5,700 m³/d. Kjo është vetëm 20% furnizimit që pritej 300 l/s (p.sh 25,920 m³/d). 

Më poshtë po paraqesim pikat e furnizimeve kryesore të sistemit të rrjetit të Ujësjellesit: 

- Impianti i Bovilles 

- Burimi i vjeter i Bovilles 

- Puset e Valiasit. 

Tre zona të tjera furnizimi dytësore të quajtura: 

- SA Maloku 

- SA Hoxhaj 

- SA Kamza,  

shërbehen nga rezervuarët e mëposhtëm ose me hyrje direkte: 

- Reservuari (Depo) Maloku i ri 

- Reservuari (Depo) Hoxhaj 

- Pompim direkt nga Puset e Valiasit 

SA Maloku, aktualisht e merr ujin nga rezervuari Maloku i Ri dhe Maloku i Vjetër.  
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Kamza aktualisht përdor dy burime te ujit. Burimi i puseve të Valiasit ne veri dhe importon ujë nga 

Impianti i Bovillës në jug. 

Furnizimi nga Puset e Valiasit ka probleme me  ndërprerjen e energjisë elektrike, kurse importi i ujit 

nga Impianti i Bovillës aktualisht është i kufizuar 6 orë në ditë. 

Pompat e puseve pompojnë direkt në rrjet, i cili akumolohet në depozitat e instaluara në taracat e 

shtëpive.  

Uji nga Bovilla fillimisht dërgohet tek rezervuari Maloku i ri, dhe pasi ky rezervuar mbushet komplet 

shkon për tek rezervuari Maloku i vjetër. Nga rezervuari Maloku i ri, uji dërgohet tek rezervuari 

Hoxhaj dhe kohët e fundit, brenda tij është ndërtuar linja e transmetimit kryesor duke i shërbyer SA 

Hoxhaj me ujë. Reduktuesit e presionit janë instaluar tek linjat e Transmetimit kryesor, me presion 

me kushte të përshtatëshme për zonat koresponduese të sherbimit. Aktualisht SA Maloku furnizohet 

komplet me ujë nga rezervuari Maloku i vjetër. 

Shumica e shtëpive në zonat e furnizimit janë të paisura me depozita mbi tarace ose nëntokesore 

të cilat banorët i kanë instaluar për të mbuluar periudhat eventuale pa furnizim me ujë. Këto 

depozita rrisin kapacitetin e përgjithshem të ujit, por në të njëjtën kohë zvogelojnë presionin në rrjet 

sepse galixhantët ose janë të prishur, ose nuk janë të instaluar. 
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Figura 38. Harta e rrjetit të ujësjellësit 

 Burimet e Ujit 

Sistemi aktual i ujësjellësit të Kamzës është një sistem i përzier. Popullsia furnizohet  me ujë të 

pijshëm kryesisht nepërmjet Burimeve të puseve të Valiasit dhe Impiantit të Bovillës. Puset e Valiasit 

pompojne direkt në rrjet dhe nuk kanë depozita. Impianti Bovillës dërgon ujë me gravitet në 

rezervuarët Maloku i ri dhe i vjetër. Nga rezervuari Maloku i ri, uji i pishëm shpërndahet tek 

rezervuari Hoxhaj. 

Zona te vogla te Kamzës furnizohen prej puseve të Laknasit, të cilët pompojnë ujë për tek rezervuari 

i Kodër Kamëz. Nga atje uji shpërndahet tek zonat koresponduese të sistemit të ujësjellësit. 

Burimet e Impiantit të Bovillës, puset e Laknasit operohen prej UK Tirana (UKT) dhe nga ana tjetër 

Puset e Valiasit prej UK të Kamzës (UKK). 

Impianti i Bovillës 

Impianti i Bovillës u vu në punë në 2002 dhe ka një kapacitet të projektuar prej 6,500 m³/h. Ai merr 

ujë të papërpunuar nga liqeni artificial (Diga e Bovillës) afër maleve. Uji i trajtuar ruhet në një 

rezervuar 30,000 m³, i cili është regjistruar që gjate kërkesës maksimale, sasia totale e nxjerrjes mund 

të jetë deri në 10,000 m³/h. Aktualisht një projekt është në fazë implementimi për rritjen e kapacitetit 

të Impiantit të Bovillës. 

mailto:info@atelier4.al


 

 

Rr. "E Kosovarëve", Nd.35, H. 6,Ap.4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019, Tiranë, Shqipëri - Tel. +3554 2222804 / 2430195, e-mail: info@atelier4.al                    125 

Impianti i Bovillës dërgon ujë të pijshëm me anë te tubacionit PE OD 315mm dhe ST DN 300mm 

tek rezervuari Maloku i ri. Seksioni i tubit të fundit të Transmetimit kryesor u nrdyshua në tubin DI 

DN 500 gjatë zbatimit të INFRASTRUKTURËS BASHKIAKE II (MIP II). Bazuar në një kontratë 13 gusht 

2007, UK Tirana duhet t’i dërgojë Kamzës të paktën 2,500 m³/d. Në Nëntor 2013 një kontratë e re 

furnizimi është firmosur, duke fiksuar furnizimin e Kamzës me 300 l/s (25,920 m³/d) pas perfundimit 

të rrjetit të ri të shpërndarjes në Kamëz. 

Sipas masterplanit në vitin 2035 është planifikuar finalizimi i zgjerimit dhe ndërtimit të komplet rrjetit 

të ujësjellesit Kamëz dhe impjanti I Bovillës do të dërgojë sasinë totale të planifikuar prej 600 l/s 

(51.480m³/d). 

Burimi i Vjetër i Bovillës 

Burimi i vjetër i Bovillës aktualisht po operohet nga UKT dhe uji dërgohet nepërmjet tubacionit TM 

ST DN 700mm tek Rezervuari Kino në Tiranë. Shumë abonentë  janë lidhur direkt me këtë tubacion. 

Bazuar në negocimet që po kryhen me UKT, burimi mund të integrohet brenda ujësjellësit të 

Kamzës. 

Burimi i vjetër i Bovillës ndodhet poshtë digës së Bovillës rreth 15km në pjesën veriperëndimore të 

Tiranës 240m mbi nivelin e detit (bashkimet e burimeve). Uji nga burimi nr.1 dhe ai nr.2 është marrë 

që në 1970 dhe burimi nr.3 (uji i filtruar nga diga) është shtuar në 2003. 

Burimi nr.1 mbledh ujin direkt nga kaptazhi. Burimi nr.2 dhe ai nr.3 janë të lidhur te kaptazhi me 

tuba celiku. Dalja e kaptazhit ndodhet 240m mbi nivelin e detit. Burimet ndodhen tek kompleksi i 

karbonateve të Krujës. Sipas regjistrimeve të siguruara nga UKT, sasia e ujit është midis 150 – 500 

l/s.  

Klorinimi është bërë me gravitet me një kontenier  klori 1m³ (IBC) nga puseta kryesore .Kjo IBC është 

rimbushur rregullisht prej UKT. Aty nuk ka matës të ujit të instaluar. 

Klorinimi kryhet nga vlerësimet e prurjes bazuar në tregues të nivelit të ujit, të fiksuar në pusetën e 

bashkimit të burimit. 

Bazuar në të dhënat e analizave historike, të siguruara nga UKT, është e dukshme që në periudhën 

Tetor-Prill burimet në shumë ditë të këtyre muajve  janë të turbullta. Në këto ditë turbullimi ndikon 

e për këtë arsye rendimenti varion. 
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 Linjat e Transmetimit Kryesor 

UK Kamzës ka aktualisht shumë Linja Transmetimi kryesore të cilat janë të listuara më poshtë: 

1. TM IMPIANTI i Bovillës – Reservuari Maloku i ri 

2. TM Rezervuar Maloku i ri – Rezervuar Maloku i vjetër 

3. TM Rezervuar Maloku i ri – Rezervuar Hoxhaj 

4. TM Rezervuar Maloku i ri – SA Kamza 

5. TM Reservoir Maloku i vjetër – SA Maloku 

6. TM Rezervuar Hoxhaj – SA Hoxhaj 

7. TM WF Valias – SA Kamza 

1.1. TM IMPIANTI i Bovillës – Rezervuar Maloku i ri 

Tubi Kryesor i Transmetimit lidh Impiantin e Bovilles me rezervuarin Maloku i ri . Seksioni i pare i TM 

është nje tub PEHD OD 315mm me gjatesi te pergjitheshme 600m. Seksioni i dyte është nje tub ST 

DN 300mm,  me gjatesi te pergjitheshme 716m. Seksioni i trete është ndertuar gjate zbatimit te 

projektit MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II (MIP II) dhe është bere me tub DI DN 500mm me gjatesi 

te pergjitheshme 145m. 

TM Rezervuar Maloku i ri – Rezervuar Maloku i vjeter 

Tubacioni Kryesor i Transmetimit DI DN 400mm me gjatësi të përgjitheshme 0.05km lidh reservuarin 

Maloku i ri me rezervuarin Maloku i vjetër dhe është ndërtuar kohët e fundit gjatë zbatimit të 

projektit të INFRASTRUKTURËS BASHKIAKE II (MIP II). Rezervuari Maloku i vjetër mbushet me ujë 

nepërmjet këtij TM, vetëm nëse rezervuari Maloku i ri është i mbushur plot dhe saracineskat 

koresponduese janë të mbyllura. 

TM Rezervuar Maloku i ri – Reservuar Hoxhaj 

Tubi kryesor i Transmetimit lidh rezervuarin Maloku i ri me rezervuarin Hoxhaj, ka një gjatësi të 

përgjitheshme 0.83 km. Seksioni i parë DI DN 400mm me një gjatësi të pergjitheshme 86 m është 
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ndërtuar kohët e fundit, seksioni i dytë ST DN 300mm ishte pjesërisht i rikonstruktuar dhe pjesërisht 

i riparuar gjatë zbatimit të projektit INFRASTRUKTURËS BASHKIAKE II (MIP II). Pjesa e fundit ST DN 

300mm mbeti e paprekur per shkak të akseseve të kufizuara të terrenit në të cilin kalon ky tub. 

TM Rezervuar Maloku i ri – SA Kamza 

Tubi kryesor i Transmetimit lidh rezervuarin Maloku i ri me SA Kamza -qendren e qytetit te Kamzes. 

Per te zvogeluar presionin tek SA Kamza ishte instaluar nje reduktues presioni (PRV 1) tek Rruga 

Demokracia.. Ky TM perfshin tre seksione. Seksioni i pare ishte instaluar gjate rruges Demokracia DI 

DN 700mm (L=3,479m) dhe nje tubacion DI DN 600mm (712m), i ndjekur nga seksioni i dyte tek 

Bulevardi Blu ku DI DN 500mm (L=1,407m) dhe perfundon me seksionin e trete me nje tubacion DI 

DN 400mm (L=330m) nga rreth-rrotullimi tek rruga Nato. I gjithe Transmetimi kryesor ne teresi ishte 

instaluar gjate zbatimit te projektit te INFRASTRUKTURES BASHKIAKE II (MIP II). 

TM Rezervuar Maloku i vjeter – SA Maloku 

Tubacioni ST DN 300mm me gjatesi  (L=1.03 km) del nga rezervuari Maloku i vjeter tek SA Maloku 

dhe është ne gjendje te mire. 

TM Rezervuari Hoxhaj – SA Hoxhaj 

Tubacioni kryesor i Transmetimit nga rezervuari Hoxhaj tek SA Hoxhaj është nje tubacion ST DN 

300mm, i cili ndjek majen e kodres (Rruga e Arbit). Tek ky tub është lidhur nje tub ekzistues TM ST 

DN 300 mm qe sjell ujë tek DMA 4 dhe nje tjeter TM DI DN 300mm, i cili sjell ujë tek DMA 5. TM DI 

DN 300mm ishte ndertuar kohet e fundit.  

TM puset e Valiasit – SA Kamza 

Nga puset e Valiasit furnizohet me ujë SA Kamza me nje Linje Transmetimi te vjeter DN 400mm me 

gjatesi te pergjitheshme prej 5.13 km. Tubi është lidhur tek Transmetimi kryesor i ri qe vjen nga 

rezervuari Maloku i ri tek rreth-rrotullimi i Bulevardit Blu/ rruga Berisha dhe rruga Skenderbeu. 

Klientet e DMA 10 jane lidhur direkt me tubin e Transmetimit kryesor. Tek ky tub konstatohen humbje 

te medha, pasi  ka shume rrjedhje te dukeshme ne rruget me zhavorr per arsye te lidhjeve direkte 

te sherbimit jo paralel me linjat e shpernndarjes. Pervec kesaj pothuajse te gjitha saracineskat jane 

te demtuara dhe rrjedhin. 

Sistemi i shperndarjes (DMAs) 

Zonat e presionit (Zonat e furnizimit, SA)  

E gjithë zona e furnizimit duke filluar nga 40 në 129 m.m.n.d. është ndarë në tre zona presioni. sipas 

zonës së tyre të furnizimit ato emertohen; 

 SA Maloku,  

SA Hoxha,  

SA Kamza.  
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 Rrjeti shpërndarës i ujësjellësit  

Rrjeti shpërndarës i ujësjellësit përbëhet nga dy pjesë, të cilat ndahen sipas burimeve të ujit. Pjesa e 

poshtme e Kamzës furnizohet nga Puset e Valiasit dhe zonat më të larta furnizohen me ujë nga 

IMPIANTI I Bovilles. Gjatë zbatimit te Projektit të Infrastrukturës Bashkiake II (MIP II) këto dy zona u 

ndanë më tej në SA Maloku, SA Hoxhaj dhe SA Kamza. Këto zona furnizimi u ndanë më tej në 10 

DMA të mëdha si rezultat i analizës hidraulike.  

Lidhjet Familjare 

Deri në fund të zbatimit te projektit te  INFRASTRUKTURËS BASHKIAKE II (MIP II) u instaluan 8,000 

mates uji. Ne vazhdim jane  instaluar dhe  428 matesa te tjere . Aktualisht 10,168 klientë janë të 

paisur me matës konsumi. 

 

 Cilësia e Ujit dhe Dezinfektimi  

Cilësia e ujit 

Uji i shpërndarë nga UK Kamza analizohet rregullisht për cilësinë e tij. Ekzistojnë dy mënyra për 

marrjen e mostrave: 

• Analizë ditore e vlerës së klorit 

• Analiza javore e cilësisë së ujit (Escherichia coli, streptococcus faecalis, NH4, NO2, klori). 

Dezinfektimi 

Në IMPIANTIN Bovilla përdoret për dezinfektim hipokloriti i natriumit . Në puset Valias dezinfektimi 

bëhet përmes injektimit të drejtpërdrejtë të hipokloritit të natriumit në godinen e klorinimit, afër 

Figura 39. Rrjeti i shpërndarjes së ujësjellësit 
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pusit nr. 4., Injektimi i hipoklorit të natriumit bëhet në bazë të injektimit me normë fikse, pasi nuk ka 

një matës prodhimi. 

 Gjendja ekzistuese e rezervuareve 

Midis viteve 2000 dhe 2002, tre rezervuare (Maloku Hill, Hoxhaj dhe Skeja) u ndërtuan në kodrat në 

periferine juglindore të Kamzës. Ato furnizohen nga Impianti I Bovilles. Rezervuari i I ri ne kodren 

Maloku është ndërtuar gjate zbatimit te projektit INFRASTRUKTURA BASHKIAKE II (MIP II) – Kamëz, 

I cili u  vendos në pune në dhjetor 2016.  

 

• Rezervuar Maloku i ri: 

Rezervuari i ri me një volum prej 3,000 m³ është vënë në punë në dhjetor 2016. Nivelet minimale 

dhe maksimale të ujit janë 143.0 m dhe 147.52 m. Rezervuari Maloku i ri furnizohet me ujë të pijshëm 

nga Impianti i Bovilles.  

Ky rezervuar me tej furnizon rezervuarin "Hoxhaj", dhe shperndan  ujin e pijshëm në SA Kamëz 

nëpërmjet tubit kryesor të transmetimit DN 700mm.  

 

• Rezervuari Maloku i vjeter 

Rezervuari është ndërtuar mes viteve 2000 dhe 2002 , I pozicionuar  1 km në perëndim te  IMPIANTIT 

te Bovilles. Ai ka një formë rrethore dhe vëllimi i ujit është 344 m³. Nivelet minimale dhe maksimale 

të ujit janë 150.8 m dhe 153.6 m.  

Rezervuari merr ujë nga IMPIANTI i Bovilles, nëpërmjet një lidhje në hyrjen e rezervuarit Maloku i ri 

. Gjithashtu ekziston edhe nje sahat mates i instaluar ne hyrje. Linja kryesore ekzistuese ST DN 

300mm, është përdorur për furnizimin e rezervuarit . Ky rezervuar është rehabilituar kryesisht me  

instalimin e galixhanteve dhe vendosjes se sahatit në tubin e daljes. 

• Rezervuari Hoxhaj 

Rezervuari është pozicionuar në jugperëndim te  rezervuarit  ne kodren Maloku, në një zone banimi 

dhe është ndërtuar në mes të viteve 2000 dhe 2002. Ai ka një formë drejtkëndore me dy dhoma 
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dhe një vëllim total prej 1.248 m³. Nivelet minimale dhe maksimale të ujit janë 130.2 m dhe 133.3 m. 

Ai furnizohet nga rezervuari Maloku i ri dhe furnizon me ujë DMA 3; DMA 4 dhe DMA 5. 

Gjatë zbatimit te projektit te rehabilitimit në Infrastrukturën Bashkiake II (MUN II), tubat e hyrjes u 

transferuan në pjesën e pasme dhe u instaluan galixhantet, për të parandaluar shkarkimin. U krijua 

një dhomë e re e operimit ku u instaluan matesat elektromagnetike ne hyrje dhe dalje. 

• Rezervuari Hoxhaj i vjeter 

Përveç rezervuarit Hoxhaj aktualisht në përdorim është një tjetër me kapacitet 500 m³, që i përket 

UK së Tiranës. Ky rezervuar nuk është më në përdorim nga UKK. 

• Rezervuari Skeja 

Dikur ishte rezervuari i fundit në linjën e furnizimit nga IMPIANTI I Bovilles. Ai ka një formë rrethore 

me një vëllim prej 431 m³. Nivelet minimale dhe maksimale të ujit janë 130.2 m dhe 133.3 m. Eshtë i 

rrethuar nga shtëpitë, të cilat nuk lënë hapësirë për zgjerim. Zona e furnizimit me ujë nga ky 

rezervuar, tashme furnizohen  nga rezervuari ne kodren Hoxhaj. Rezervuari Skeja është jashte 

funksionit.  

•  Rezervuari Zall Mner 

Rezervuari fillimisht ishte i lidhur me puset e Laknasit, dhe me më vonë u lidh me puset e Valiasit. 

Ai u ndërtua në oborrin e universitetit Bujqesor dhe sot  nuk është në funksion. 
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3.7 Metabolizmi i Territorit në Bashkinë e Kamzës 

“Metabolizmi i territorit” është model që përdoret për identifikimin dhe analizën e flukseve të 

materialeve dhe të energjisë brenda territoreve të caktuara. Ky model ofron një kuadër, nëpërmjet 

të cilit mund të studiohen ndërveprimet e sistemeve natyrore dhe njerëzore në rajone të caktuara.  

Analiza metabolike bazohet në konceptin e urbanizimit si një ekosistem. Planifikimi nuk ka të bëjë 

thjesht me vendndodhje por me lidhjen e flukseve (energjia, uji,ushqimi, ajri dhe nxetësia, mallrat, 

mbetjet, sedimentet, njërëzit, të dhënat etj10) shpesh të ndërprera. Analiza metabolike gërsheton 

gjetjet nga burimet zyrtare, vizitat në terren, tregimet e banorëve të zonës. Duke qenë se territori i 

bashkisë ka një dendësi shumë të lartë banimi dhe një territor rreth 50 % urban, flukset metabolike 

janë të fragmentuara. 

Territori i Kamzës mban potenciale industiale, natyrore ashtu dhe në prodhimtari e në vlera 

njerëzore dhe kulturore, por shfrytëzimi i këtyre potencialeve dhe flukset janë të “cunguara” nga 

mungesat e infrastrukturës dhe investimeve. 

Janë analizuar flukset e Ujit, Ushqimit, Energjisë dhe Turizmit (lëvishshmëri dhe ekonomi), bazuar 

dhe në Metabolizmin e Shqipërisë. 

 Flukset e Ujit 

Territori Bashksië së Kamzës përshkrohet nga tre lumenj: lumi i Tiranës, Lanës dhe i Tërkuzës. Të tre 

këta rrjedhin poshtë nga ana jug-lindore në drejtimin veri-perëndimor përmes luginës së Tiranës. 

Lumi i Tiranës ka nje gjatesi prej 15.8 km e ndare kjo ne 2 segmente njeri segment 7.14 km dhe tjetri 

8.66 km, lumi i Lanës me gjatesi 1.64 km përshkon pjesën qendrore të luginës së Tiranës, ndërsa 

lumi i Tërkuzës me gjatesi prej 5.07 km rrjedh poshtë në periferi të luginës, drejt veriperëndimit. Të 

3 këto lumenj janë pjesë e basenit Ishëm – Erzen.  

Prurjet e këtyre lumenjve kanë luhatje të mëdha. Në pjesën e sipërme të lumit të Tërkuzës është 

ndërtuar një digë dhe prej këtij ujëmbledhësi furnizohet kryesisht qyteti i Tiranës. Regjimi i 

natyrshëm i lumit të Tërkuzës aktualisht ka pësuar ndryshime rrënjësore, për shkak të ndërhyrjeve 

me qëllim marrjen e inerteve. Nga ana tjetër, lumi i Tiranës përbën një lumë me ndotje shumë të 

lartë, deri në tjetërsim të ngjyrës së ujit. Kjo ndotje shkaktohet nga shkarkimet industriale.  

Ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësorë mund të përdoren si ujë i pijshëm për vlerat e tyre natyrore, 

por në të njëjtën kohë ato janë të kërcënuara nga ndotja urbane. Në afërsi të lumit të Tërkuzës dhe 

lumit të Tiranës gjejmë dy pika informale të venddepozitimit të mbetjeve. Mbetet konstant kërcënimi 

nga përmbytjet, në momente prurjesh të mëdha. Në vitet e fundit ka patur dëme të konsiderueshme 

në objektet e banimit për shkak të përmbytjeve. Rehabilitimi, pyllëzimi dhe eleminimi i ndërhyrjes 

në shtratin e tyre do të bënte të mundur kthimin e këtyre pasurive në një potencial të madh mjedisor 

e financiar.  

                                                 
10 Referencë “The metabolism of Albania”, published by IABR/UP  
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Zona e Kamzës furnizohet nga liqeni i Bovillës për ujë të pijshëm, dhe nga rezervuari i Çerkezit për 

vaditjen e tokave.  

Një tjetër burim natyror është dhe Liqeni i Paskuqanit. Liqen natyral me fillesë në origjinë si një 

ujëmbledhës për shkak dhe të konfigurimit të terrenit kodrinor që e rrethon. Liqeni i Paskuqanit me 

një sipërfaqe prej 90 ha, pozicionohet në skajin jugor te teritorit administraiv te bashkisë. Siperfaqja 

e ujë mbledhesit është zvogëluar si rezultat i renjes se sasise se prurjeve, ndertimet informale si dhe 

humbjes se funksionalitetit per te cilin është ndertuar. Zona përreth liqenit është zënë nga banesa 

informale të ndërtuara pas viteve ’90, por numri i tyre është i pakët. Ky liqen mund të marrë një 

rëndësi të veçantë, pasi në drejtim të tij shkon zgjatimi i bulevardit qendror të kryeqytetit. 

 

Figura 40. Metabolizmi i rrjetit ujor 

 Flukset e Ushqimit 

Urbanizimi dhe zhvillimi i territorit me karakter ndërtimorë ka sjellë zvogëlimin e ngastrave 

bujqësore dhe uljen e kërkesës për investimeve të ndryshme në infrastrukturën e ujitjes apo 

mirëmbajtjes të tokave bujqësore. Sot bashkia Kamëz ka një sipërfaqe prej 1397.3 ha të tokës 

bujqësore dhe 314.6 ha të tokës natyrore. 

Bashkia ka potencial në zhvillimin e industrisë, e cila mund të fokusohet në shërbimet bujqësore, si: 

tregje, hapësira grumbullimi dhe përpunimi të produkteve bujqësore. Pozicionimi i Universitetit 

Bujqësor të Tiranës në kufi me bashkinë Kamëz është një potencial për edukimin profesional dhe 

mbështetjen e ekonomisë në këtë drejtim. 
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Në zonën e Bashkisë Kamëz shohim fillesa të zhvillimit të agroturizmit në njësi të vogla ekonomike, 

të cilat duhen marrë si shëmbul i mirë në zhvillimin e ekonomisë së zonës, duke u mbështetur në 

sektorin e bujqësisë.  

 

Figura 41. Metabolizmi ushqimi 

 Flukset e Energjisë  

Pjesa jug-lindore e bashkisë është një zonë me potencial energjitik, pasi bën pjesë në zonën më 

rrezatim mesatar diellor. Në lidhje me energjinë duhet të përmendim dhe linjat e tensionit të lartë 

që kalojnë në territor pjesë e rrjetit kombëtar 110-220-400 kv, si dhe në territorin e bashkisë Kamëz 

shohim shpërndarjen e disa nënstacioneve elektrike. 
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Figura 42. Metabolizmi energjia 

 Flukset e Turizmit 

Ekonomia e turizmit është potenciali më i madh i zhvillimit, pas ekonomisë së blegtorisë dhe 

bujqësisë, prandaj janë analizuar flukset jo vetëm të lëvizjes, por edhe të vendndodhjes së 

lokaliteteve me potenciale turistike dhe zonat që duhen ruajtur si potencial i lartë natyror. 

Turizmi në bashkinë Kamëz lidhet me aksesin e territorit. Vendodhja e tij pranë aksit Tiranë-Durrës  

dhe aksit Shkodër-Tiranë, pranë aeroportit “Nënë Tereza” e bën këtë një bashki me akses të lartë 

të turistëve. Ndonëse bashkia Kamëz nuk ka monumente kulture apo zona të mbrojtura natyrore, 

ajo është pjesë e rrjetit të kurorës së Tiranës si dhe përshkohet për intinerare të ndryshme turistike 

si psh: Intinerari natyror i Bovillës, Shtigjet e propozuara nga PINS Durana etj. Gjithashtu në afërsi të 

terrtiorit të bashkisë kemi Parkun Kombëtar të Malit të Dajtit. 

Me përfshirjen pjesërisht të territorit të aeroportit Kombëtar “Nënë Tereza”, vjen dhe nevoja e zhvillimit 

të territorit përreth me struktura akomoduese dhe rekreative. Fillesa e krijimit të njësive të vogla 

ekonomike agroturistike, kanë bërë që bashkia Kamëz të vizitohet nga shumë turistë vendas dhe të 

huaj për të shijuar produktet e freskëta dhe ushqimet tradicionale. 

Një tjetër potencial është dhe liqeni i Paskuqanit dhe tokat natyrore rreth tij. Me zhvillimin dhe 

zgjatimin e bulevardit të ri të Tiranës, ky territor natyror mund të kthehet në park urban jo vetëm 

për banorët e Kamzës por edhe të Tiranës. Parku duhet të plotësohet me struktura shërbime 

gastronomike, hapësira sportive e rekreative, kënde lojrash, shtigje këmbësore e çilistike, etj. 
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Figura 43. Metabolizmi Turizmi 
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3.8 Ndarja e Territorit në Sisteme  

Njësitë e qeverisjes vendore, për qëllime planifikimi, ndahen në sisteme territoriale. Në territorin e 

bashkisë Kamëz gjënden të 5 sistemet territoriale si në tabelën në vijim.  

Tabela 22. Sistemet territoriale 

KODI I 

SISTEMIT 
SISTEMI 

SIPËRFAQE 

(ha) % 

UB URBAN 1949.09 49.65 

IN INFRASTRUKTUROR 205.31 5.23 

B BUJQËSOR 1394.03 35.51 

N NATYROR 298.47 7.6 

U UJOR 78.53 2 

TOTAL 3925.43 100 

 

Sistemi urban 

Sistemi urban zë një sipërfaqe prej 1949.09 ha dhe përbën sipërfaqen më të madhe të bashkisë. 

Zona urbane është e shtrirë në të gjithë territorin ku përqëndrimin më të lartë të popullsisë e kemi 

në qendrën Kamëz, Frutikulturë-Zallmner, qendër Bathore dhe Bulçesh, me rreth 5000 banorë/km2. 

Sistemi urban përfaqësohet nga strukturat e banimit dhe zona ekonomike është e përqendruar 

kryesisht në akset kryesore të bashkisë. 

Sistemi infrastrukturor 

Sistemi infrastrukturor zë një sipërfaqe prej 205.31 ha. Ky sistem përfshin të gjithë rrjetin rrugor 

(rrugë dhe sheshe) të bashkisë si dhe rrjetet inxhinjerike nëntokësore apo ajrore dhe strukturat e 

shërbimit të këtyre rrjeteve: kabinë elektrike, nënstacion elektrik etj. Përsa i përket rrjetit rrugor në 

territorin administrativ peshë zë aksi (SH1) Shkodër-Tiranë ku në brendësi të qytetit është e 

kategorisë urbane kryesore, ndërsa rrugët e tjera janë urbane dytësore dhe lokale. Nga investimet 

e fundit në rrjetin rrugorë, i gjithë territori i bashkisë është i aksesueshëm, por në disa 

fshatra/vendbanime rrugët e shtruara me çakull janë amortizuar dhe e bëjnë të vështirë aksesin. 

Sistemi bujqësor 

Sistemi bujqësor zë një sipërfaqe prej 1394.03 ha. Sistemi bujqësorë është i fragmentuar nga 

ndërtimet e shumta informale. Urbanizimi dhe zhvillimi i territorit me karakter ndërtimorë ka sjellë 

zvogëlimin dhe fragmentimin e ngastrave bujqësore si dhe uljen e kërkesës për investimeve të 

ndryshme në infrastrukturën e ujitjes apo mirëmbajtjes të tokave bujqësore. 

Sistemi natyror 

Sistemi natyror zë një sipërfaqe prej 298.47 ha. Ky sistem është i përqendruar në zonën lindore të 

bashkisë. Sistemi natyrorë përbën një pasuri me potencial për zhvillimin e turizmit natyror dhe 

akriviteteve të ndryshmë në natyrë. 

Sistemi ujor 

Sistemi ujor ka një sipërfaqe prej 78.53 ha, përbëhet nga lumi i Tiranë, Lanës dhe Terkuzës. Ruajtja 

e këtij sistemi është mjaft e rëndësishme për habitatet dhe ekosistemet që rriten pranë tij, ndaj 

mbrojtja nga ndotja është një nevojë e menjëhershme. 
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Nga tabela vihet re se dominon sistemi Urban, i ndjekur nga sistemi Bujqësor. Dendësia e banimit 

në sistemin urban varion nga 5000 banorë/km2 në Qytetin e Kamzës në 500 banorë/km2 në 

fshatrat/vendbanimet periferike të bashkisë.  

 

Figura 44. Harta e Sistemeve Territoriale 

Nëse bëjmë një krahasim të përdorimit aktual të tokës me 22 kategoritë e VKM 686, verejmë që 

territori i Kamzës përmban 17 kategori, mungojnë kategoritë M-Monumente Kulture, ZU-

Infrastrukturë Ushtarake, ITK-Infrastrukturë Telekomunikacioni, IMB-Infrastrukturë Menaxhim 

Mbetjesh, NAR-Natyrë dhe Argëtim. 

Në kategoritë e Sistemit Urban vërehet mbizotërimi i kategorisë A-Banim. Mbizotërimi i kësaj 

kategorie i krahasuar dhe me përqindjen e ulët të kategorive të shërbime publike apo atyre terciare 

është dëshmi e homogjenitetit të territorit por dhe e nevojës aktuale për lëvizje të popullsisë për të 

aksesuar shërbimet bazë. Përveç qytetit të Kamzës e aksit të rrugës urbane kryesore ku ka një 

miksitet funksionesh dhe aktivitetesh, vendbanimet rurale janë kryesisht të orientuara drejt banimit, 

me një numër të vogël shërbimesh me pak ose aspak funksione dhe aktivitete sociale dhe kulturore. 

Zëri i dytë me peshë në Sistemin Urban përbëhet nga kategoria IE-Industri dhe ekonomi. Kjo 

kategori përfaqësohet nga industria e fasonerisë, inerteve apo përpunimit dhe tregtimit të 

materialeve të ndërtimit.  

Kategoria AS-Arsim dhe Kategoria SH-Shëndetësi ndonëse me sipërfaqe të kufizuara sigurojnë 

mbulimin e territorit me shërbime. 
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Kategoria S-Shërbime ka një shpërndarje në të gjithë territorin urban. Funksionet e kësaj kategorie 

gjenden të ndërthurura dhe në nënkategorinë A2-Banim dhe shërbime. Në territorin e bashkisë 

Kamëz ka zona shërbimi (qendra tregtare, qendra biznesi etj)  por ka dhe shërbime të shumta në 

nivelin e lagjes dhe fshatit. 

Kategoria IS-Institucione dhe kategoria SHA-Aktivitete shoqërore dhe argëtimi shtrihen kryesisht në 

qytetin e Kamzës dhe në Paskuqan. 

Kategoria V-Varreza ndodhet në afërsi të vendbanimeve ose e rrethuar nga zona urbane, në rastin 

e dytë problematika e afërsisë do të trajtohet rast pas rasti në propozimet e PPV-së. 

Në Sistemin Infrastrukturor, kategoria INT-Infrastrukturë transporti zë sipërfaqen më të madhe të 

këtij sistemi në territor, kjo për faktin që kategoritë IEN-Infrastrukturë energjitike, ITK-Infrastrukturë 

telekomunikacioni, IUK- Infrastrukturë ujësjellës-kanalizime janë lineare dhe pikësore, pjesa më e 

madhe e rrjeteve janë nëntokësore ose ajrore (linjat elektrike, Telekomunikacion), ndërsa janë  

strukturat si nënstacion, depo uji etj që zënë hapësirë territoriale. Përsa i përket këtyre kategorive 

në territor ka nevoja të ndjeshme për plotësime si të rrjetit ashtu dhe të strukturave. 

Në kategoritë e sistemit bujqësor, krahas kategorisë B-Tokë bujqësore kemi dhe kategorinë IB-

Infrastrukturë bujqësore. Në sistemin bujqësor kategoria BA-Bujqësi banim është dëshmi e 

fragmentimit të tokës dhe të ndërtimeve pa kriter ndodhur në vitet e fundit.  

Kategoria EB-Ekonomi bujqësore zë një sipërfaqe të papërfillshme krahasuar me nevojat e tregut 

dhe të vetë fermerëve për të strukturuar filierat bujqësore si në drejtim të prodhimit e magazinimit 

ashtu dhe në drejtim të shërbimeve plotësuese si agroturizmi etj. 

Në sistemin natyror në territorin e bashkisë gjejmë vetëm kategorinë N-Tokë natyrore. Kjo kategori 

është e përqendruar vetëm në pjesën jugore të bashkisë dhe është potencial për zhvillimin e turizmit 

natyror. 

Kategoria U-Ujëra përfaqësohet nga lumenjt: lumi i Tiranës, Lanës dhe Terkuzit. Këto lumenj janë 

një vlerë shumë e rëndësishme territoriale si nga pikëpamja e ekosistemit ashtu dhe nga përdorimi 

i tyre për ujitje. Lumi i Tiranës dhe i Lanës kanë impakt të lartë mjedisor pasi janë me ndotje të lartë. 

KODI I 
SISTEMIT 

SISTEMI SIP(ha) KODI KATEGORIA SIP(ha) 

U URBAN 1949.09 

A BANIM 1673.81 

S SHËRBIME 49.22 

IE INDUSTRI DHE EKONOMI 145.85 

IS INSTITUCIONE 4.9 

AS ARSIM 33.6 
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SH SHËNDETËSI 0.58 

SHA AKTIVITETE SHOQËRORE DHE ARGËTIMI 5.39 

V VARREZË 14.31 

ZU ZONA USHTARAKE 21.38 

IN INFRASTRUKTUROR 205.31 

INT INFRASTRUKTURË TRANSPORTI 199.89 

IEN INFRASTRUKTURË ENERGJITIKE 0.48 

IUK INFRASTRUKTURË UJËSJELLËS- KANALIZIME 4.94 

B BUJQËSOR 1394.03 

B TOKË BUJQËSORE 1071.02 

IB INFRASTRUKTURË BUJQËSORE 43.35 

EB EKONOMI BUJQËSORE 15.57 

BA BUJQËSI-BANIM 264.07 

N NATYROR 298.47 N TOKË NATYRORE 298.47 

U UJOR 78.53 U UJËRA 78.53 

 

Tabela 23. Kategoritë e përdorimit të tokës 
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Figura 45. Harta e kategorive të përdorimit të tokës 

 

Figura 46. Harta e nënkategorive të përdorimit të tokës 
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3.9 Analiza SWOT 

Analiza SWOT është një mjet i planifikimit strategjik që përdoret për të analizuar faktorët e 

brendshëm dhe jashtëm që ndikojnë në një projekt. 

Analiza SWOT është një analizë cilësore dhe përbëhet nga katër koncepte: pikat e forta 

(përparësitë), dobësitë, mundësitë dhe rreziqet. Përparësitë dhe dobësitë kanë të bëjnë me mjedisin 

apo faktorët e brendshëm ndërsa mundësitë dhe rreziqet kanë të bëjnë me mjedisin apo faktorët e 

jashtëm që mund të ndikojnë në projekt. Përparësitë dhe dobësitë paraqesin situatën e aktuale duke 

u bazuar në të kaluarën, ndësa mundësitë dhe rreziqet paraqesin situatën e ardhshme duke u 

bazuar në të kaluarën dhe të tashmen. 

Ne hartimin e Planeve te Pergjithshme Vendore, analiza SWOT është një mënyrë për vlerësimin e 

aftësive konkuruese të bashkisë, si dhe një instrument që ndihmon autoritetet locale të 

përqendrojnë kapacitetet e tyre në përfitimin maksimal nga pikat e forta territorial si dhe në zgjidhjet 

më efikase të problematikave për të synuar një zhvillim të qëndrueshëm dhe për të siguruar një 

territory fleksibël në kohë. 

Analiza SWOT është një mënyrë për vlerësimin e aftësive konkuruese të bashkisë, si dhe një 

instrument që ndihmon autoritetet lokale të përqendrojnë kapacitetet e tyre në përfitimin maksimal 

nga pikat e forta territoriale, si dhe në zgjidhjet më efikase të problematikave për të synuar një 

zhvillim të qëndrueshëm dhe për të siguruar një territor fleksibël në kohë. 

“Pikat e forta” janë asete dhe potenciale të trashëguara të territorit bashkiak si peizazhet, lidhjet 

rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, kushtet e mira klimaterike, potencialet turistike, sisteme të 

mira bankare, potenciale investimi, menaxhim i mirë bashkiak dhe shërbime sociale e 

infrastrukturore. 

“Dobësitë” janë faktorët që pengojnë zhvillimin e bashkisë, siç janë infrastruktura e pamjaftueshme, 

menaxhimi i dobët bashkiak, procedura administrative të komplikuara apo menaxhimi i keq i trafikut. 

“Mundësitë” mund të jenë ato projekte kombëtare ose ndërkombëtare që krijojnë vende pune dhe 

mundësi biznesi. 

“Rreziqet” mund të rrjedhin nga problematika mjedisore ose mangësi në kapacitetet njerëzore, të 

cilat dëmtojnë zonën në studim por nuk varen drejtëpërdrejtë nga ajo. 

Qëllimet e kësaj analize janë: 

Të nxjerrë në pah dhe të vlerësojë avantazhet konkuruese dhe potencialet e Bashkisë Kamëz; 

Të analizojë perspektivën e zhvillimit të ardhshëm në lidhje me kërkesën dhe ofertën; 

Të identifikojnë masat e nevojshme për të minimizuar efektet e kërcënimeve. 

SWOT është i artikuluar në katër shtylla kryesore për zhvillimin e vizionit. Këto shtylla janë bazuar 

në sistemet urbane dhe në dinamikat njerëzore dhe ekonomike të bashkisë. Shtyllat janë: Sistemi 

Natyror dhe Ujor, Sistemi Bujqësor, Sistemi Urban, Sistemi Infrastrukturor. Sistemet urbane janë 

detajuar në disa aktivitete ekonomike dhe nevoja të administratës publike, që janë kyçe në 
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planifikimin e ardhshëm. Kjo ndarje është bërë sepse koncepti i planifikimit, nuk duhet të kufizohet 

vetëm me përcaktimin e hapësirës fizike, por bazohet më shumë në vlerësime ekonomike që 

trajtojnë çështje që lidhen me cilësinë e jetesës, ambientin dhe klimën për investime, menaxhimin e 

zonës urbane dhe rurale të bashkisë, sfidat e reja me të cilat qeverisja vendore përballet, si dhe 

kontekstin socio-ekonomik.
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BASHKIA KAMËZ 

SISTEMI BUJQËSOR 

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Prania Universitetit Bujqësor 
Humbja dhe fragmentizimi i pacelave 

bujqësore, nga ndërtimet informale. 

Vëmendje ndaj programeve në 

zhvillimin e mëtejshëm të formimit 

profesional për përmirësimin e 

kualifikimit të forcës punëtore në 

përputhje me kërkesat e tregut të 

punës. 

Burime financiare të kufizuara në 

infrastrukturë bujqësore rrezikon 

degradimin dhe mos funksionimin 

e tyre. 

Iniciativat e para për zhvillimin e 

agroturizmit 

Mungesë e një tregu lokal me 

standarte dhe pikave të grumbullimit 

të produkteve bujqësore dhe frutave. 

Specializimi në fusha të caktura të 

prodhimit, integrimi teknologjik 

bashkëkohor 

Dështimi apo ulja e cilësisë së 

produkteve të freskëta, si rezultat i 

mungesës së pikave të 

grumbullimit, ruajtjes dhe vonesës 

së tregtimit, jashtë territorit të 

bashkisë. 

Ofron forcë pune të mjaftueshme dhe 

relativisht të re. 

Mungesë informacioni rreth 

standarteve të marketingut në tregjet 

Europiane dhe preferencat e 

konsumatorit. 

Incentiva për zhvillimin e 

agroturizmit është një mundësi e re 

për promovimin e produkteve 

vendase. 

Mungesa e përmirësimeve të 

rrjetit të infrastrukturës bujqësore. 

  
Preferenca e lartë e konsumatorëve 

Shqipëtar për produkte vendase 

Katastrofat natyrore të 

mundshme. 

  

Brendimi i produkteve specifike 

prezantuese për rajonin dhe të 

kërkuara nga tregu. 

 

SISTEMI URBAN 

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Pozicion gjeografik i përshtatshëm 

(distancë relativisht e shkurtër me 

qendra me potencial të lartë të 

zhvillimit ekonomik si Tiranë, Durrës). 

Ekzistenca e varrezave pranë 

objekteve të banimit apo atyre 

arsimore. 

Mbështetje nëpërmjet 

instrumentëve financiare të BE dhe 

granteve konkurruese, fondit të 

zhvillimit të rajonit, etj. 

Dendësi e lartë e banimit në të 

gjithë territorin e bashkisë. 
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Industri të zhvilluar të përpunimit të 

materialeve të ndërtimit apo 

industrisë së lehtë (fasoneritë). 

Mungesa e një tregu lokal me 

standarte. 

Afërsia me Aeroporin Kombëtar 

“Nënë Tereza”. 

Burime financiare të kufizuara 

Forcë pune e mjaftueshme dhe 

relativisht e re. 

Forcë pune e pa profilizuar.  Konsumim i territorit nga ndërtimi 

informal 

Kosto e ulët e forcës së punës. Mungesa e shërbimeve publike në 

vendbanime e lagje si (kopshte, 

shkolla, qendra shëndetësore, qendra 

social-kulturore, etj. 

  

 Mungesa e hapësirave të gjelbra dhe 

rekreative 

  

SISTEMI NATYROR DHE UJOR 

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Peizazh i padëmtuar natyror në 

kodrën e Paskuqanit 

Nivel i lartë i ndotjes në lumin e 

Tiranës dhe Lanës nga mbetjet e 

zonës industriale. 

Kthimi i fashës së lumenjve në 

hapësira të gjelbra dhe rekreative. 

Zgjerimi i zonave urbane të 

paplanifikuara, mungesa e trajtimit 

të mbetjeve urbane dhe ujërave të 

zeza, cenojnë jo vetëm tokat 

bujqësore, por dhe pasuritë 

natyrore të rajonit. 

Afërsia me basenin e lumit të Tiranës, 

Lanës dhe Terkuzës. 

Vendgrumbullimet informale të 

mbetjeve pranë lumenjve. 

Stopimi i shfrytëzimit të lumenjve 

për nxjerrje inertesh 

Shfrytëzimi i pakontrolluar i 

inerteve 

Mbulimi me shërbimin e furnizimit me 

ujë të pijshëm në pjesën më të madhe 

të bashkisë. 

 

Investime për të mbuluar në shifra 

me të  larta  me shërbimin e ujit të 

pijshëm 

 

  

Ndërtimi i një skeme të largimit të 

ujrave të zeza duke synuar grupimin 

e rrjeteve sipas lagjeve/ 

vendbanimeve, ndërtimi i 

impianteve dhe gropave septike me 

standarte do të përmirësojnë 

ndjeshëm ndikimin në mjedis. 

Mungesa e një monitorimi 

periodik si dhe gjetja e burimeve 

alternative mund të rrezikojë një 

shfrytëzim tejet normave të lejuara 

të burimeve aktuale. 
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Orientimet nga strategjia kombëtare 

të furnizmit me ujë dhe kanalizimeve 
 

SISTEMI INFRASTRUKTUROR 

PIKAT E FORTA PIKAT E DOBËTA MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Afërsia me akset kombëtare SH1 

(Tiranë-Shkodër) dhe rruga e Arbërit  

Mungesa e disa akseve rrugore që 

lidhë vendbanimet 

Rikthimi i linjës së hekurudhës 

Tiranë-Durrës. 

Mungesa e fondeve sjell degradim 

të infrastrukturës. 

Prania e asfaltimit dhe ndriçimit në 

rrugëvt kryesore, si dhe akses i mirë 

në infrastrukturë në pjesën më të 

madhe të territorit. 

Mungesa e sinjalistikave përgjatë 

akseve. 

Përmirësim i infrastrukturës për 

aksesim më të mirë mes 

vendbanimeve-mundësi zhvillimi 

për ekonominë lokale dhe rritjen e 

shkëmbimeve tregtare. 

Mungesa e funksionimit me 

energji në sasinë dhe cilësinë e 

duhur, rëndon ekonominë e 

zonës. 

 
Prania e zonave - njollave të zeza në 

aksin kryesor.  

Pjesë e korridorit Trans-Ballkanik, i 

cili do të hapi shumë mundësi 

zhvillimi. 

 

 Mungesë e impiantit të trajtimit të 

ujërave të zeza. 

  

Tabela 24. Analiza SWOT
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 Përmbledhja e aspekteve pozitive  

Nga analiza e gjithë elementëve të listuar në pikat e forta dhe mundësitë, mund të bëhet një 

përmbledhje më unifikuese e tyre, në referencë të sistemeve që ato përfaqësojnë. 

Në lidhje me sistemin infrastrukturor spikasin pozicionimi dhe lidhja me zonat ekonomike Durrës 

dhe Tiranë, si dhe aksesi me zonën veriore të vendit, e cila mundëson lidhje më të forta dhe 

potencial në zhvillimin e mëtejshëm të bashkisë. 

Infrastruktura kryesore rrugore në gjendje të mirë mundëson krijimin me lehtësësi të infrastrukturës 

së transportit publik. 

Potenciali i lartë i rrezatimit diellor është një potencial tjetër në prodhimin e energjisë që duhet të 

shfrytëzohet në vitet në vijim. 

Në lidhje me sistemin urban mund të listohen shërbimet institucionale në shkallë bashkie. 

Bashkia ka realizuar dhe ka të planifikuar të realizojë ndërhyrje të rëndëshme në territor si në 

strukturimin e qendrave ashtu dhe në rikonstruksionin e objekteve publike. Ky fakt do të mundësojë 

në periudhën afat gjatë përqendrimin e bashkisë në përmirësime rrënjësore. 

Mbulimi i territorit me struktura arsimore dhe shëndetësore, fokuson ndërhyrjet e bashkisë në 

përmirësim të kushteve si rritja e eficencës energjitike, sigurimi i ngrohjes qëndrore etj. 

Bashkia ka mundësitë të përqendrohet në programe konkrete në mbështetje të biznesit, si në rritje 

të kualifikimit të forcës punëtore ashtu dhe në orientimet ekonomike në territor. 

Zfërsia me Aeroportin Kombëtar “Nënë Tereza”  është një potencial për zhvillimin e kësaj bashkie 

në drejtim të akomodimit turistik. 

Në lidhje me sistemin bujqësor ajo që spikat më shumë janë potencialet, për zhvillimin e sektorit të 

bujqësisë nepërmjet tregjeve, magazinimit dhe përpunimit të produkteve bujqësore, apo 

agroturizmit. 

Në lidhje me sistemin natyror dhe ujor mund të përmenden elementët që përbëjnë relievin 

gjeografik të bashkisë si: elementët e fortë natyrorë, pyjet, rezervat ujore, si dhe potenciali i tyre për 

tu kthyer në parqe apo hapësira rekreative për banorët. 
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 Problematikat e evidentuara dhe rekomandimet për zbutjen e impaktit  

Në linja të përgjithshme problematikat që hasen në sistemet që përbëjnë territorin e Bashkisë Kamëz 

janë të ndryshme. 

Problematikat e Sistemit Bujqësor përfshijnë: 

• fragmentimin e tokës bujqësore 

• zënien e tokës nga ndërtimet informale 

• mungesa e filierës së plotë bujqësore e blektorale (mungesa pika grumbullimi, përpunimi etj) 

• mungesa në specialistë dhe në dije 

• organizim i dobët i komunitetit të fermerëve 

Në Sistemin Natyror problematika kryesore qëndron në tranformimin e tij në tokë bujqësore duke 

ndikuar negativisht në ekosistemet territoriale. Pasuritë natyrore janë pak të njohura dhe pak të 

shfrytëzuara. 

Në Sistemin Ujor problematika qëndron në ndotjen e lumenjve dhe shfrytëzimin e tyre për nxjerrjen 

e inerteve. 

Sistemi infrastrukturor përballet me problematikat e investimeve të munguara në disa vite. 

• Rruga Kombëtare SH1 (segmenti i përfshirë në territorin e bashkisë Kamëz) ka nevojë për 

sinjalistikë. 

• Qyteti i Kamzës përshkohet nga mjetet e renda pasi mungon një unazë /bypass 

• Ndonëse akset kryesore janë realizuar nga Bashkia, rrjeti rrugor ka nevojë të plotësohet në 

akset e vendbanimeve si dhe me sinjalistikën e nevojshme. 

• Transporti urban ka nevojë për terminal dhe stacione të strukturuara. 

• Pikat e zeza të evidentura në territor duhet të trajtohen me përparësi. 

• Infrastruktura e ujësjellësit është e plotësuar në pjesën më të madhe të territorit, por ka 

nevojë për investime në rrjetin kryesor shpërndarës. 

• Rrjetet e kanalizimeve kanë nevojë të plotësohen dhe të bëhen të reja sipas nevojave 

specifike të çdo vendbanimi. 

• Infrastruktura e furnizimit me energji duhet të stabilizohet për të siguruar shërbim optimal. 

• Ka zona të tëra urbane ku mungon ndriçimi publik. 

• Vendgrumbullimi aktual i mbetjeve, është shumë problematik për vendbanimin për ndotjet 

që shkakton. 

Sistemi urban krahas problemeve që i shkaktohen nga gjendja jo e mirë e infrastrukturave përballet 

me probleme të karakterit social dhe ekonomik. Migrimi i ndodhur  vitet e fundit ka ardhur dhe si 

përgjigje e mungesës së jetës social kulturore në vendbanime, mungesës së arsimimit cilësor, tregut 

të pasigurtë të punës, etj.  

Problematikat e Sistemit urban mund të përmblidhen: 

• Shtrirje e madhe e banesës në territor duke rritur largësinë nga shërbimet. 

• Shërbime të grumbulluara në Qytet 

• Nevojë në përmirësimin e cilësisë së objekteve sociale 
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• Ofertë e kufizuar banesash, në vitet e fundit ka mbizotëruar tipologjia “banesë individuale e 

veçuar” që shoqërohet me kosto të lartë (toka, mirëmbajtja, taksa etj).  

• Mungesë e tregjeve ushqimore apo industriale të strukturuara 

• Mungesa lulishtesh e kende lojrash për fëmijë 

• Mungesa në qendra komunitare, e për grupet vulnerabël të shpërndara në të gjithë 

territorin. 

Popullsia dhe tendenca për rritje duke qenë e pozicionuar pranë qyteteve më të zhvilluara 

ekonomikisht kjo bashki ka pasur një rritje të madhe e të pakontrolluar të popullsisë. Shifrat e 

INSTAT-it tregojnë një tendëncë rritjeje e cila ka krijuar një dendësi shumë të madhe në territor 

krahasur me dendësinë mesatare të Shqipërisë.  

 

Problematikat që sjell rritja e popullsisë janë: 

• Ndryshimi i përdorimit të tokës si pasojë e transformimeve të aktivitetit njerëzor të 

pakontrolluar.  

• Ndotja e ajrit (a. Fluksi i madh i përdorimit të makinave; b. Ndërtimet pa kriter; c. Djegja e 

mbeturinave urbane që prodhohen nga numri i madh i popullsisë ) 

• Sipërfaqja e tokës së punuar 3927.63 ha, shifër e papërfillshme krahasimisht me popullsinë, 

ku pjesa më e madhe është e zënë nga banesat informale.  

• Nevoja të shtuara për akomodim, ushqim dhe shërbime sociale. 

Mbetjet dhe ndotja e mjedisit zhvillimet urbane kanë rezultuar me ndotje dhe degradim të 

mëtejshëm të ekosistemit. Duke adresuar kështu probleme në menxhamin e mbetjeve urbane. Edhe 

pse kjo bashki ka marrë masa duke bërë vetë pastrimin dhe grumbullimin e mbetjeve shohim se 

vazhdojnë të evidentohen probleme si:  

• Derdhja e ujrave të zeza, mbetjeve inerte, plastikës në lumenj.  

• Ndotja e ajrit e evidentuar nga myshqet e zonës.  

• Probleme serioze mjedisore në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të lidhje me menaxhimin 

e mbetjeve të ngurtja, riciklimin, rehabilitimin e sipërfaqeve të gjelbra. 

• Depozitime të përkohshme informale, kryesisht nga aktivitete ndërtimore. 

• Sasia e gjeneruar e mbetjeve dhe potenciali për ofrimin e shërbimit të grumbullimit të 

mbetjeve. 

• Nuk ekziston ndonjë plan për grumbullimin e diferencuar te mbetjeve te ngurta urbane. 

 

Këto problematika do të trajtohen në PPV duke parashikuar një sërë masash: administrative, 

ekonomike dhe ndërhyrjesh në territor: 

• Ristrukturimi i bashksië për ta orientuar në mbështetje të zhvillimit ekonomik. 

• Rekomandime për rikonstruksione, rikualifikime, rindërtime të infrastrukturës inxhinjerike 

dhe sociale 

• Rekomandime për breza mbrojtës dhe kufizues sipas nevojave për të minimizuar impaktin 

mjedisor ose rritur sigurinë. 

Rregulla dhe incentiva për të stimuluar zhvillimin ekonomik, përmirësuar vendbanimet, diversifikuar 

ofertën e strehimit.  
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4 TENDENCAT E MUNDSHME NË TË ARDHMEN, PA PLANIN 

(ALTERNATIVA ZERO) 

4.1 Hyrje 

Alternativa zero – (“no action alternative”) shpeshherë barazohet me ruajtjen e situatës ekzistuese 

ose baseline. Në fakt, alternativa zero ose mos-ndërhyrja, është situata e ardhshme pa zbatimin e 

Planit të Përgjithshëm Vendor, por që merr parasysh evoluimin e kushteve bazë, përfshirë projektet 

e tjera, të miratuara ose të parashikuara në mënyrë të arsyeshme në të ardhmen. Shpeshherë kjo 

alternativë përmendet, ndoshta edhe pa të drejtë, sidomos në rastet kur ajo nuk është një alternativë 

realiste. 

Por duke patur parasysh gjendjen aktuale finaciare dhe mundësitë e kufizuara të Bashkisë Kamëz, 

alternativa zero është një alternativë realiste dhe si e tillë duhet marrë në konsideratë. 

Në paragrafët e mëposhtëm përshkruhet zhvillimi i mundshëm i treguesve mjedisorë në të 

ardhmen, në kushtet e mungesës së zbatimit të PPV-së (alternativa zero) për Bashkinë Kamëz. 

4.2 Zonimi, përdorimi i tokës dhe politikat publike 

 

Në bashkinë e Kamzës pjesa më e madhe e territorit është zonë informale, të shpallura me vendim 

të KRRTR-së. Në territor vërehen konflikte të informalitetit të lartë në tokë të të tretëve. Gjithashtu, 

procesi i regjistrimit të pronave është akoma i papërfunduar si dhe në disa zona nuk është bërë 

regjistimi fillestar. Mungesa e regjistrimit, bën që situata të jetë e paqartë. Skenari i mos ndërhyrjes 

(alternativa zero), do sjellë konflikte në përdorimin e tokës dhe një zhvillim të bazuar në informalitet. 

Ky lloj informaliteti ka cënuar më shumë tokën bujqësore, përballet me problematikat e integrimit 

në siluetën urbane të vendbanimeve pasi ndërtimet nuk janë në përputhje dhe janë në kundërshtim 

me rregullat e zhvillimit në territor duke ndikuar dhe në infrastrukturën dhë shërbimet social e 

kulturore të qytetit. 

Skenari I mos-ndërhyrjes (alternativa zero), do të përputhej shumë pak me qëllimet dhe objektivat 

e Planit të Përgjithshëm Kombëtar në atë të zhvillimit ekonomik dhe përmirësimin e shërbimeve 

publike. Kështu, alternativa zero, do të kishte si rezultat degradimin e mundshëm (të mëtejshem) të 

zonës. Mungesa e regjistrimit të pronave publike ndikon drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të 

territorit, por edhe në buxhetin e vetë bashkisë. 

4.3 Toka 

Në mungesë të ndërhyrjes (alternative zero) eksiston rreziku i degradimit të mëtejshëm të tokës, 

kryesisht nga urbanizimi i shpejtë që po i ndodh kësaj bashkie dhe dëmtimet që ka pësuar 

infrastruktura ujitëse dhe zvogëlimi i ngasrave bujqësore. Për shkak të ndryshimeve të mëdha në 

faktorët pedogjenik, dhe veçanërisht nga relievi, si dhe të mbulesës bimore dhe të klimës, mbulesa 

e tokës ështe transformuar shumë vitet e fundit.  
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Pa zbatimin e PPV, do vazhdojë reduktimi i cilësisë së këtyre tokave si rezultat i zvogëlimit të tokës 

bujqësore, urbanizimi, informaliteti dhe ndotja. Probleme të ngjashme të degradimit të tokës mund 

të lindin për shkak të erozionit të zonave që nuk janë të mbuluara me bimësi, nga rrëshqitjet e tokës 

apo ndotjet. Rrezik potencial paraqet edhe vendosja apo ndërtimi i pakontrolluar i veprave të 

infrastrukturës apo aktivitetet e tjera të zhvillimit. 

Gjithashtu, rreziku i degradimit të tokës do te vijë edhe nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, 

të shpërndara në fusha, shpatet e përrenjve dhe në gryka. Në përfundim, me alternativën zero, toka 

dhe pjelloria e saj si një ndër treguesit më të rëndësishmë mjedisor, ka shumë gjasa të përkeqësohet 

edhe më tej në të ardhmen. 

4.4 Ajri 

Ajri në Bashkinë e Kamzës i tejkalon normat e vendosura nga vendi ynë dhe nga OBSH. Faktorët 

kryesorë janë urbanizimi, aksi kryesor që lidh pjesën veriore të vendit me kryeqytetin dhe ndotja 

nga djegjet e mbeturinave urbane. Ndotja e rënduar e ajrit vjen kryesisht nga shkarkimet e gazrave 

dhe të pluhurave, që vijnë si pasojë e aktiviteteve që janë hapur dhe hapen çdo vit, nga industria 

ndërtimore, nga prishja e ndërtimeve të vjetra dhe e atyre pa leje etj. Po kështu shkarkimi i gazrave 

në atmosfere, si pasojë e rritjës së numrit të makinave, (kryesisht të vjetra) nga përdoruesit privat,si 

dhe nga pluhurat e punimeve minerare që i kemi përshkruar më sipër, (të gëlqerorëve, të gurëve 

dekorativë, atyre ndërtimore), djegjet në natyrë etj. 

 

Në alternativën zero, të gjitha sa përmënden më lart ekzistojnë ende, dmth rreziqet e degradimit 

të mjedisit atmosferik do të mbeten të dukshme dhe mund të intensifikohen, si shkak i vendodhjes 

së kësaj bashkie mes bashkive kryesore ekonomike në vend, do të rritet urbanizimi, trafiku i 

automjeteve të rënda dhe si pasojë problemet e ndotjes së ajrit do të intensifikohen. Rrjeti rrugor 

problematik nuk do të jetë në gjendje të mbështesë rritjen ekonomike dhe gjendja e dobët e rrugëve 

do të ndikojë në uljen e nivelit të shërbimit të automjeteve, me pasoja negative për mjedisin dhe 

sidomos ndotjen e ajrit. 

4.5 Faktoret Klimatike 

Skenari i mos-veprimit nuk pritet të ketë ndonjë ndikim në faktorët klimatikë. Temperatura, era, 

reshjet, etj., nuk pritet të ndryshojnë mënyrë specifike në të ardhmen për shkak të alternativës zero. 

Faktorët klimatikë mund të ndryshojnë në rast ndryshimesh të klimës globale për shkak të 

emisioneve dhe përqendrimit të ndotësve në atmosferë p.sh. CO2, CH4, etj. Megjithatë, kontributi i 

Bashkisë Kamëz për këtë fenomen është i papërfillshëm, për këtë arsye nuk ka asnjë arsye për 

analiza të mëtejshme. 

4.6 Uji 

Territori i bashkisë Kamëz ka pësuar transformimin/urbanizimin më të theksuar në të gjithë territorin 

e Republikës së Shqipërisë. Në lidhje me standartet mjedisore të parametrave të ujit, nuk ka 

monitorime por janë evidentuar problematika të mëdha, si rezultat i derdhjes në të të ujërave të 

zeza, mbetjeve inerte, plastikës etj. 
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Në alternativën zero, presioni që do të ushtrohet në ujrat sipërfaqesore dhe nëntokësore do të 

rritet, ndërsa cilësia e tyre ka të ngjarë të përkeqësohet nëse do të rritet më tej ndotja e tyre nga të 

gjithë faktorët e mësipërm. Rritja ekonomike në të ardhmen, që do të bazohet kryesisht në sektorin 

primar dhe sekondar, me shërbime trampolinë do të jetë një faktor i rëndësishëm që do të shtonte 

trysninë mbi ujërat siperfaqësore dhe nëntokësore. 

4.7 Biodiversiteti dhe Zonat e Mbrojtura 

Biodiversiteti përbën një komponent shumë të rëndësishëm të pasurive natyrore të një vendi, 

hapësirë apo rajoni. Në origjinë të këtij diversiteti qëndrojnë pozicioni gjeografik, faktorë gjeologjikë, 

pedologjikë, hidrologjikë, relievi dhe klima. Zonat e mbrojtura përbëjnë një rezervë të rëndësishme 

të kapitalit natyror, kulturor dhe social, dhe në një mënyrë ofrojnë mundësinë që të ndalohet apo 

kufizohet humbja e biodiversitetit në vend. 

Në mungesë të ndërhyrjes (alternativa zero) rreziku i dëmtimit dhe humbjes së një pjese të pasurisë 

floristike dhe faunistike është më i lartë si pasojë e presioneve antropogjene. Në rast të mungesës 

së PPV problematikat e shfaqura me pasuritë ujore do të vazhdojnë duke vënë në rrezik eksistencën 

e shumë llojeve të rëndësishmë të botës ujore.  

Prerja e pakontrolluar e pyjeve do të shkaktonte dëmtime të habitateve të rëndësishme për specie 

me vlerë të faunës, por njëkohësisht edhe do të rriste rrezikun e ndryshimit të statutit të llojeve të 

kërcënuara apo të rrezikuara të florës barishtore të pyjeve. 

Gjuetia e paligjshme do të ndikonte negativisht në reduktimin e popullatave të gjitarëve dhe në 

rritjen e rrezikut të zhdukjes së llojeve të rrezikuara. Kështu, nëse zbatohet alternativa zero, eksiston 

rreziku që brenda një periudhe afat-mesme të ketë humbje të vlerave të biodiversitetit dhe 

degradim të disa habitateve kyçe.  

4.8 Mbetjet 

Aktualisht çështja e depozitimit apo trajtimit të mbetjeve përbën një nga problemet më të mëdha 

në të gjithë vendin. Në Bashkinë e Kamëz vend-depozitimi aktual nuk është në përputhje me 

standardet europiane dhe kontribuon në masë të madhe në ndotjen e mjedisit; matricës së ajrit, ujit 

dhe tokës. Rrjeti i grumbullimit të mbetjeve është tërësisht i pamjaftueshëm, aq sa mbetjet braktisen 

ose hidhen në rrjedhat ujore, dhe ende nuk ka filluar përhapja e grumbullimit të diferencuar. Rritja 

e popullsisë do të sjellë rritjen e prodhimit të mbetjeve urbane, dhe në mungesë të masave për të 

përmirësuar menaxhimin e tyre, ndotja e mjedisit do të rritet në mënyrë të konsiderueshme: 

venddepozitime të reja abuzive do të krijohen në zonat rurale në afërsi të qendrave të banuara dhe 

ato ekzistuese do të zgjerohen.  

Sipas skenarit të mos-veprimit (alternativa zero) dhe pa ndonjë program për zhvillimin e rrjetit të 

menaxhimit të mbetjeve dhe minimizimin e emetimeve të lëndëve të dëmshme, shëndeti i 

njeriutështë në rrezik konstant. 

Një problem të madh sanitar do të përbëjë rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza, që do të jetë 

rezultojë i pamjaftueshëm siç është ende sot. Nëse nuk do ti kushtohet vëmendje mirëmbajtjes në 

kohë, nuk do të zëvend-ësohen pjesët e rrjetit të vjetëruara dhe nuk do të implementohen masat e 
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nevojshme për të menaxhuar rritjen e fluksit të ujërave të zeza komunale, do të shohin një 

përkeqësim të mëtejshëm të cilësisë së ujit dhe tokës. 

4.9 Ndotja Akustike dhe Niveli i Zhurmave 

Në territorin e Bashkisë Kamëz aktualisht burimet kryesore të ndotjes akustike (zhurmave), janë 

përdorimi i automjeteve dhe aktivitetet që lidhen me sektorin sekondar, dmth prodhimin, 

artizanatin, punëtoritë profesionale etj. Burimet e zhurmës  janë veçanërisht shqetësuese dhe në të 

ardhmen kjo situatë ka gjasa të ndryshojë negativisht në skenarin e alternativës zero. 

4.10 Popullsia, Kushtet Socio-Ekonomike dhe Asetet Materiale 

Ndonëse Bashkia Kamëz shfaq tendenca demografike pozitive (ndryshe nga pjesa dërmuese e 

bashkive të Shqipërisë), ndërmarrja e politikave lokale në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe 

ekonomisë rajonale, janë të domosdoshme për të garantuar qëndrueshmërinë demografike të 

bashkisë ndër vite. 

Skenari i mos- ndërhyrjes (alternativa zero) nuk do të kërkonte zhvendosje apo lëvizje të 

drejtpërdrejtë të banorëve ose bizneseve. Megjithatë, alternativa e mos-veprimit nuk do të ofronte 

të njëjtat mundësi për banorët dhe bizneset lokale që mund të preken nga aksesi i kufizuar në 

aktivitetin ekonomik të gjeneruar nga zhvillimi I turizmit apo sektorit të agro-industrisë.  

Fenomenet e erozionit dhe rrëshqitjet e tokës në zonat kodrinore si dhe përmbytjet e mundshme 

në luginat e lumenjve të cilat mund të ndodhin në rastin e skenarit të mos-ndërhyrjes (alternativa 

zero) mund të rrisin mundësinë e dëmeve në asetet materiale. 

4.11 Trashëgimia Historike dhe Kulturore 

Bashkia Kamëz nuk ka monumente kulture ose zona natyrore të mbrojtura. Parku i Paskuqanit dhe 

mjedisi natyror rreth tij përbën një vlerë të shtuar. Gjithashtu vendodhja e kësaj bashkie midis Tiranës 

dhe Durrësit mbart një potencial të madh zhvillimi nëse politikat qeverisëse investojnë më tepër 

financiarisht në asetet natyrore që ka kjo bashki. Mbeten aktivitet kulturore në nivel relativisht të ulët 

ku përmenden disa pjesë teatrale dhe iniciativa nga të rinjtë. Mungesa e invesimeve do të sjellë ulje 

të ekonomisë në sektorin e turizmit pasi nuk do ketë aktivitete dhe vende me potencial turistik 

kulturor.  

Krijimi i hapësirave sportive, çlodhëse e argëtuese, do ndihmojë në përmirësimin e jetës sociale të 

qytetarëve, kjo e ndërthurur dhe me organizimin e aktiviteteve të shumta duke përfshirë elementët 

kulturorë dhe natyror të territorit. 

4.12 Peizazhi 

Bashkia Kamëz shquhet për larmishmërinë e peizazheve; nga lumore, bujqësore e deri në ato 

kodrinore. Këtu përmendim tre lumenjtë që e përshkojnë, liqenin e Paskuqanit, fushat bujqësore 

dhe hapësirat e gjelbërta publike. Por këto peisazhe rrezikohen nga urbanizimi dhe informaliteti që 

është zhvilluar pa një rregull planifikimi urban. Pjesa që përfaqeson më tepër degradimin e tokës 

në bashkinë e Kamzës është shfrytëzimi i shtresave të thella të qymyrit në Valias, e cila ka krijuar 
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hapësira boshe nëntoke, që rrezikojnë shëmbjen e materialit të sipërndodhur dhe për pasojë 

deformimin e sipërfaqes së tokës nga ai reali. 

Skenari i mos-veprimit (alternativa zero) mbart rreziqe për peizazhin. Së pari, duke pasur parasysh 

se nuk do të ketë asnjë kufizim për zonimin lidhur me përdorimin e tokës, eksiston mundësia e 

zhvillimit të aktiviteteve (si psh ato të infrastrukturës) që ndikojnë negativisht në peizazh. Së dyti, 

zonat minerare të braktisura, do të ndikojë negativisht në peizazh duke mos u lejuar ndërtimi mbi 

to. Nëse ndjekim alternativën zero shfrytëzimi i inerteve në brigjet e lumenjve do të vazhdojë, dhe 

ky padyshim do të shpjerë në vazhdimin dhe thellimin e fenomenit të erozionit. Si rezultat i këtij 

fenomeni do kishim degradim të mëtejshëm të peisazheve, vecanërisht atij lumor. 

4.13 Përfundime 

Sikurse u theksua më lart, skenari i mos-veprimit (alternativa zero), i cili konsiston në mungesën e 

zbatimit të PPV të Bashkisë Kamëz, në të ardhmen do të sillte ndikime negative në mjedis për 

shumicën e treguesve të shqyrtuar. Këto ndikime mund të jenë direkte ose indirekte. Sipas këtij 

skenari, zhvillimi i Bashkisë Kamëz, do të jetë i fragmentuar dhe "anarkik", me shumë gjasa 

mbështetur vetëm në interesa dhe iniciativa private të rastit që nuk mbështeten në një planifikim 

strategjik të unifikuar. Për këtë arsye, përgatitja e PPV në ndihmë të zhvillimit të Bashkisë Kamëz, 

merr një rëndësi të vecantë.  

Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kamëz është një instrument efikas për zhvillimin e territorit, 

pasi: (1) merr në konsideratë synimet ekonomiko-sociale të komunitetit në nivel strategjik; (2) 

evidenton veprimet strategjike që mund të realizohen në një kohë të shkurtër me anë të resurseve 

të disponueshme dhe/të përdorshme; dhe (3) përcakton objektiva konkretë dhe afatet kohore të 

tyre.  
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5 BAZA PËR PËRGATITJEN E VLERËSIMIT MJEDISOR 

5.1 Përcaktimi i Objektivave Mjedisore 

Ligjn Nr. 91/2013, datë 28.02. 2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” dhe aktet e tjera nënligjore 

përcakton një sërë faktorësh që duhet të merren parasysh gjatë vlerësimit. Bazuar në analizën e 

gjendjes ekzistuese të mjedisit, në ndikimet potenciale që mund të shkaktohen në mjedis nga 

aktivitetet e parashikuara në PPV dhe detyrimeve të specifikuara në konventat e ratifikuara dhe në 

direktivat respektive të BE-së, raporti i VSM-së përcakton sektorët më të rëndësishëm mjedisore dhe 

objektivat mjedisore si më poshtë: 

Elementët mjedisorë 

Toka Biodiversiteti Uji 

Ajri Peizazhi Faktorët klimatikë 

Popullsia dhe Asetet materiale Shëndeti i Njeriut Mbetjet 

Trashëgimia Kulturore (përfshirë 

trashëgiminë arkitektonike dhe 

arkeologjike) 

  

Objektivat për mbrojtjen e mjedisit, 

▪ Toka 

Objektivi Mjedisor 1: Mbrojtja e formave të relievit, proçeseve dhe sistemeve natyrore.  

Objektivi Mjedisor 2: Mbrojtja, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm të tokës  

▪ Ajri 

Objektivi Mjedisor 3: Ulja e nivelit të konsumit të energjisë dhe arritja e objektivave afatgjata për 

sasitë vjetore të shkarkimeve të ndotësve, në përputhje me vlerat e lejuara nga BE për shkarkimet e 

ndotësve atmosferike. 

▪ Faktorët klimatikë 

Objektivi Mjedisor 4: Adoptimi i infrastrukturës në përgjigje të ndryshimeve klimatike dhe reduktimi 

i sasive vjetore të emetimeve të gazeve serë në nivelet e përcaktuara në SKZHI II. 

▪ Uji 

Objektivi Mjedisor 5: Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit ujor, duke përfshirë sistemet e lumenjve 

▪ Mjedisi natyror- Biodiversiteti dhe hapësirat e gjelbra 

Objektivi Mjedisor 6: Mbrojtja e specieve (specifike), popullatave dhe habitateve dhe krijimi dhe 

zgjerimi i hapësirave të gjelbëra të rëndësishme për rekreacion dhe biodiversitet 
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Objektivi Mjedisor 7: Mbrojtja nga veprimtaritë me ndikime të konsiderueshme e zonave që gëzojnë 

status të veçantë. 

▪ Mbetjet 

Objektivi Mjedisor 8: Mbrojtja e mjedisit nga ndotja dhe reduktimi i sasisë së mbetjeve të gjeneruara 

duke rritur riciklimin dhe ripërdorimin e tyre 

▪ Ndotja akustike 

Objektivi Mjedisor 9: Reduktimi i ndotjes akustike dhe përafrimi me nivelet e rekomanduara nga BE 

dhe OBSH 

▪ Popullata dhe asetet materiale 

Objektivi Mjedisor 10: Përmirësimi i kohezionit social, sigurisë së jetesës dhe lëvizshmërisë së 

qëndrueshme. 

▪ Trashëgimia kulturore 

Objektivi Mjedisor 11: Mbrojtja e veçorive të zonave dhe strukturave të trashëgimisë kulturore, 

përmirësimi dhe, sipas rastit, rivendosja dhe ristrukturimi i mjedisit historik. 

▪ Peizazhi 

Objektivi Mjedisor 12: Mbrojtja e veçorive të zonave dhe strukturave të trashëgimisë kulturore, 

përmirësimi dhe, sipas rastit, rivendosja dhe ristrukturimi i mjedisit historic. 
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5.2 Detyrimet Sipas Konventave Ndërkombëtare dhe Dokumentave 

Strategjike të Shqipërisë 

Për të përcaktuar objektivat e rëndësishme specifike, janë përdorur detyrimet e specifikuara 

në konventat e ratifikuara dhe në direktivat respektive të BE-së, si dhe në dokumentet strategjike të 

Shqipërisë. Lidhja mes sektorëve të mjedisit dhe objektivave mjedisore si dhe dokumentet përkatës 

të planeve, programeve apo politikave mjedisore janë paraqitur në tabelën më poshtë (Tabela 18). 

Tabela 25. Lidhja mes sektorëve të mjedisit, objektivave mjedisore dhe dokumentet përkatës të planeve, 

programeve apo politikave mjedisore 
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Strategjia tematike 

për Mbrojtjen e 

Tokës – COM (2006). 

Referenca në 

Shqipëri gjendet në 

Ligjin nr. 10431    datë    

9.6.2011 

“Për Mbrojtjen e 

Mjedisit” (neni 18) 

Strategjia merr në konsideratë një sërë 

funksionesh, diversitetin dhe kompleksitetin e 

tokës si dhe një sërë proçesesh degradimi të cilave 

ajo (toka) u nënshtrohet. 

Objektivi strategjik është mbrojtja dhe shfrytëzimi 

i qëndrueshëm i tokës, bazuar në parimet e 

mëposhtme udhëzuese: 

• parandalimi i degradimit të mëtejshëm dhe 

ruajtja e funksioneve të tokës, kur toka perdoret 

dhe kur funksionet e tokës shfrytëzohen, si dhe 

kur toka shërben si mjedis pritës për efektet e 

aktivitetit te njerit apo fenomeneve mjedisore; 

• Rikthimi I tokës së degraduar në një nivel 

funksionaliteti konsistent të paktën me 

përdorimin aktual apo të synuar, duke pasur 

parasysh kostot e restaurimit të tokës. 

Toka OM 1 

 

 

OM2 

Direktiva 2008/98/EC 

dhe Direktiva 2006/ 

12/EC për mbetjet 

transpozuar në 

legjislacionin shqiptar 

si VKM nr. 175, datë 

19.1.2011 “Për 

Miratimin e strategjisë 

kombëtare të 

menaxhimit të 

mbetjeve 2010-2025 

dhe të planit 

kombëtar të 

menaxhimit të 

mbetjeve 2010-2025” 

Qëllimi thelbësor i të gjitha rregulloreve mbi 

mbetjet është mbrojtja e shëndetit të njerëzve dhe 

e mjedisit nga efektet e   dëmshme që   shkaktohen 

nga grumbullimi, transportimi, përpunimi, 

depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve. 

 

Direktiva 2008/98/KE (Direktiva Kuadër mbi 

Mbetjet) parashikon një qasje të re mbi 

administrimin e mbetjeve bazuar në parandalimin 

e ndikimeve negative të gjenerimit të mbetjeve 

dhe administrimit mbi shëndetin e njeriut dhe 

mjedisin, si dhe duke synuar kufizimin e prodhimit 

të mbetjeve, si dhe nxitjen e përdorimi si burim nga 

riciklimi dhe rikuperimi. Mbetja është nje burim i 

lëndës së parë (dhe jo diçka që duhet shpërbërë 

sa më lire që të jetë e mundur), kështu që duhet të 

merren masa për të ripërdorur mbetjet sa më 

shumë të jetë e mundur. 

Përsa i perket  riciklimit,  paraqet  një  objektiv  

mjedisor që është 55% e masës totale të mbetjeve 

Toka 

 

 

Mbetjet 

OM 1 
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të ripërdoret apo riciklohet, deri ne 2020 

Direktiva 2008/50/EC 

mbi cilësinë e ajrit 

dhe për ajër më të 

pastër për Evropën. 

 

 

Direktiva 

2004/107/CE    lidhur 

me arsenikun, 

kadmiumin, merkurin, 

nikelin dhe 

hirdokarburet 

aromatike policiklike 

në ajrin e mjedisit.  

Shqipëria  i ka 

përafruar plotësisht 

keto direktiva përmes: 

 

- Ligjit nr. 162/2014, 

date 12.04.2014  "Për 

mbrojtjen e cilësisë 

së ajrit të mjedisit " 

dhe 

 

-VKM nr. 594, datë 

10.09.2014  "Për 

miratimin e 

Strategjisë 

Kombëtare të Cilësisë 

së Ajrit " 

Direktiva 2008/50/EC përcakton masat që synojnë si 

vijon: 

1. Përkufizimin dhe  përcaktimin  e  objektivave  për 

cilësi të ajrit të ambientit hartuar në mënyrë të 

tillë që shmangin, parandalojnë apo reduktojnë 

efektet e dëmshme në shëndetin e njerëzve dhe 

në mjedisin në tërësi; 

2. Përllogaritjen e cilësisë së ajrit  të  ambientit  në 

Vendet Anëtare me bazë metoda dhe kritere të 

përbashkëta; 

3. Sigurimin e informacionit mbi cilësinë e ajrit 

të ambientit në mënyrë që të ndihmojë luftën 

kundër ndotjes dhe shqetësimit të ajrit dhe të 

monitorojë prirjet dhe përmirësimet që vijnë si 

rezultat i masave kombëtare dhe të Komunitetit; 

4. Garantimin se informacioni i tillë mbi  cilësinë  

e ajrit të ambientit do t’i bëhet i disponueshëm 

publikut;  

5. Mirëmbajtjen e cilësisë së ajrit  atje  ku është  e  

mirë dhe përmirësimin e saj në raste të tjera; 

6. Nxitjen e rritjes së bashkëpunimit midis Vendeve 

Anëtare për reduktimin e ndotjes së ajrit. 

Objektivat e Direktives 2004/107/CE janë të: 

5.1.1.1. të percaktoje një vlerë të synuar për 

përqendrimin e arsenikut, kadmiumit, nikelit 

dhe benzo (a) pirenit  në ajrin e ambientit me 

qëllim shmangien, parandalimin ose 

reduktimin e efekteve te dëmshme të 

arsenikut, kadmiumit, nikelit dhe 

hidrokarbureve policiklike aromatike në 

shëndetin e njeriut dhe ne mjedis si një i tërë; 

5.1.1.2. të sigurojnë, në lidhje me arsenikun, 

kadmiumin, nikelin dhe hidrokarburet 

policiklike aromatike,  që cilësia e ajrit të 

ambientit është ruajtur atje ku ajo është e mirë 

dhe është përmirësuar në raste të tjera; 

5.1.1.3. të përcaktojë metodat e përbashkëta dhe 

kriteret për vlerësimin e përqendrimeve të 

arsenikut, kadmiumit, nikelit dhe 

hidrokarbureve policiklike aromatike në ajrin e 

ambientit si dhe per depozitimin e arsenikut, 

kadmiumit, merkurit, nikelit dhe 

hidrokarbureve  policiklike aromatike; 

5.1.1.4. të sigurojë që informacioni i duhur mbi 

përqendrimet e arsenikut, kadmiumit, 

merkurit, nikelit dhe hidrokarbureve policiklike 

aromatike në ajrin e ambientit si dhe mbi 

depozitimet e arsenikut, kadmiumit, mërkurit, 

nikelit dhe hidrokarbureve policiklike 

Ajri OM 3 
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aromatike është marrë dhe të sigurojë se ajo  

është vënë në dispozicion të publikut. 

Strategjia e BE per 

adaptimin ndaj 

ndryshimeve 

klimatike (COM 

(2013)  

-VKM 949, datë 

30.03.2016  

 

Lligji nr. 75/2016, 

datë 14.07.2016 “Për 

ratifikimin e 

Marrëveshjes së 

Parisit, në kuadër të 

Konventës Kuadër të. 

Kombeve të 

Bashkuara, për 

ndryshimet 

klimatike”. 

Objektiva e përgjithshme e Strategjisë së BE për 

adaptimin është të kontribuojë në një Evropë më 

elastike ndaj klimës. Kjo do të thotë rritjen e punës 

përgatitore dhe të kapacitetit për t’ju përgjigjur 

ndikimeve nga ndryshimet klimatike në nivel lokal, 

rajonal dhe kombëtar, duke zhvilluar një përafrim 

logjik dhe duke përmirësuar koordinimin. 

Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Vjenës dhe 

Protokollin e Montrealit, ne Tetor 1999, si dhe është 

anëtare e Konventës Kuadër të Kombeve të 

Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike (UNFCC), që 

nga  Janari 1995. Shqipëria ka përgatitur tre 

Komunikime Kombëtare në 2002, 2009 dhe në 2016. 

Brenda vitit 2018 priten te miratohen: 

• Strategjia Kombëtare për Ndryshimet Klimatike 

me kohështrirje 2018-2030, bazuar në tre 

përbërës: pakësim, përshtatje, zhvillim i 

qëndrueshëm; 

• Plani Kombëtar i Veprimit për Zbutjen e Gazeve 

me Efekt Serrë, i cili ka në qendër të tij zbatimin 

e Kontributit Kombëtar të Synuar, dhe.  

• Ligji për Ndryshimet Klimatike 

Faktoret 

klimatike 

OM 4 

Vendimi 406/2009/EC 

për përpjekjet e 

Shteteve Anëtare të 

zvogëlojnë emetimet e 

gazeve serë që t’i 

plotësojnë detyrimet e 

Komunitetit për 

zvogëlimin e gazeve 

serë deri më 2020 

Vendimi  406/2009/EC  përcakton   kontributin   

minimal të vendeve anëtare për të arritur 

detyrimin për zvogëlimin e emetimit të gazeve  

“serë”  për  periudhën nga 2013 deri në 2020 për 

emetimet e gazeve “serë” që mbulohen nga ky 

vendim si dhe rregullat për arritjen e këtyre 

kontributeve dhe vlerësimin e tyre. Angazhimi për 

reduktimin e emetimeve të gazeve “serë” i 

referohet: 

• emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në 

shtëpi dhe në sektorin e shërbimeve; 

• emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në 

sektorin e transportit; 

• emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në 

ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe në 

sektorin e energjisë; 

• emetimet që çlirohen nga sektori i energjisë; 

• emetimet nga proçeset industriale; 

• përdorimi i tretësve dhe produkteve të tjerë; 

• emetimet nga bujqësia; 

• emetimet nga administrimi i mbetjeve. 

Shqipëria akoma nuk e ka transpozuar këtë 

vendim; është parashikuar të bëhet në vitin 2018.  

Faktoret 

klimatike 

OM 4 

Direktiva 2000/60/EC 

(Direktiva Kuadër e 

Ujit) (transpozuar në 

Direktiva përcakton masat për arritjen e objektivit 

strategjik të statusit të mirë ekologjik për ujërat 

në vitin 2015. 

Uji OM 5 
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legjislacionin shqiptar 

përmes VKM nr. 246, 

datë 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e 

normave të cilësisë së 

mjedisit për ujërat  

sipërfaqësore”) 

Direktiva 2008/56/EC 

që vendos kuadrin për 

veprimin e komunitetit 

në fushën e politikës 

mjedisore të detit 

(Direktiva Kuadër e 

Strategjisë Detare). 

Shqipëria planifikon ta 

adoptojë plotësisht 

ketë strategji gjatë 

tremujorit    të    fundit 

të vitit 2018 përmes një 

VKM-je specifike “Për 

përmbajtjen, zhvillimin 

dhe zbatimin e 

Strategjisë Mjedisore 

Detare”. 

Direktiva përcakton kuadrin brenda së cilit 

vendet anëtare duhet të marrin masat e 

nevojshme « për të arritur apo mbajtur një 

gjendje të mirë mjedisore në mjedisin detar » 

deri në vitin 2020. Në përputhje me këtë 

Direktivë janë hartuar dhe zbatuar strategjitë 

detare, me qëllim që të: 

• mbrojnë  mjedisin  detar,  parandalojnë  

degradimin   e tij, apo, nëse është e 

mundur, rivendosin ekosistemet detare në 

zonat e prekuara nga efektet e dëmshme; 

• parandalojnë dhe pakësojnë ndërhyrjet në 

mjedisin detar me qëllim eliminimin gradual 

të ndotjes dhe kështu garantojnë se nuk 

ka pasoja të mëdha për biodiversitetin 

detar, ekosistemet detare dhe shëndetin e 

njeriut dhe se këto nuk janë të kërcenuara. 

 

 

Uji 

 

 

OM 5 

Direktiva 2008/105/EC 

për standardet e 

cilësisë mjedisore në 

fushën e politikave 

ujore (transpozuar në 

legjislacionin shqiptar 

përmes VKM nr. 246, 

datë 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e  

normave të cilësisë së 

mjedisit për ujërat 

sipërfaqësore”) 

Kjo Direktivë përcakton standardet e cilësisë 

mjedisore për substancat prioritare dhe ndotësit e 

tjerë, siç përcaktohet në Direktivën 2000/60/EC me 

objektiv arritjen e një gjendjeje të mirë kimike të 

ujërave sipërfaqësore dhe në përputhje me 

parashikimet dhe objektivat e Direktivës 

2000/60/EC mbi parandalimin e emetimit të 

substancave në ujë, duke ndarë ujërat e zeza. 

 

VKM-ja që transpozon Direktivën 2008/105/EC në 

legjislacionin shqiptar  përcakton  normativa  të 

detajuara dhe gjithëpërfshirëse për vlerësimin e 

gjendjes kimike te ujërave siperfaqësore 

Uji OM 5 

Direktiva 2006/7/EC 

për Menaxhimin e 

Cilësisë së Ujit për Larje 

(transpozuar ne 

legjislacionin shqiptar 

permes VKM nr. 246, 

date 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e normave 

të cilësisë së mjedisit 

për ujërat 

sipërfaqësore”) 

Direktiva përcakton masat për të: 

• monitoruar dhe klasifikuar sipas cilësisë ujin për 

larje; 

• menaxhuar cilësinë e ujit për larje; 

• informuar publikun mbi cilësinë e ujit për larje. 

 

Qëllimi (objektiva) i kësaj Direktive është ‘të ruajë, 

mbrojë dhe përmirësojë cilësinë e mjedisit dhe të 

mbrojë shëndetin e njerëzve, duke plotësuar 

Direktivën 2000/60/EC’. 

Uji OM 5 

Direktiva 98/83/EC në 

lidhje me cilësinë e ujit 

të caktuar për 

Direktiva e Keshillit 98/83/EC rregullon cilësinë e ujit 

që përdoret për konsum nga njerëzit. Uji është i 

shëndetshëm dhe i pastër nëse ai nuk përmban 

Uji OM 5 
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konsumim njerëzor 

(transpozuar në 

legjislacionin shqiptar 

përmes VKM nr. 246, 

datë 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e normave 

të cilësisë së mjedisit 

për ujërat 

sipërfaqësore”) 

mikroorganizma, parazitë dhe çdo substancë tjetër, 

të cilat në sasi apo përqendrime të caktuara 

përbëjnë një rrezik potencial për shëndetin e 

njerëzve. 

Objektivi kryesor ickësaj direktive është të mbrojë 

shëndetin e njerëzve prej çdo efekti negativ apo 

ndotjeje të ujit që përdoret për konsum nga 

njerëzit, duke garantuar që uji të jetë i pastër dhe 

i shëndetshëm. 

Direktiva 2006/118/EC 

për mbrojtjen e 

ujërave nëntokësore 

nga ndotja dhe 

përkeqësimi 

(transpozuar  ne 

legjislacionin shqiptar 

permes VKM nr. 246, 

date 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e normave 

të cilësisë së mjedisit 

për ujërat 

sipërfaqësore”) 

Direktiva 2006/118/EC për mbrojtjen e ujërave 

nëntokësore nga ndotja dhe përkeqësimi 

përcakton masa specifike për të parandaluar dhe 

kontrolluar ndotjen e ujërave nëntokësore në 

përputhje me Direktivën 2000/60/EC. Këto masa 

kryesisht përfshijnë: 

• kritere për vlerësimin e statusit kimik të ujit 

nëntokësor, dhe 

• kritere për identifikimin dhe kthimin mbrapsht 

te tendencave të konsiderueshme dhe te 

qendrueshme te rritjes, dhe për përcaktimin 

e pikënisjeve për tendencat e kundërta. 

Uji OM 5 

Direktiva 2007/60/EC 

për vlerësimin dhe 

menaxhimin e 

rreziqeve nga 

përmbytjet (Direktiva e 

Përmbytjeve). 

Shqipëria e ka 

përafruar pjesërisht 

ketë direktive përmes: 

- Ligji nr. 9860, datë 

21.01.2008 që 

amendon Ligjin nr. 

8518, datë 30.7.1999 

“Për Ujitjen  dhe 

Kullimin” 

- VKM nr. 835, datë 

3.12.2004 “Për Planin 

Kombëtar të 

Emergjencave Civile” 

-VKM nr. 267 datë 

07.05.2014 “Për 

miratimin e listës së 

substancave prioritare 

në mjediset ujore” 

Direktiva ka përcaktuar negociatat ndërkufitare 

lidhur me menaxhimin e rreziqeve nga 

përmbytjet, dhe përfshin angazhime të 

rëndësishme për të rritur transparencën dhe 

integrimin e qytetareve. 

Objektiva e direktivës së menaxhimit të rreziqeve 

nga përmbytjet është të reduktojë rreziqet dhe 

pasojat negative të përmbytjeve në BE.  

Direktiva ka përcaktuar negociatat ndërkufitare 

lidhur me menaxhimin e rreziqeve nga 

përmbytjet, dhe përfshin angazhime të 

rëndësishme për të rritur transparencën dhe 

integrimin e qytetareve. 

Uji OM 5 

Direktiva 2009/147/EC 

per mbrojtjen e zogjve 

te eger. Shqiperia e ka 

perafruar pjeserisht 

kete direktive, permes 

Direktiva ofron një kornizë të plotë për 

mbrojtjen, menaxhimin dhe kontrollin e të gjithë 

zogjve të egër që ndodhen në BE. Direktiva 

udhëzon shtetet anëtare të marrin masa për të 

mbajtur popullacionin e të gjitha llojeve të zogjve 

Mjedisi 

natyror- 

biodivers. 

OM 6 
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ligjeve:  

- Ligji nr. 9587, date 

20.7.2006 “Per 

mbrojtjen e 

Biodiversitetit” i 

ndryshuar me ligjin nr. 

68/2014 date 3.7.2014 

 

- Ligji nr. 10006, date 

23.10.2008; “Per 

mbrojtjen e faunes se 

eger”  

- Ligji nr. 10253, date  

11.3.2010 “Per Gjuetine” 

të egër që ndodhen në shtetin e BE -së. Masa të 

tilla mund të përfshijnë mirëmbajtjen dhe/ose 

rikrijimin e vendbanimeve në mënyrë që të 

mbajnë këto popullata të zogjve. 

Për të gjitha speciet e zogjve që referohen në 

Shtojcën i të Direktivës si dhe për të gjitha 

speciet e rregullta migratore, që kanë nevojë për 

mbrojtje, vendet anëtare duhet të krijojnë Zonat 

e Veçanta të Mbrojtjes (ZVM), apo të quajtura 

zonat Natura 2000. Në këto ZVM duhet 

garantuar qe popullatat e specieve gjenden në një 

situatë të favorshme. SKZHI II percakton si 

objektive strategjike “Ngritjen e rrjetit ekologjik 

"Natura 2000”. Gjatë vitit 2018 është parashikuar 

amendimi i ligjit “Për gjuetinë”, gjë që do të 

sigurojë përafrimin e plotë të kësaj Direktive në 

legjislacionin shqiptar. 

Direktiva e Keshillit 

92/43/EEC për ruajtjen 

e habitateve natyrore 

dhe të florës e faunës 

së egër. Shqipëria e ka 

përafruar pjesërisht 

këtë directive përmes 

ligjeve: 

- Ligji nr. 9587, datë 

20.7.2006 “Për 

mbrojtjen e 

biodiversitetit” 

Ligji nr.   81/2017, “Për 

Zonat e Mbrojtura”,    

Datë 4 .5.2017 

Ligji nr. 10006, datë 

23.10.2008 

“Për mbrojtjen e 

faunës së egër”; dhe 

- VKM nr. 866,   date   

10.12.2014 

“Për miratimin e  listës 

së habitateve natyrore, 

florës, faunës dhe 

zogjve me interes për 

KE” 

Direktiva e habitateve kërkon që shtetet anëtare 

duhet të marrin masat e duhura për të 

mënjanuar në zonat e vecanta të ruajtjes 

shkatërrimin e habitateve natyrore dhe të 

habitateve të specieve si dhe shqetësimin e 

specieve për të cilat janë përcaktuar zonat e 

Natura 2000, në rastet kur ky shqetësim është  

dukshëm  i  lidhur  me objektivat e kësaj 

Direktive. Kjo dispozitë aplikohet për ZVM-te e 

propozuara, sic përcaktohet në përputhje me 

procedurat dhe kriteret e direktivës së habitateve. 

SKZHI II përcakton si objektiva strategjike:  

- Një rritje e synuar me 17% e sipërfaqes së 

Zonave të Mbrojtura në gjithë territorin, përmes 

zgjerimit dhe menaxhimit të integruar të zonave 

të mbrojtura; 

- Garantimi i statusit të mbrojtur për 5% te 

specieve dhe habitateve të kërcënuara. 

 

Mjedisi 

natyror- 

biodivers. 

OM 6 

Konventa e Bernës 

(Bern, 1979) me Ligjin 

nr. 8294, date 2.3.1998) 

Për  ruajtjen  e  florës  dhe  faunës  së  egër  dhe  

mjedisit naturor evropian. 

Mjedisi 

natyror- 

biodivers. 

OM 6 

Konventa Ramsar 

(Ramsar, 1971) 

(ratifikuar ne 29.3.1996) 

Shtetet palë kanë rënë dakort që të: 

• përcaktojnë ligatinat e territorit të tyre të 

përshtatshme për t’u përfshirë në listën e 

ligatinave me rëndësi ndërkombëtare; - 

formulojnë dhe zbatojnë plane për 

Mjedisi 

natyror- 

biodivers. 

OM 6 
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promovimin dhe mbrojtjen e ligatinave të 

perfshira në listë, si dhe për përdorimin sa më 

racional të ligatinave në territorin e tyre. 

• promovojnë ruajtjen e ligatinave dhe shpendve 

ujore duke krijuar rezervate natyrore në 

ligatina, të përfshira ose jo në listë, dhe 

siguron ruajtjen e tyre ne mënyrën më të 

përshtatshme; 

• marrin në konsideratë përgjegjësinë e tij 

ndërkombëtare për ruajtjen, menaxhimin dhe 

përdorimin racional të grupeve shtegtare të 

shpendve ujore, si kur përcakton një hyrje në 

listë ashtu dhe kur ushtron të drejtat e tij për 

ndryshim në këtë listë në lidhje me ligatinat 

në territorin e tij; 

• konsultojnë njëra-tjetrën rreth zbatimit të 

detyrimeve të dala nga kjo Konventë 

veçanërisht në rastet kur një ligatinë shtrihet 

në territorin e më shumë se të një shteti pale 

ose kur një sistem ujor ndahet mes disa shteteve 

palë. 

Direktiva 2002/49/EC 

për vlerësimin & 

administrimin e 

zhurmës në mjedis. 

Shqipëria e ka 

përafruar pjesërisht 

këtë Direktivë përmes 

Ligjit nr. 9774, datë 

12.07.2007 “Për 

vlerësimin dhe 

menaxhimin e 

zhurmës në mjedis” 

Objektivi kryesor është menaxhimi i qëndrueshëm 

i zhurmës me qëllim respektimin e niveleve të 

lejuara dhe mbrojtjen e shëndetit të njerëzve 

përcaktojnë kërkesa specifike për zhurmat e 

gjeneruara nga sektorë të tjerë, siç është transporti 

rrugor, ajror, hekurudhor, zhurmat e gjeneruara 

nga pajisjet dhe makineritë. 

Zhurmat OM 9 

Direktiva 2008/96/EC 

mbi sigurinë e 

infrastrukturës rrugore 

(e përafruar plotësisht 

nëpërmjet Udhëzimit 

Nr.  9,  datë 

3.07.2012 

“Mbi auditimin dhe 

inspektimin e sigurisë 

rrugore” 

Objektiva e kësaj Direktive është “garantimi i 

infrastrukturës së sigurtë rrugore për të gjithë 

përdoruesit e rrugës”. 

Popullsia 

&  asetet 

Materiale 

OM 10 

Konventa Europiane 

për Mbrojtjen e 

Trashëgimisë 

Arkeologjike–

Konventa e   Maltës 

(MEKVAD) (Shqipëria   

ka   aderuar përmes 

miratimit të Ligjit   nr.   

Konventa i referohet konceptit gjithëpërfshirës të 

ruajtjes së trashëgimisë arkeologjike. Ajo 

përcakton lidhjen mes ruajtjes së trashëgimisë 

arkeologjike dhe planifikimit hapësinor. Konventa 

kërkon që çdo palë firmosëse të: 

• kërkojë të pajtojë dhe ndërthurë kërkesat 

përkatëse të arkeologjisë me planet hapësinore 

duke siguruar që arkeologët marrin pjesë në 

Trashëgi 

mia 

kulturore 

OM 11 
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9806   datë 17.9.2007) hartimin e politikave të planifikimit hapësinor 

dhe në faza të ndryshme të zbatimit të këtyre 

politikave; 

• -sigurojë   që   arkeologët,   planifikuesit    

urbanë    dhe ata hapësinorë  konsultohen 

sistematikisht me njëri- tjetrin me qëllim lejimin 

e modifikimit të atyre planeve hapësinore që 

kanë të ngjarë të dëmtojnë trashëgiminë 

arkeologjike 

• sigurojë kohë dhe burime të mjaftueshme për 

një studim të duhur shkencor që duhet të bëhet 

në zonën përkatëse dhe që të publikohen 

rezultatet e atij studimi 

• sigurojë që vlerësimi për ndikimin në mjedis dhe 

vendimet rezultuese përfshijnë konsideratën e 

plotë mbi zonat arkeologjike dhe shtrirjet e tyre 

• garantojë konservimin  in  situ,  kur është  e  

mundur, të elementëve të trashëgimisë  

arkeologjike që  janë gjetur gjatë kryerjes së 

aktiviteteve hapësinore; 

• sigurojë që zonat arkeologjike janë të arritshme 

nga publiku, dhe se rrugët hyrëse për pranimin 

e një numri të madh vizitorësh, nuk dëmtojnë 

veçoritë arkeologjike dhe shkencore të këtyre 

zonave dhe mjedisit përreth 

Konventa për 

Mbrojtjen e 

Trashëgimisë 

Arkitektonike të 

Europës  –  Konventa  

e Granadës 

( Shqipëria ka aderuar 

përmes miratimit të 

Ligjit nr. 9806 datë 

17.9.2007) 

Konventa përforcon konceptin gjithë-përfshirës 

në ruajtjen e trashëgimisë arkitektonike 

(monumente, njësi arkitektonike, zona apo 

struktura memoriale). Konventa kërkon që çdo 

palë pjesëmarrëse të: 

• zbatojë mbikëqyrje dhe procedurat e 

autorizimeve të duhura në përputhje me 

kërkesat e paracaktuara per mbrojtje ligjore 

të strukturave në fjalë; 

• parandalojë dëmtimin, rrënimin ose 

shkatërrimin e strukturave të mbrojtura. 

Politika e ruajtjes gjithëpërfshirëse të 

trashëgimisë arkitektonike i detyron të gjitha 

palët firmosëse që të: 

• përfshijnë mbrojtjen e trashëgimisë 

arkitektonike si objektiv  të  rëndësishëm  në 

planifikimin hapësinor dhe atë urban; 

• nxitin programet për restaurimin dhe 

mirëmbajtjen e trashëgimisë arkitektonike; 

Trashëgi 

mia 

kulturore 

OM 11 
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Strategjia Kombëtare 

për Zhvillim dhe 

Integrim 2015 – 2020. 

Miratuar nga Këshilli i 

Ministrave, me VKM 

nr. 348, datë 11.5.2016 

dhe botuar ne 

Fletoren Zyrtare Nr. 86 

Strategjia  e  dytë  Kombëtare  për  Zhvillim  dhe 

Integrim (SKZHI-II) paraqet vizionin e Shqipërisë 

për zhvillimin e saj social, demokratik dhe 

ekonomik për periudhën 2015-2020, si dhe 

aspiratën për integrimin evropian. SKZHI-II 

shpjegon se si do të arrihet ky vizion përmes 

politikave dhe strategjive të qeverisë, duke synuar 

në: 

- Shndërrimin e Shqipërisë në një vend të denjë 

për t’u anetarësuar në Bashkimin Evropian, 

- Arritjen e  standardeve  që  i  shërbejnë 

qytetarëve, rritjes së mirëqenies së tyre dhe 

garantimit të mbrojtjes së të drejtave të tyre, dhe 

- Hartimit të politikave që nxitin 

konkurrueshmerinë dhe prosperitetin 

ekonomik në Shqipëri si dhe krahasuar me 

vendet e rajonit dhe më gjerë. 

Kuadri kohor 2015-2020 i SKZHI-II është 

harmonizuar me periudhën vijuese 2014-2020 të 

planifikimit financiar të BE-së, me Strategjinë e 

Lisbonës deri në 2020, dhe me tre ciklet vijuese 

kuadrit afatmesëm buxhetor. Përvec këtyre 

proçeseve, SKZHI-II është harmonizuar edhe me 

proçese dhe dokumente te tjere kyc te zhvillimit 

dhe reformimit strategjik, si me poshtë: 

• Dokumenti Tregues Strategjik për Shqipërinë 

(2014-2020), referuar gjithashtu edhe si: 

Dokumenti Strategjik i Komisionit Evropian 

për Vendin; 

• Programi Kombëtar i Reformave Ekonomike 

(PKRE) 2015-2017, përfshirë Strategjinë e 

zhvillimit  të  Bizneseve  dhe  Investimeve  

2014- 2020; 

• Strategjia e  Administrimit te Financave 

Publike 2014-2020; 

• Strategjia  e  Evropës  juglindore  2020 

(SEE2020): Punësimi dhe Prosperiteti në 

Perspektivën Evropiane; 

• Plani Kombëtar për  Integrimin Evropian 

(PKIE) 2014-2020; 

Integrimi në BE është qëllimi madhor. 

Mirëqeverisja, demokracia dhe sundimi i ligjit 

përbëjnë themelet mbi të cilat do të arrihet vizioni i 

SKZHI-II. 

Toka 

 

 

 

Ajri 

 

 

 

Faktoret 

klimatike 

 

 

Uji 

 

 

 

Mjedisi 

natyror 

OM 1 

 

OM 2 

 

OM 3 

 

OM 4 

 

OM 5 

 

OM 6 

 

OM 7 

 

OM 8 

 

OM 9 

 

OM 10 

 

OM 11 
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5.3 Identifikimi i Ndikimeve Mjedisore 

Ndikimet mjedisore që mund të shkaktohen nga veprimtaritë e parashikuara në Plan janë përvijuar 

në Tabelën 25, më poshtë 

Tabela 26. Ndikimet mjedisore të mundshme nga zbatimi i Planit 

Treguesi i 

mjedisit 

Përcaktimi i ndikimeve që mund të vlerësohen në raportin e VSM-së Vlerësimi 

PO/JO 

Toka • Rrëshqitje të mëdha të tokës 

• ndryshim i rrjedhjes së lumenjve apo rrjedhave të tjera  

• shpërhapja urbane,  

• fragmentimi i zonave me aktivitet të dendur bujqësor  

• administrimi   i   mbetjeve   të   gjeneruara   nga   ndërhyrjet në 

infrastrukturë 

• humbja e tokës nga erozioni dhe rrëshqitjet 

• ndryshimi i mundshëm i kategorisë së përdorimit të tokës nga aktivitetet 

prodhuese dhe infrastruktura 

• rreziqe të degradimit të tokës bujqësore 

• erozioni lumor 

• zonat e ndotura industriale dhe burime te tjera të ndotjes 

PO 

Ajri • Emetimi  i  ndotësve  në  ajër,  me ndikime  të dëmshme 

• emetimi  i  ndotësve për të  cilët  janë  përcaktuar  kufijtë  e sipërm në 

nivel kombëtar 

• ndikimi në shëndet në praninë e lartë të ndotësve në ajër 

PO 

Faktorët 

klimatike 

• Ndjeshmëria e rrjeteve dhe strukturave ndaj situatave ekstreme të motit 

(infrastrukturës dhe strukturave mbrojtese) 

• emetimet e gazrave “serë” që shkaktohen nga djegia e karburanteve 

• përshtatja ndaj ndryshimeve të klimës 

• pershtatja e infrastrukturës 

PO 

Uji • Ndikimet e substancave ndotëse e të rrezikshme në cilësinë e ujërave 

sipërfaqësore dhe nëntokësore, 

• ndikimet tek cilësia e ujit të pijshëm 

• ndikimet mbi ujërat e plazheve 

• burimet e ndotjes së ujit 

PO 

Mjedisi natyror 

(biodiversiteti, 

habitatet,   

zonat e 

mbrojtura) 

• Fragmentimi i habitateve, speciet e rrezikuara 

• ndikim në migrimin e kafshëve 

• ndikim në integritetin dhe funksionalitetin e zonave të mbrojtura dhe të 

zonave të Natura 2000 

• ndikim mbi tipologjinë dhe cilësitë e vecorive natyrore. 

• Administrimi dhe mbrojtja e pyjeve dhe kullotave 

PO 
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Mbetjet • Ndikimet nga zona të ndotura te njohura si Hot-Spote. 

• ndikimet nga vend depozitime të hapura të mbetjeve. 

• kapacitet i pamjaftueshem i landfilleve ekzistues / mungesa e tyre. 

• mbetjet  inerte,  t e  rrezikshme,  spitalore  dhe  t e kafshëve nuk trajtohen 

sipas kerkesave ligjore. 

• ndarja në burim e mbetjeve / riciklimi. 

• Grumbullimi/ripërdorimi/riciklimi 

PO 

Zhurma • Ndotja akustike si rezultat i ndërtimit dhe shfrytëzimit të infrastrukturës 

perkatese dhe ndikimi tek shëndeti i njerezve. 

• Monitorimi I zhurmës 

PO 

Popullsia dhe 

asetet 

materiale 

• Ndikime  mbi  asetet  materiale  per  shkak  te  nevojes  per hapesire. 

• aksesibiliteti dhe lidhjet mes zonave/rajoneve te ndryshme. 

• ndikimet qe lidhen me sigurine rrugore. 

PO 

Trashegimia 

Kulturore 

• Ndikime në elementet e trashegimise kulturore 

• ruajtja ne proçesin e planifikimit. 

PO 

Rreziqet: 

Permbytjet 

• Përmbytje nga lumenjtë Tirana dhe Tërkuza 

• përmbytje nga mungesa e pastrimit te sistemit kullues. 

• përmbytje nga dëmtimi argjinaturave. 

• pasojat e përmbytjeve 

PO 

Peizazhi • Ndryshimi i peizazhit dhe i vecorive pamore të hapësires. 

• mbrojtja e peizazhit 

PO 

 

5.4 Metodologjia e Vlerësimit të Ndikimeve të Planit dhe Projekteve 

Ndikimet mjedisore që mund të shkaktohen nga veprimtaritë e parashikuara në Planin e Përgjithshëm 

Vendor janë të natyrave të ndryshme dhe pesha apo rëndësia e tyre është e ndyshme. Vlerësimi i 

ndikimit në mjedis kalon nëpër dy faza të cilat janë përshkruar në seksionet e mëposhtme: 

 Vlerësimi i ndikimit 

Kjo është faza kur vlerësohet ndikimi që çdo projekt i Planit ka në mjedis. Me synim vlerësimin e 

ndikimeve mjedisore të planit të propozuar, ndiqet metodologjia që është propozuar nga Jahn et 

al, (2012) e cila bazohet Direktivën 42/2001/CE, Annex II, e përshtatur për nevojat dhe karakteristikat 

specifike të PPV të Bashkisë dhe të propozimeve të tij. Për këtë qëllim, fillimisht, vendosen 6 elementë 

(kritere, përbërës) që kanë lidhje me ndikimin e mundshëm të propozimeve të PPV të Bashkisë në 

mjedis. Këto 6 elementë janë (Tabela 26): 

1. Probabiliteti i shfaqjes (së ndikimit): element i cili shqyrton mundësinë e shfaqjes së ndikimit 

mjedisor të një projekti specifik në një objektiv mjedisor, 

2. Kohëzgjatja (e ndikimit): vlerëson shtrirjen kohore të ndërhyrjes në mjedis që është parashikuar 

për një projekt, 

3. Ndikimi (i projektit): shpreh me vlerë numerike shkallën e ndikimit të një projekti të Planit 

për çdo objektiv mjedisor (ujë, ajër, tokë, etj.), 

4. Rikthimi (i ndikimit): ky tregues shpreh mundësinë e rikthimit të ndikimit në mjedis të një 

projekti mbas zbatimit të tij, 
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5. Ndërveprimi (aspekti kumulativ i ndikimit): potenciali që bart ndërhyrja në mjedis gjatë realizimit 

të projektit për të shtuar dhe prodhuar efekt të akumuluar në fazën e operimit dhe 

shfrytëzimit, 

6. Shtrirja (e ndikimit): tregon hapësirën fizike (sipërfaqen) në të cilën shtrihet ndikimi në mjedis 

i një projekti. 

Tabela 27. Treguesit/Elementët e Vlerësimit të Ndikimit 

 

 

SHTRIRJA 

NA (Nuk Aplikohet) 

E Ulët, e kufizuar vetëm tek veprimi 

Mesatare, në nivelin e zonave të ngjashme 

E Lartë, mbi nivelin e Bashkisë 

Shumë e Lartë, në nivel ndërkufitar 

 

 

INTENSITETI 

NA (Nuk Aplikohet) 

I Ulët 

Mesatar 

I Lartë 

Shumë i Lartë 

 

 

 

KTHYESHMËRIA 

NA (Nuk Aplikohet) 

E Ulët: kostot e kthyeshmërisë < përfitimet nga veprimi 

Mesatare:kostot e kthyeshmërisë = përfitimet nga veprimi 

E Lartë:kostot e kthyeshmërisë > përfitimet nga veprimi 

Shumë e Lartë: efekte negativedhe të pakthyeshme 

 

NDËRVEPRIMI 

NA (Nuk Aplikohet)- asnjë ndikim me parametra të tjerë 

Kumulativ 

Sinergjism 

 

 

PROBABILITETI 

NA (Nuk Aplikohet) 

E Ulët 

Mesatar 

I Lartë 

 

 

FREKUENCA 

NA (Nuk Aplikohet) 

E Ulët: Përkohësisht 

Mesatare:periodike gjatë një viti 

E Lartë: periodike gjatë një dite 

Shumë e Lartë: në vazhdimësi 

Përsa i përket mjedisit, në kontekstin e vlerësimit mjedisor të PPV-së, mjedisi është zbërthyer në 

10 sektorë (elementë) që supozohet se janë pësuesit e pasojave që vijnë nga ndërhyrjet në 
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mjedis gjatë zbatimit të projekteve. Këto 10 sektorë janë toka, ajri, klima, uji, biodiversiteti, 

mbetjet, ndotja akustike, popullsia dhe asset materiale, trashëgimia kulturore dhe peizazhi të cilët 

gjatë gjithë proçesit të vlerësimit në mjedis janë quajtur objektiva mjedisorë ose OM. Pra, çdo 

element i mjedisit që është marrë për bazë për vlerësimin e ndikimit të projekteve në mjedis, 

përbën një objektiv mjedisor më vete. Për shembull, toka, është objektivi mjedisor numër 1, ajri 

është objektivi mjedisor numër 2 e kështu me rradhë (Tabela 27). 

Numri i objektivit mjedisor ka thjesht funksion renditës dhe nuk ndikon në vlerësimin e projektit. 

Tabela 28. Objektivat mjedisorë dhe kodifikimi 

Objektivat Mjedisorë Kodifikimii tyre 

Toka OM1 

Ajri OM2 

Faktoret klimatikë OM3 

Uji OM4 

Biodiversiteti OM5 

Mbetjet OM6 

Zhurma OM7 

Popullsia OM8 

Trashëgimia kulturore OM9 

Peizazhi OM10 

Objektivat mjedisore të marrë si bazë për vlerësimin mjedisor të projekteve të PPV-së janë 

përcaktuar në Ligjin 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, objektivat e përcaktuara në SKZHI 

II dhe Direktivën 2001/42/KE, të cilat janë të rëndësishme për të vlerësuar politikat dhe projektet 

që parashikon Plani i Përgjithshëm Vendor për të arritur objektivat e tij. Për vlerësimin e ndikimit 

të çdo elementi (kriteri) të ndikimit në një OM janë përdorur vlerat numerike ndërmjet [0-10] ku 

është ndjekur llogjika e mëposhtme: 

⁻ Vlera numerike 0: është përdorur për të shënuar projekte dhe objektiva ndikimi i të cilëve në 

mjedis nuk është i matshëm dhe i vlerësueshëm. 

⁻ Vlerat numerike 0.1-10: janë vlerat numerike që i jepen projekteve në varësi të ndikimit të tyre 

specifik në objektivat e mjedisit. Në parim, madhësia e ndikimit të një projekti në mjedis dhe 

vlerësimi numerik lidhen ndërmjet tyre në përpjestim të zhdrejtë. Sa më i lartë që të jetë numri i 

pikëve që merren në vlerësim, aq më i ulët është ndikimi i një projekti në mjedis dhe anasjelltas. 

Për shembull, vlera “1” tregon ndikim të lartë të projektit në mjedis ndërsa vlera numerike “10” 

tregon mungesë ndikimi ose ndikim të papërfillshëm. Kjo vlen si në nivel elementi të ndikimit (kriteri), 

ashtu edhe në nivel projekti. Për vlerësimin e ndikimit ndiqet proçesi i mëposhtëm: 

 Vlerësimi me vlera numerike i ndikimit në një OM: Fillimisht kryhet vlerësimi në pikë i ndikimit të 

çdo elementi/kriteri të ndikimit në një OM. 
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 Llogaritja e peshës specifike të një kriteri të vlerësimit në raport me totalin: Si hap i dytë llogaritet 

pesha specifike e eleme nteve/kritereve të ndikimit në raport me totalin. Për çdo element 

(kriter) të vlerësimit, është përcaktuar pesha specifike (e shprehur me %) që ky element ka 

në raport me ndikimin total të projektit në mjedis. Për shembull, pesha e kriterit “Natyra e 

ndikimit” është 20% në raport me shumën totale të ndikimit që është 100% (Tabela 28). 

 

Tabela 29. Pesha specifike e elementëve/kritereve të vlerësimit 

 Elementët / Kriteret 

e vlerësimit 

Pesha 

% 

Pikët e vlerësimit (në varësi të nivelit të ndikimit) 

1 Mundësia e shfaqjes 10% PO JO E pasigurt 

Pikët  0 10 0.1-9.9 

2 
Kohëzgjatja 20% 

E menjëhershme & 

qëndrueshme 

E vogël, e 

papërfillshme 
Afatshkurtër, ose afatgjatë 

Pikët  0 10 0.1-9.9 

3 
Natyra e ndikimit 20% Shkatërron habitatin Neutrale 

Dëmton shërbime të 

caktuara të ekosistemit 

Pikët  0 10 0.1-9.9 

4 Mundësia e 

riaftësimit të ndikimit 

10% Kthim i plotë Nuk ka kthim të 

ndikimit 

E pjesshme 

Pikët  0 10 0.1-9.9 

5 Natyra kumulative 20% PO JO E pasigurt 

Pikët  0 10 0.1-9.9 

6 
Madhësia/Shtrirja 20% 

Sipërfaqe e madhe 

& popullsi 

Pikësore, e 

kufizuar dhe jo 

popullsi 

E ndërmjetme 

Pikët  0 10 0.1-9.9 

Më poshtë paraqitet një shembull konkret i vlerësimit të ndikimit të elementëve të vlerësimit 

në OM ajër. Një rast hipotetik i vlerësimit për Objektivin Mjedisor – Ajër për zbatimin e një 

projekti “Furnizimi me energji elektrike në zonën pranë Lumit –  Zona Ekonomike”  është dhënë në 

tabelën 29. Këtu paraqitet vlerësimi me pikë dhe llogaritja e mesatares së vlerësimit duke integruar 

peshën e secilit kriter vlerësues. 

Tabela 30. Pikët e grumbulluara nga 6 elementët/kriteret për ndikimin e projektit për OM2 (Ajër)(Shembull) 

Pesha 

(%) 
Kriteri i vlerësimit 

Shpërndarja e pikëve të vlerësimit për çdo element të ndikimit 

Vlerësimi numerik Pesha specifike Totali i pikëve 

10 Mundësia e shfaqjes 7 0.1 0,7 

20 Kohëzgjatja 6 0.2 1,2 

20 Natyra e ndikimit 8 0.2 1,6 

10 Mundësia e riaftësimit të ndikimit 7,5 0.1 0,75 

20 Natyra kumulative 5,5 0.2 1,1 

20 Madhësia/Shtrirja 6 0.2 1,2 

Totali (Vlerësimi numerik x Peshë specifike = Totalin e pikëve të ndikimit) 6.55 

Shuma e pikëve të grumbulluara për vlerësimin e elementëve të ndikimit për një OM: = 6.55 pikë 
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Në këtë tabelë, 6.55 është numri i pikëve që shpreh ndikimin e projektit në fjalë vetëm për një OM 

që në këtë rast është AJRI. E njëjta procedurë kryhet për çdo OM. 

 Konvertimi i pikëve në vlerësim simbolik e cilësor: Në varësi të pikëve që grumbullon secili 

projekt, jepet vlerësimi përfundimtar sipas tabelës (matricës) së vlerësimit të ndikimit në mjedis 

të paraqitur si vijon. Për këtë qëllim, pikët e grumbulluara përkthehen në shenja 

konvencionale, dhe në vlerësim cilësor që shprehet në vlerësim të papërfillshëm, të ulët, 

mesatar, të lartë dhe të paaplikueshëm (Tabela 30). 

Tabela 31. Vlerësimi sasior, konvencional e cilësor i ndikimit në mjedis 

Pikët e Vlerësimit Simbolika e matrices së vlerësimit dhe kuptimi përkatës 

0.1 – 3   pikë  Ndikim i lartë/shumë i lartë (shkatërrues mbi shëndetin dhe mjedisin) 

3.1 – 6   pikë  Ndikim mesatar (pa garanci për shëndetin dhe mjedisin, pavarësisht 

masave zbutëse) 

6.1 – 8.5 pikë  Ndikim i ulët (në rast se masat zbutëse dhe parandaluese rrespektohen) 

8.6 – 10 pikë  Ndikim i papërfillshëm (nëse zbatohen masat, dhe nuk cënohet ekuilibri 

natyror) 

Vlerësimi i Pa 

Aplikueshëm 
Ø 

Ndikim neutral ose pa ndikim (ndikime të mundshme janë të përkohshme, 

afatshkurtra dhe mjedisi vetripërtërihet pa ndërhyrje) 

Vlerësimi numerik (sasior) tregon ndikimin e projektit në mjedis në rastin kur parashikohet marrja e 

masave që zbutin ndikimin e projekteve në mjedis, domethënë në skenarin kur realizohen ndërhyrje 

mjedisore përmirësuese. 

 Vlerësimi i përputhshmërisë 

Përputhshmëria e objektivave të Planit është vlerësuar duke i kombinuar ato me objektivat 

mjedisorë. Gjatë vlerësimit të këtij treguesi janë ndjekur disa hapa të cilët janë shtjelluar më tej. 

Konvertimi pasqyrohet në tabelën e mëposhtme (Tabela 31). 

 Konvertimi i vlerave numerike të ndikimit të projekteve në sistemin numerik konvencional të 

përputhshmërisë 

Tabela 32. Konvertimi i pikëve të ndikimit të projektit në pikë përputhshmërie 

Pikët e vlerësimit të ndikimit Pikët e vlerësimit të përputhshmërisë 

8.6 – 10 pikë 3 

6.1 – 8.5 pike 2 

3.1 – 6 pikë 1 

0 pikë 0 

0.1 – 3 pikë -1 

 

 Vlerësimi mesatar i përputhshmërisë së një projekti 

Vlerësimi i përputhshmërisë kryhet duke u bazuar në vlerësimin e ndikimit në mjedis të projekteve. 

Pikët e grumbulluara nga vlerësimi i 6 kritereve të ndikimit për çdo OM, mblidhen dhe më tej 

pjesëtohen me numrin e OM-ve (që në rastin në fjalë është 12) me qëllim llogaritjen e vlerësit 
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mesatar të përputhshmërisë i cili jepet vetëm në rang projekti dhe ndihmon për të kuptuar 

shkallën që objektivat e një plani përputhen me objektivat mjedisorë. 

Përputhshmëria e Objektivave të Planit me Objektivat Mjedisorë është shprehur në 5 nivele (Tabela 

32). Çdo nivel përputhshmërie shprehet me vlerat numerike të caktuara në tabelën e mëposhtme 

dhe me nivel përputhshmërie cilësore. 

Tabela 33. Përputhshmëria e shprehur në vlera numerike dhe vlerësimi përkatës 

Pikët e vlerësimit të 

përputhshmërisë 

Niveli i 

përputhshmërisë 

 

Përshkrimi 

2.50 – 3 Përputhen plotësisht Objektivat/ programet/ projektet përputhen plotësisht me 

OM-të 

 

1.50 – 2.49 

Përputhen pjesërisht Objektivat/ programet/ projektet përputhen pjesërisht me 

OM-të: Përputhja është e pjesshme edhe pse zbatohen 

masa mjedisore 

 

0.01 – 1.49 

Lidhja/ 

përputhshmëri, është 

e zbehtë 

Përputhshmëri, është e dobët, edhe pse realizohen masat 

mjedisore. Kjo nënkupton që ndikimi neutralizohet 

pjesërisht ose minimalisht 

 

0 

 

Nuk ka lidhje 

(neutrale) 

Objektivat, programet, projektet nuk tregojnë përputhje në 

pamje të parë, por njëkohësisht, nuk tregojnë as përplasje. 

Pra nuk nuk kanë ndikim negativ të ndërsjelltë e, 

veçanërisht, objektivat e Planit në objektivat e VSM-së. 

 

Negativ 

 

Nuk përputhen 

Objektivat/ programet/ projektet nuk përputhen me OM- 

të: janë në kundërshtim të plotë, pavarësisht masave 

zbutëse që mund të merren 

 Llogaritja  e  përputhshmërisë së Objektivave  të  projektit  me objektivat mjedisorë (secilin 

OM më vete) 

Ky vlerësim arrihet nëpërmjet vlerësimit të përqindjes (%) së objektivave të planit që përputhet me 

objektivat mjedisorë në nivel projektesh dhe nivelin e Objektivave të Planit. Në këtë mënyrë 

matim jo vetëm përputhshmërinë e çdo projekti me të gjitha objektivat njëherësh, por kuptojmë, 

për çdo projekt, se në cilat OM dhe në çfarë mase (e matur në % ndaj totalit prej 12 OM-ve) 

arrihet, ose cënohet përputhshmëria e lartë. Një shembull i këtij lloj vlerësimi është dhënë në 

tabelën e mëposhtme (Tabela 33). 

Tabela 34. Shembull i vlerësimit të përputhshmërisë së OP-ve me OM-të 

Bashkia Kamëz: Përputhshmëria 

 

Objektivat Mjedisore 

% e OM 

me PL/Projekt 

% e OM 

me 

PP/projekt 

% e OM 

me 

PZ/projekt 

% e OM 

me 

PN/projekt 

% e OM 

me 

PG/projekt 

O2: Ristrukturimi i 

Vendbanimeve 

44,6% 45,8% 9,6% 0,0% 0,0% 

Vlerësimi i përputhshmërisë me objektivat mjedisorë (OM) të objektivës 1 (O.1) të PPV-së 

“Zhvillimi Ekonomik“ (Tabela 33), e cila përmbledh në vetëvete një grup prej 28 projektesh rezulton 

se: 
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• 46.6% e të gjithë projekteve kanë përputhshmëri të lartë me OM, thënë ndryshe, në qoftë 

së ndiqen masat e nevojshme ndikimi në mjedis është i papërfillshëm. 

• 45.8% e projekteve kanë përputhshmëri të pjesshme me OM të cilët me marrjen e masave 

të duhura do të kenë një ndikim shumë të ulët në mjedis. 

• 9.6% e projekteve kanë përputhshmëri të zbehtë që edhe pasi të jenë marrë masat e 

nevojshme gjurma e ndikimit do të jetë e dukshme. 

Vlen të përmendet që anjë projekt në këtë grup (projektet e O.1) nuk është pa përputhshmëri me 

objektivat mjedisor, pra këto projekte do të kenë një ndikim relativisht të ulët në mjedis. 
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6 VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË OBJEKTIVAVE TË PLANIT 

DHE PROJEKTEVE STRATEGJIKE ME OBJEKTIVAT MJEDISORË 

6.1 Prioritizimi i Projekteve për Zbatimin e Planit 

Duke u njohur nga afër me situatën në terren dhe duke mbajtur parasysh informacionet e marra 

lidhur me nevojat prioritare të banorëve të bashkisë, nga konsultimet e hapura me komunitetin, 

grupi i ekspertëve ka orientuar dhe zbërthyer programe të strategjisë në projekte konkrete të mirë 

përcaktuara në Strategjinë Territoriale sipas prioriteteve. Këto projekte të evidentuara në hartat 

përkatëse janë detajuar në kapitujt në vijim të lidhura me kostimin, si dhe me Projekt Buxhetin 

Afatmesëm. 

Në hartë janë ilustruar projektet prioritare për Bashkinë.  

Këto projekte strategjike ndahen në: 

▪ Projekte në nivel politikash në të cilën përfshihen objektiva dhe orientime të rëndësishme 

strategjike, psh në zhvillimin ekonomik.  

▪ Projekte investimesh në terren, ku i jepet prioritet zhvillimit infrastrukturor (rrugë, argjinature 

mbrojtese per lumejte Terkuza dhe Tirana, ujësjellës-kanalizime, telekomunikacion), 

zhvillimit të shërbimeve në funksion të komunitetit (rikonstruktim i shkollave, ndërtim i 

shesheve dhe parqeve, ndërtim i qendrave komunitare,  etj.), si dhe aplikimi i rregullave 

arkitektonike dhe strukturore, si rehabilitimi i vendbanimeve, etj. 

Në bazë të zbatimit të tyre në mënyrën e duhur, duke siguruar një zhvillim sa më të qëndrueshëm 

për bashkinë, këto projekte janë ndarë në pesë faza zbatimi: 

Faza e parë dhe e dytë e zbatimit 

Në këto 2 faza të zbatimit janë listuar të gjitha projektet, të cilat janë të nevojshme për t’u realizuar 

në një afat kohor të afërt, duke u cilësuar si ndërhyrje të rëndësishme për bashkinë, të cilat shihen 

si nevojat më të domosdoshme për komunitetin. Në këtë fazë i është dhënë prioritet ndërhyrjeve të 

kategorizuara më poshtë dhe të detajuara në hartën e fazave të projekteve prioritare për bashkinë. 

▪ Përmirësimi i strukturave në ndihmë të bujqësisë dhe blegtorisë; 

▪ Strukturimi dhe rigjallërimi i vendbanimeve duke plotësuar kërkesat e banorëve për 

shërbime dhe përmirësim të cilësisë së jetesës; 

▪ Përmirësimi dhe rikonstruksioni i shërbimeve infrastrukturore; ndërtimi i terminalit 

multimodal, përmirësimi i shërbimeve në furnizim me ujë, ndërtimi i rrjetit dhe impiantit të 

trajtimit të kanalizimeve, rikonstruksion i rrjetit ekzistues 6 KV dhe kalimi i tij ne 20 KV; 

spostimi i linjave te transmetimit 110 KV, permiresim i rrjetit të telekomunikacionit]. 

Faza e tretë e zbatimit 
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Në fazën e dytë të projekteve janë cilësuar projektet si në vijim: 

▪ Përmirësimi i strukturave në ndihmë të bujqësisë dhe blegtorisë; 

▪ Strukturimi dhe rigjallërimi i vendbanimeve duke plotësuar kërkesat e banorëve për 

shërbime dhe përmirësim të cilësisë së jetesës: ristrukturimi i ambienteve sportive të 

shkollave në fshatra (vendbanime), krijimi i klasave profesionale, qendra sociale ditore; 

▪ Përmirësimi dhe rikonstruksioni i shërbimeve infrastrukturore  

Faza e katër e zbatimit 

Në këtë fazë janë përfshirë ato projekte që ndonëse të rëndësishme për zhvillimin e bashkisë kanë 

një kosto të lartë dhe ndikim të ulët në përmirësimin e jetesës. 

Gjithashtu, është e rëndësishme të përmendet që duke u bazuar në kohëzgjatjen e hartimit të 

projekteve, ato mund të zgjasin në disa faza siç janë projektet për ndërtimin e askeve rrugore, për 

ndriçimin e fshatrave (lagjeve), përmirësimi rrjetit të telekomunikacionit apo masat mbrojtëse 

mjedisore.  

Të gjitha projektet prioritare dhe me shtrirjen e tyre në fazat përkatëse janë të paraqituara në hartën 

e mëposhtme.  
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Figura 47. Harta e prioritizimit të projekteve 

6.2 Vlerësimi i Ndikimeve në Mjedis nga Zbatimi i Planit për Realizimin e 

Objektivave Mjedisore të Planit 

Vizioni bëhet i zbatueshëm duke zbërthyer drejtimet e zhvillimit  dhe objektivat strategjike përkatëse 

në programe dhe projekte. Zbatimi i programeve dhe projekteve, mbështetet në financat bashkiake 

dhe në mundësi të tjera potenciale financimi, sikurse do shpjegohet në vijim. Mundësitë e kufizuara 

financiare nga njëra anë dhe synimi për të patur një zhvillim të kontrolluar, bazuar në shfrytëzimin 

e ndërgjegjshëm të burimeve të territorit, diktojnë prioritizimin e projekteve dhe përcaktimin e 

indikatorëve monitories, si një mënyrë efiçente e implementimit të objektivave strategjikë.  

Nga ana tjetër një instrument efikas i zbatimit të strategjisë është plani i zhvillimit territorial dhe 

rregulloret lokale në zbatim të tij; instrumenta të tjerë të implementimit dhe testimit të strategjisë 

janë zonat prioritare – pilot të zhvillimit. Këto zona jo vetëm që shërbejnë si orientim i parë i 

financimeve publike dhe private, por testojnë dhe saktësinë e propozimeve strategjike në situatën 

konkrete.  

Plani Territorial i Zhvillimit nuk mund të trajtojë të gjithë gamën e problematikave të ngritura nga 

Strategjia Territoriale. Strategjia në përmbajtje të saj ka dhe elementë që kanë të bëjnë me aspektet 

e dinamikave sociale dhe ekonomike të burimeve njerëzore, si dhe me aspekte që ndikojnë në 

politika sektoriale në rang bashkie, por dhe rajoni e kombëtar.  
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Projektet e parashikuara në Planin e Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e territorit të Bashkisë 

Kamëz kanë synuar zhvillimin e përgjithshëm të tij dhe në veçanti arritjen e dy objektivave specifike 

(O.S-ve) që janë renditur më poshtë (Tabela 34): 

Tabela 35. Objektivat dhe programet e Planit 

Objektivi  strategjik/  Grupi 

i projekteve 

Përshkrim i Objektivave të Planit 

O.S. 1 Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik 

O.S. 2 Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik 

(Burimi: Bashkia Kamëz dhe Atelier4) 

Në seksionet në vijim, paraqitet vlerësimi i ndikimit në mjedis i çdo projekti të PPV-së. Vlerësimi i 

ndikimit në vetvete është kryer në nivel projekti, objektivi specifik (O.S.) dhe Plani. Për lehtësi 

vlerësimi, siç edhe u theksua më sipër, projektet janë grupuar sipas Objektivave të Planit (O.S). 

 Vlerësimi i projekteve të O.S.1: Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik 

Drejtimi “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik” prek dhe ndikon në të gjithë territorin bashkiak. Ky 

drejtim lidhet me funksionet e drejtëpërdrejta të bashkisë si në drejtim të shërbimeve ndaj biznesit 

ashtu dhe në sektorin primar dhe zhvillimin rural që është bazë e ekonomisë lokale. Ky drejtim 

krahas projekteve dhe programeve të drejtëpërdrejta të lidhura me funksionet e bashkive përfshin 

dhe programe të investimeve në infrastrukturë apo programe që synojnë realizim nga nisma private 

por që janë kyç për realizimin e Vizionit të Zhvillimit  

Vlerësimi i ndikimit të projekteve të këtij Objektivi të parë të Planit paraqitet më poshtë : me qëllim 

thjeshtëzimin e të kuptuarit të rezultateve, për çdo objektiv mjedisor, shkalla e ndikimit të projektit 

është paraqitur me vlera numerike dhe me ngjyra. 

Në bazë të vlerësimit të projekteve të O.S.1, nga 9 programe strategjike që kanë lidhje me këtë 

objektiv rezulton se:  

• Ndikimi në tokë është mesatarisht i ulët 

• Ndikimi i projektit në ajër dhe ndikimi në ujërat është i ulët. 

• OM-ja në të cilën projektet do të kenë ndikim më të lartë, pra ndikim mesatar, janë mbetjet. 

• Ndikimi më i ulët vihet re në klimë, trashëgimine kulturore dhe në socio-ekonomi (popullsia 

dhe asetet material). 
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Tabela 36. Vlerësimi i ndikimit në mjedis të O.S. 1: Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. 

Bashkia Kamëz: Ndikimi 

  

Objektivat Mjedisore 

OM1 

+ 

OM2 

OM3 OM4 OM5 

OM6 

+ 

OM7 

OM8 OM9 OM10 OM11 OM12 

Nr. Projektit 

Objektivat/Projektet e Programet e Planit Toka Ajri Klima Uji Biodiv Mbetj 
Ndotja 

akustike 

Popull.+ 

asetet 

Trasheg. 

Kultur 
Peizazhi 

O.S. 1: Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik 

1.1.3 Investime në infrastrukturë agroteknike 6.10 7.2 6.95 7.7 8.70 5.70 6.20 9.10 Ø 5.70 

1.2.1 Rikonstrksioni dhe ndertimi I aksit të Argjinaturës. 6,10 6.05 8,20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 7.40 8.5 

1.2.2 Ndërtimi I lidhjes së bypassit dhe rrugës së Rinasit 4.85 5.65 8.65 6.35 7.70     4,70 6.30 8.55 6.90 6.90 

1.2.3 - 1.2.7 

Rekuperimi I hapësirave të ish ekonomive bujqësore apo 

ish industrive dhe kthimi në pole ekonomike dhe 

shërbimi 

7.65 8.20 8.20 7,35 6,80 4.55 5.85 9.30 8.30 8.45 

1.2.8 – 1.2.10 
Strukturimi i aksit kryesor Kamëz 1 dhe 2 dhe Paskuqan 

nga zonë industriale në zonë polifunksionale 
7,10 6.05 8,20 4.65 7.50 6.35 7.25 8.85 6,40 6.65 

1.3.1 Ndërtimi I një Terminali Multimodal në qytetin e Kamzës 7.70 8.60 8.65 8.5 8.6 7.6 7.1 8.7  8,72 8.10 

1.3.2 

Sistemimi i kryqëzimeve urbane dhe ndërqytatase me 

sinjalistike dhe ndriçim për të rritur sigurinë e 

këmbësorëve 

6 7.2 8.95 7.7 8.70 5.70   6,20 9.10 9.55 8.95 

1.3.3 Mobilim urban i stacioneve të autobusëve 6 7.2 5.70 7.7 8.70 5.70 6.20 9.10 9.55 6,45 

1.3.5 
Lidhja e zonave ekonomike me ato të banimit me korsi 

të dedikuara bicikletash 
6 7.2 5.70 7.7 8.70 5.70 6.20 9.10 9.55 6,45 
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 Vlerësimi i projekteve të O.S.2: Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik 

Drejtimi “Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik” orientohet në vendbanimet e bashkisë, synon 

plotësimin e funksioneve dhe rindërtimin e infrastrukturës për të arritur dhe tejkaluar standardet 

minimale, si dhe për krijimin e poleve të shërbimeve të shpërndara në territorin e bashkisë. Natyrisht 

funksionet e bashkisë të trajtuara në këtë drejtim vlejnë për të gjithë territorit por kanë impakt të 

drejtëpërdrejtë në zonat e banuara, sikurse funksione të tjera të bashkisë që kanë peshë në drejtimin 

ekonomik apo atë argëtues gjejnë vend në hapësirat urbane të vendbanimeve. 

Kamza do të kthehet në një sistem policentrik që bazohet jo vetëm në krijimin e një bashkie me pole 

të shumta brenda të njëjtit kontekst urban, ekonomik dhe shoqëror, por edhe në ndërveprimet që 

lindin nga to. 

Është e rëndësishme që kushtet e këtyre vendbanimeve të përmirësohen, duke i sistemuar këto 

struktura dhe vendosur rregulla specifike bazuar në zonën ku gjenden. Qyteti - të fuqizohet duke 

strukturuar vendbanimet, zhvilluar infrastrukturën e transportit rrugor dhe sigurimin e lëvizhmërisë 

për të gjithë qytetarët dhe përmirësohen kushtet e vendbanimeve dhe shërbimeve. 

Lagjet (vendbanime)- zona të mirëfillta rurale ku nxitet projektimi i hapësirave publike dhe objekteve 

bazuar në elemente të traditës për të theksuar karakterin dhe për t’u orientuar drejt një turizmi rural 

e agroturizmi. Në fshatra (lagjet) do të aplikohen programe mbështetëse për të nxitur rimëkëmbjen 

e ekonomisë. Lidhjet infrastrukturore ekzistuese do të përmirësohen dhe do të krijohen të reja, në 

shërbim të zhvillimit ku orientohen. Hapësirat publike të qendrave të këtyre fshatrave (lagjeve) do 

të sistemohen duke marrë karakterin e shesheve si pika takimi të banorëve. 

Vlerësimi i ndikimit të projekteve të këtij Objektivi të dytë të Planit paraqitet më poshtë: Siç u veprua 

më sipër, për çdo objektiv mjedisor, shkalla e ndikimit të projektit është paraqitur me vlera numerike 

dhe me ngjyra. Sipas vlerësimit të projekteve në lidhje me O.S. 2 rezulton se (Tabela 30): 

• Ndikimi i projekteve në gjenerimin e mbetjeve është mesatarisht i ulët.  

• Ndikimi në tokë është i ulët.  

• Ndikimi shfaqet i papërfillshëm deri positiv në trashëgimine kulturore, peizazh, dhe socio-

ekonomi. 
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Tabela 37. Vlerësimi i ndikimit në mjedis të O.S.2: Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik 

Bashkia Kamëz: Ndikimi 

  

Objektivat Mjedisore 

OM1 

+ 

OM2 

OM3 OM4 OM5 

OM6 

+ 

OM7 

OM8 OM9 OM10 OM11 OM12 

Nr. Projektit 

Objektivat/Projektet e Programet e Planit Toka Ajri Klima Uji Biodiv Mbetj 
Ndotja 

akustike 

Popull.+ 

asetet 

Trasheg. 

Kultur 
Peizazhi 

O.S. 2: Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik 

2.1.1 Ndërtim i 4 strukturave të reja të shkollave të mesme 5.10 5.30 8.20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.75 5.30 8,65 

2.1.2 Ndërtim i 9 strukturave të reja të shkollave 9-vjeçare 5.10 6.05 8.20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 6.05 8.60 

2.1.3 Ndërtim i 26 strukturave të reja të kopshteve 5.10 6.05 8.20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 6.05 8.60 

2.1.7 - 2.1.10 
Rikonstruksion i  shkollave të mesme: ”Ibrahim Rrugova”, 

“Isa Boletini” dhe “Gramoz Palushi” 
5.8 7.6 8.8 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 6.35 8.25 

2.1.11  - 2.1.15 
Rikonstruksion i kopshtit: “Azem Hajdari”, “Ibrahim 

Basha”, “Kamez e re”, “Lagjja 5- Bathore”” 
5.8 7.2 8..7 6.8 8 7.3 5.65 8.25 6.25 8.25 

2.1.16 - 2.1.25 

Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare: “Arberia”, “Sulejman 

Elezi”, “Azem Hajdari” (Zall Mner), “Ibrahim Basha”, 

“Ahmet Zogu”, “Kamez e re”, “Lidhja e Prizrenit”, “Azem 

Hajdari” (Paskuqan), “Vllazrimi”, “Dom Nikoll Kacorri” 

(Paskuqan) 

5.5 6.05 8.20 8.8 5.35 5.25 8.85 8.60 6.05 8.30 

2.1.26 – 2.1.43  Rikonstruksion i strukturave të shërbimit shëndetësor 4.5 6,05 8.20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 6,05 8.60 

2.1.44 Ndërtim i 7 strukturave të reja të shërbimit shëndetësor 5.8 7.6 8.20 7,35 6,80 4.55 5.85 9.30 5.30 8.45 

2.1.45 
Ndërtimi I 9 qendrave komunitare/sociale në afërsi të 

qendrave të krijuara në lagje 
5.8 7.2 8.20 4.65 7.50 6.35 7.25 8.85 6,40 6.65 
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2.1.46 Vendosja e paneleve diellore në strukturat publike 5.5 8.05 8.20 6,45 7.80 7.25 8.05 8.90 5.30 7.60 

2.1.47 Rikualifikim i qendrave të lagjeve të bashkisë Kamëz 6.7 8.30 8.20 6,45 7.80 7.25 8.05 8.90 6.05 7.60 

2.2.1 Rikonstruksion i rrugëve në brendësi të lagjeve  5.5 6.05 8.20 6,35 7.80 7.25 6.05 8.85 6.05 7.55 

2.2.2 
Ndërtim i rrugëve të reja për te mundësuar akses sa më 

të mirë 
6.10 6.05 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 6.35 8.5 

2.4.1 Ndërtim i banesave sociale 5.10 6.20 8..7 6.8 8 7.3 7.6 8.2 6.25 8.8 

2.4.2 Nxitje për krijimin e blloqeve mikse  5.5 6.05 8.20 8.8 5.35 5.25 8.85 8.60 6.05 9.3 

2.4.3 
Paketa financimi për banesat kolektive për aplikim të 

fasadës kapotë 
4.5 6,05 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 6,05 8.60 

2.4.4 
Nxitje e ndertesave kolektive me integrim te kuotës për 

banesë sociale 
7.65 8.20 8.20 7.35 6.80 4.55 5.85 9.30 5.30 8.45 

2.5.2 Krijimi I hapësirave sportive në afërsi të lagjeve 8.10 7.30 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.75 8,65 8,65 

2.5.3 Krijimi I Parkut në Kurorën Pyjore të Paskuqanit 8.10 8.6 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8.60 

2.5.4 Krijimi I Parkut të Paskuqanit 8.10 8.6 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8.60 

2.5.5 Rehabilitim I kanalit furnizues te Paskuqanit dhe Diges 4.5 6,05 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 6,05 8.60 

2.6.1 
Projekt- Pilot për ndarjen e mbetjeve që në burim, sipas 

origjinës dhe përmbajtjes 
5.10 6.05 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8,65 

2.6.3 Pyllëzime përgjatë brigjeve të lumit Terkuz 7.65 8.20 8.20 7.35 6.80 4.55 5.85 9.30 8.30 8.45 

2.6.4 Pyllëzime përgjatë brigjeve të lumit Tirana 7.10 6.05 8.20 4.65 7.50 6.35 7.25 8.85 6,40 6.65 

2.6.5 Argjinature mbrojtese 1: Lumi I Tiranes/ shetitore 8.10 7.30 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.75 8,65 8,65 

2.6.6 Argjinature mbrojtese 1: Lumi I Terkuzes/ shetitore 6.10 6.10 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8.60 

2.6.7 Rikonstruksion i nënstacionit te Valiasit 5.10 6.1 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8.60 

2.6.8 
Rikonstruksion i rrjetit ekzistues 6KV dhe kalimi i tij në 20 

KV 
5.10 5.30 8.20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.75 8,65 8,65 
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2.6.9 Spostimi i linjave të transmetimit 110 kV 5.10 6.05 8.20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8.60 

2.6.10 Spostimi i linjave ajrore 20 kV ne linja nentokesore 5.10 6.05 8.20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8.60 

2.6.11 
Furnizimi me energji elektrike në Zonën ekonomike 

industriale 
6.45 6.05 8.20 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8,65 

2.6.12 Ndërtimi dhe rikonstruksioni i rrjetit ujësjellësit 6.45 6.05 8.20 7.6 8.8 5.35 5.25 8.85 8.00 6.65 

2.6.13 
Ndërtimi dhe rikonstruksioni i rrjetit të kanalizimeve të 

ujërave të zeza 
6.10 6.05 8.20 6.45 7.95 5.35 5.25 8.85 7.40 8.5 

2.6.14 Impianti itrajtimit te ujerave te ndotur urbane 6.6 7.6 8.8 7.9 9 6.6 7.1 8.9 9.1 7.8 

2.6.15 Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të shiut. 5.8 6.05 8.8 6,45 7.95 5.35 5.25 8.85 8.60 8.2 
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6.3 Vlerësimi i Përputhshmërisë së Propozimeve të Planit të Përgjithshëm 

Vendor 

Objektivat e përcaktuara mjedisore duhet të jenë në përputhje me Ligjin Nr. 91/2013 “Për Vlerësimin 

Strategjik Mjedisor”, objektivat e përcaktuara në SKZHI II dhe Direktivën 2001/42/KE. Për të vlerësuar 

politikat dhe projektet që parashikon Plani për të arritur objektivat e tij dhe për të përcaktuar 

rëndësinë e objektivave mjedisore, duhet të vlerësohet përputhshmëria e objektivave dhe politikave 

të Planit me objektivat e përcaktuara mjedisore.  

Përputhshmëria është tregues i shkallës së përshatshmërisë së objektivave të Planit me objektivat 

mjedisorë që mund të ndikohen gjatë fazës së zbatimit të projekteve dhe në një periudhë afatgjatë. 

Siç është shpjeguar në seksionet e mësipërme, vlerësimi numerik i nivelit të përputhshmërisë është 

bazuar në vlerat numerike të nxjerra nga vlerësimi i ndikimit të projekteve në mjedis. Vlerësimi i 

përputhshmërisë është bëre njëkohësisht edhe duke përdorur përafrimin standard në formë matrice.  

Vlerësimi i përputhshmërisë ofron mundësinë për të evidentuar konflikte apo veprime të ndërsjellta 

mes objektivave dhe politikave të ndryshme, si dhe konflikte të theksuara interesi mes objektivave. 

Të gjitha këto duhen vënë në dukje veçanërisht në pjesën e Vlerësimit të projekteve specifikë të 

Planit. 

Më poshtë paraqitet vlerësimi i përputhshmërisë së projekteve të planit me objektivat mjedisorë 

(Tabela 38). Treguesi i përputhshmërisë mundëson të vlerësojmë jo vetëm përputhshmërinë e çdo 

projekti me të gjitha objektivat njëherësh, por edhe kuptojmë, për çdo projekt, se në cilat Objektiva 

Mjedisorë dhe në çfarë mase (e shprehur në % ndaj totalit prej 12 OM-ve) arrihet, ose cënohet 

përputhshmëria maksimale 

Përputhshmëria e politikave të Planit është vlerësuar duke i kombinuar këto politika me objektivat 

mjedisore të kësaj VSM-je. Vlerësimi është bere duke përdorur përafrimin standard në forme 

matrice.  

Rezultatet e Vlerësimit të përputhshmërisë së politikave dhe programit të Planit me objektivat 

mjedisore janë paraqitur në Tabelën 38 më poshtë. Tabela tregon së, në parim, të gjitha politikat e 

Planit janë në përputhje me objektivat mjedisore.   
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Tabela 38. Përputhshmëria e objektivave mjedisore me Objektivat e Planit 
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O.S.1:Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik 

O1.P1. Krijimi i poleve ekonomike me ndikim 

në rajonin metropolitan. 
1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2.08 

O1.P2: Një ekonomi e balancuar që krijon 

vende punë të kualifikuara dhe një mjedis të 

përshtatshëm për zhvillimin e industrisë dhe 

shërbimeve. 

 

 

 

2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2.42 

O1.P3:  Sigurimi i një rrjeti transporti dhe 

mobiliteti të sigurt, të aksesueshëm, të 

qëndrueshëm. 

 

 

 

1 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 3 2.25 

O1.P4: Ruajtja e mjedisit bujqësor e natyror 

duke e integruar në zhvillimin urban me anë 

të krijimit të aksesit dhe mundësive për 

argëtim dhe shijim të natyrës. 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2.67 

O.S.2: Strukturimi dhe zhvillimi i qytetit policentrik 
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O2.P1. Shpërndarje të mirë të funksioneve 

publike, sociale, arsimore dhe i hapësirave 

rekreative, duke krijuar disa pole në të gjithë 

territorin e bashkisë. 

3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2.66 

O2.P2. Sigurimi i një varieteti tipologjish strehimi 

për të gjitha nivelet e të ardhurave. 
2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2.33 

O2.P3. Sigurimi i rrjeteve dhe struktura 

inxhinierike që sigurojnë një ambient të 

shëndetshëm duke ulur impaktin mjedisor. 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1.91 
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Në përgjithësi, në këndvështrimin e përputhshmërisë me objektivat mjedisore, objektivat dhe 

politikat e Planit, janë si me poshtë: 

▪ objektivat përputhen plotësisht (2 objektiva) 

▪ objektivat përputhen pjesërisht (4 objektiva) 

▪ lidhja mes objektivave është e zbehte (0 objektiva) 

Në këndvështrimin e lidhjes mes objektivave të Planit dhe objektivave mjedisore, vërehet një 

riverifikim i përputhshmërisë sipas fushave përkatëse mjedisore. Konkretisht: 

▪ Secila prej objektivave të Planit është në përputhshmëri të plotë me të paktën 1 objektiv 

mjedisor; 

▪ Secila prej objektivave të Planit është në përputhshmëri të plotë me të paktën 2 objektiva 

mjedisore; 

▪ Gjashtë objektiva të planit janë në përputhshmëri të plotë me të paktën gjysmen (3) objektiva 

mjedisore; 

▪ Pesë objektiva të planit kanë një lidhje të pjesshme me të paktën një objektivë mjedisore; 

▪ Gjashtë objektiva të planit kanë një lidhje të zbehte ose nuk kanë lidhje me të paktën 1 objektiv 

mjedisor; 

Edhe në këndvështrimin e lidhjes mes objektivave të Planit dhe objektivave mjedisore diversifikimi i 

përputhshmërisë është i larte.  
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7 VLERËSIMI I NDIKIMEVE MJEDISORE 

7.1 Vlerësimi i Pasojave nga Zbatimi i Planit dhe Ndikimi i tyre në Realizimin 

e Objektivave Mjedisore të Planit 

 Toka 

Objektivi Mjedisor 1: Mbrojtja e formave të relievit, proçeseve dhe sistemeve natyrore  

Format e ndryshme të relievit janë karakteristika natyrore të çdo peizazhi dhe që mund të jenë 

luginat, rrafshinat, malet, fushat, kodrat dhe akullnajat. Këto karakteristika fizike e bëjnë planetin 

tonë një vend më të mirë. Mbrojtja e tyre është përgjegjësia jonë, por me ndryshimin e klimës dhe 

sasinë e dëmeve të bëra nga njerëzit, këto formacione nuk janë të njëjta me ato që kanë qenë. 

Midis formave natyrore të tokës, shpatet e pjerrëta janë gjithmonë të rrezikuara për shkak të forcave 

erozive. Pavarësisht nëse është një shpat që është formuar kohët e fundit ose është natyrisht atje, 

të gjithë kanë nevojë për mbrojtje nga erozioni. Qëllimi duhet të jetë rritja e rezistencës së tokës 

ndaj erozionit dhe shpati të bëhet më i qëndrueshëm. 

Mbrojtja e brigjeve të lumenjve. Bashkia Kamez pershkohet nga lumejte e Terkuzës dhe Tiranës, 

ndërsa Lumi Lana shërben si kufi ndarës. Brigjet e lumenjve (riverbanks) janë të rëndësishme për 

ekosistemin pasi mbështesin një shumëllojshmëri kafshësh. Erozioni natyror i lumenjve është pjesë 

e natyrës, por njerëzit e kanë përshpejtuar proçesin duke e rritur atë në një nivel të panatyrshëm. 

Një mënyrë e shkëlqyer për të mbrojtur brigjet e lumenjve është duke u garantuar që në brigjet e 

lumenjve gjendet bimësia e mjaftueshme. Barërat, mbulesa vegjetative tokësore, shkurret dhe drurët 

e mbrojnë tokën nga gërryerja.  

Ndikimi më i madh gjatë fazës se ndërtimit pritet në zhvillimet e infrastrukturës, sidomos asaj 

rrugore, të mbetjeve, të qendrave të shërbimeve, etj., ndërkohe që nga fusha të tjera do të jenë të 

kufizuara në një territor më të ngushte lokal.  

Objektivi Mjedisor 2: Mbrojtja, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i tokës 

Ndikimi më i madh gjatë fazës se ndërtimit pritet në zhvillimet e infrastrukturës, sidomos asaj 

rrugore, të mbetjeve, të qendrave të shërbimeve, etj., ndërkohe që nga fusha të tjera do të jenë të 

kufizuara në një territor më të ngushte lokal. Nuk priten ndikime në ato sektorë ose nën sektorë ku 

përqendrimi me i madh i aktiviteteve do të ketë të bëjë me plotësimin e boshllëqeve ligjore dhe të 

strukturës (aktivitete soft) ku gjithë detyrat dhe angazhimet do të jenë të natyrës institucionale dhe 

organizative. 

Përmes zënies së tokës, ndërtimet infrastrukturore prodhojnë ndikime të pakthyeshme, që 

reflektohen pas zhvillimit si një ndryshim në përdorimin e tokës. Toka bujqësore dhe pyjet do të 

pësonin shkatërrim të pakthyeshëm në pjesët e zëna nga ndërtimet e reja ose ato të rindërtuara 

mbi seksionet e vjetra. Shpesh ndërtimet e reja krijojnë edhe fragmentime të tokës bujqësore. 

Ndikimet afatshkurtër (të riparueshme) që mund të ndodhin gjatë fazës së ndërtimit përfshijnë 
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lidhjet përmes tokave bujqësore ose pyjore, dëmtimet dhe okupimet e tokave ose dëmtimin e 

produkteve për shkak të afërsisë me sheshet e ndërtimit, ndotjet e tokës etj. 

Për shkak të zhvillimeve të reja në infrastrukture dhe pozicionimi i vendosjeve të tyre, përdorimi i 

tokës bujqësore ekzistuese pëson ndryshim nga ana e pozicionimit të lidhjeve të reja 

infrastrukturore. Masat që zbatohen mund të sjellin rënien e përhershme të potencialit dhe 

prodhimtarisë së tokës bujqësore që nënkupton humbjen e përhershme të funksionimit të tokës për 

prodhimtarinë bujqësore. Nëse ndërtimet në infrastrukturë shtrihen edhe përtej territoreve aktuale 

të zhvillimit, fragmentimi i tokës bujqësore do të rritet dhe kushtet për prodhimtarinë bujqësore do 

të përkeqësohen edhe më tej. 

Për të realizuar këtë objektiv është e nevojshme të merren në konsideratë dhe të zbatohen 

udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse të paraqitura në Seksionin 9.  

 Ajri 

Objektivi Mjedisor 3: Ulja e nivelit të konsumit të energjisë dhe arritja e objektivave afatgjata për 

sasitë vjetore të shkarkimeve të ndotësve, në përputhje me vlerat e lejuara nga BE për shkarkimet e 

ndotësve atmosferike. 

Shkarkimet e ndotësve janë karakteristike gjatë fazës së ndërtimit të infrastrukturës dhe atë të 

operimit në një sërë aktivitetesh nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë, por në lidhje direkte me 

Planin ndikimi kryesor vjen nga sektori I transportit dhe konsumi i energjisë për djegie. 

Gjatë fazës së ndërtimit ose të rindërtimit të infrastrukturës, shkarkimi i ndotësve krijon impakt afat- 

shkurtër në mjedis, kështu që shumica e efekteve të tyre janë të kthyeshme. 

Gjatë fazës së operimit të infrastrukturës, shumica e shkarkimeve janë të pranishme si në ajër edhe 

në ujë e tokë, në varësi të proçeseve të aktiviteteve që krijohen nga operimi i infrastrukturës 

përkatëse. 

Zbatimi i masave specifike që synojnë arritjen e qëllimeve të Planit pritet të kenë një impakt pozitiv 

për shkak të pakësimit të shkarkimeve të ndotësve, së pari për shkak të masave të parashikuara 

lidhur me sistemet e transportit. Masa të tjera nga sektorët që emetojnë shkarkime të ndotësve në 

ajër priten gjithashtu të kontribuojnë me efekte pozitive për shkak të pakësimit të ndotësve të 

shkarkuar nga djegia e drurëve për ngrohje, si edhe kontrollit të shkarkimeve në ajër nga industria 

agro-ushqimore dhe promovimit të mëtejshëm të energjive të gjelbra.  

Megjithatë, ekziston edhe rreziku që përmirësimi i mëtejshëm i rrjetit rrugor do të prodhoje të 

ashtuquajturin “kërkesë e detyruar”për shkak të pakësimit të ngjeshjes, i cili nga ana tjetër mund të 

rrisë sasinë e shkarkimeve të ndotësve, veçanërisht në zona ku nuk kishte ndotje para së të 

zbatoheshin masat e Planit. Gjithsesi, impaktet negative me përmirësimin e rrjetit rrugor mund të 

pakësohen dhe madje të parandalohen përmes marrjes njëkohësisht të masave të përgjithshme për 

promovimin e përdorimit të rrjetit publik të transportit të pasagjereve dhe biçikletave. 

Sfidat kryesore dhe prioritete të prezantuara në SKZHI II që pasqyrohen edhe në Plan janë: (1) 

kompletimi i adoptimit dhe zbatimit të standardeve Europiane mbi cilësinë e ajrit urban dhe 
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shkarkimeve në ajër; (2) konsolidimi i Sistemit Kombëtar të Monitorimit sipas standardeve Europiane; 

dhe (3) adoptimi e zbatimi i planeve të veprimit mbi cilësinë e ajrit si në nivel Qendror dhe atë lokal. 

Duke konsideruar që sektori i transportit prodhon sasira të konsiderueshme shkarkimesh të 

ndotësve të ajrit brenda sasisë së lejuar tavan të shkarkimeve në ajër të përcaktuara/synuara për 

Shqipërinë, mund të ishte me e përshtatshme të supozohej për vlera më të ulta të 

përcaktuara/synuara për shkarkimin total të ndotësve në Shqipëri në mënyrë që të pakësohen 

shkarkimet e ndotësve nga transporti. 

Objektivi strategjik është arritja e përmirësimeve të matshme për cilësinë e ajrit përmes: 

• Objektivit prej 40% pakësim në nivelin e ndotësve në zonat urbane; 

• Arritja e niveleve objektiv të ndotësve të ajrit duke u bazuar në shëndetin human, sipas 

vlerave respektive: për NOX - 40 μ/m³, për PM10 - 40 μ/m³, për PM2.5 - 25 g/m3 dhe SO2 

- 125 μ/m³. 

Vlerat limit të shkarkimit për NOx dhe PM2.5 që janë ndotësit kryesore prej transportit rrugor janë 

përcaktuar në bazë të pakësimit indikativ në shkarkimet ndotëse. 

Rinovimi i mjeteve motorike kontribuon së tepërmi në pakësimin e shkarkuesve ndotës, si edhe 

zhvillimi i standardeve sipas tipave të aprovuar për mjetet siguron që shumica e shkarkimeve të 

ndotësve të synuara për transportin të arrihen.  

Plani nuk mund të adresoje specifikisht promovimin e rinovimit të mjeteve, por me anë të të gjitha 

masave/veprimeve, veçanërisht atyre që promovojnë transportin publik të pasagjereve, ka ndikim 

pozitiv në mjedis dhe kontribuon qenësisht në arritjen e synimeve për shkarkimet kombëtare. 

Përsa i takon shkarkimeve të grimcave pezull në ajër, ato do të pësojnë rritje të përkohshme në 

zonat ku do të zbatohen masat e rindërtimit të infrastrukturës sipas sektorëve (impakte të 

kthyeshme). Në përputhje me rregullat që rregullojnë masat për pakësimin e shkarkimeve të 

grimcave nga sheshet e ndërtimit, zbatimi i punimeve në ndërtim garanton që rritjet e përkohshme 

lokale të ndotësve të mjedisit në ajër të jenë ende të pranueshme për mjedisin dhe njerëzit. 

Transporti është burimi kryesor ndotës i ajrit të mjedisit përmes grimcave pezull në ajër. Grimcat 

mund të japin një sërë impaktesh negative mbi shëndetin: ato shkaktojnë dhe rendojnë astmat, 

krijojnë arterosklerozë, përkeqësojnë përvijimin e sëmundjeve të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare, 

shkaktojnë kancer, etj. Raporti i mortalitetit në zonat ku ndotja me grimca pezull është i lartë, është 

15 – 20 % me i larte në krahasim me zonat me ajër relativisht të pastër. 

Pritet që nga zbatimi i masave të Planit shkarkimet e grimcave nga transporti rrugor të ulen në 

mënyrë permanente, së pari për shkak të eliminimit të bllokimeve të trafikut, menaxhimit më të mire 

të shtresave sipërfaqësore të rrugëve dhe përdorimit të më shumë mjeteve rrugore me eficence 

energjie. 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse që paraqiten në Seksionin 9 duhet të merren 

parasysh për të realizuar këtë objektiv. 
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 Faktorët klimatike 

Objektivi Mjedisor 4: Adoptimi i infrastrukturës në përgjigje të ndryshimeve klimatike dhe reduktimi 

i sasive vjetore të emetimeve të gazeve serë në nivelet e përcaktuara. 

Republika e Shqipërisë miratoi dokumentin e INDC me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 762, 

datë 16.09.2015 dhe e paraqiti atë në Sekretariatin e UNFCCC më 24 shtator 2015. Shqipëria 

gjithashtu nënshkroi Marrëveshjen e Parisit më 22 prill 2016. INDC i Shqipërisë është një objektiv i 

skenarit bazë: vendi angazhohet për reduktimin e emetimeve të CO2 me 11.5% në krahasim me 

skenarin bazë për periudhën 2016-2030. Kjo ulje është e barabartë me një reduktim të emetimeve 

të CO2 prej 708 Gg deri në vitin 2030. Trajektorja e emetimeve për Shqipërinë tregon një tendencë 

të butë për arritjen e 2 ton emetimeve të GHG për banori deri në vitin 2050, e cila mund të përdoret 

si një objektiv për tkurrjen globale dhe konvergjencën e emetimeve të gazrave serrë.  

Një sërë aktivitetesh ndërtimore të infrastrukturës dhe praktika sektoriale kanë impakt permanent 

(të kthyeshëm) mbi shkarkimet e gazeve serë (GHG), që janë ndër faktorët kryesor të ndryshimeve 

klimatike. Kjo për shkakun që karburantet fosile (nafta dhe derivatet) çlirojnë GHG në ajër gjatë 

përdorimit dhe përfaqësojnë në këto momente burimin më të rëndësishëm të energjisë në sektorin 

e transportit. Në këtë mënyrë sot ky sektor përbën burimin kryesor të emetimeve të gazeve serë në 

Shqipëri. Një tjetër pasoje e ndryshimeve klimatike janë ndryshimet në modelimet e fenomeneve 

mesatare klimatike dhe ngjarjet më të shpeshta të kushteve ekstreme të motit (thatësira, përmbytje, 

erozione, stuhi me breshër, vale të nxehta, temperature të ulëta me ngrica, etj.). 

Shkarkimet e gazeve serë nga sektorë të tille si transporti rrugor, bujqësia, energjia, etj., 

përfaqësojnë një rrezik të konsiderueshëm për masat zbutëse të ndryshimeve klimatike.Zbatimi i 

masave specifike duhet të garantojë përdorim më të madh të transportit publik, metodave të reja 

bujqësore të kultivimit dhe vaditjes, energjisë së rinovueshme, etj. Promovimi i këtyre masave dhe 

përdorimi i mjeteve të reja të energjisë eficiente do të kontribuoje në parandalimin e shkarkimeve 

nga sektorët kontribues në GHG në fazën afat-mesme dhe ndoshta një rënie pas 2020. 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse që paraqiten në Seksionin 9 duhet të merren 

parasysh për të realizuar këtë objektiv. 

 Uji 

Objektivi Mjedisor 5: Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit ujor, duke përfshirë lumenjtë dhe burimet 

e ujit të pijshëm. 

Impaktet me të mëdha për arritjen e këtij objektivi mjedisor pritet nga zhvillimet e sektorëve kyç të 

lidhur me ujin si edhe ato që mund të ndikojnë në cilësinë dhe funksionimin natyror të baseneve 

ujore (ujësjellës/kanalizimet, vaditja dhe bujqësia e blegtoria në përgjithësi, industria ushqimore dhe 

përpunuese, shërbimet dhe turizmi, shëndetësia, etj.). 

Impaktet mbi ujërat sipërfaqësore, nëntokësore, dhe burimet e ujit të pijshëm janë karakteristike të 

periudhës së ndërtimeve ose rindërtimeve të infrastrukturës dhe gjithashtu në vijim të operimit të 

strukturave. Kjo në varësi respektive të sektorëve përkatës në lidhje me nevojën për përdorimin e 

ujit ose ndërveprimet me burimet dhe trupat natyrore ujore. Në shumicën e rasteve këto impakte 
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janë të limituara në mjedisin lokal, megjithatë në mjaft raste ndodh efekti kumulativ i impaktit dhe 

krijohen ngarkesa të mëdha ndotëse që ngrihen në nivel rajonal dhe disa here edhe ndërkufitar 

përtej kufijve. Impaktet ndërtimore të infrastrukturës ngelen në përgjithësi afat- shkurtër dhe të 

rikthyeshme (rasti p.sh. i cilësisë së ujërave). Pas fazës ndërtimore, impaktet janë kryesisht më pak 

të përhapura, por të pakthyeshme permanente (rasti p.sh. i impaktit të morfologjisë së vijës ujore 

natyrore, kushteve hidrologjike, ruajtja e zonave). Impaktet e mësipërme mund të prodhojnë 

ndryshime në elementet cilësore për krijimin e statusit ekologjik të ujërave sipërfaqësore, që janë 

elementet biologjik, hidromorfologjik, mbështetës, kimik dhe fiziko-kimik dhe në statusin kimik të 

ujërave. Nëse udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse vëzhgohen, ndryshimet në elementet 

cilësore nuk do të kapërcejnë së tepërmi që të kërcënojnë arritjen e objektivave mjedisore. 

Veprimet  e  sektorëve  që  ndikojnë  në  ujërat  dhe  objektivat  mjedisore  mbi  ujërat përmblidhen 

si me poshtë: 

• Pozicionimi i veprave infrastrukturore mund të ndikoje në mënyrë permanente të 

drejtpërdrejte ose indirekt situatën hidrologjike në një zone të caktuar duke sjelle edhe 

situatë eko-morfologjike mbi rrjedhën e ujit; 

• Rrjedhja e vazhdueshme e substancave të rrezikshme që rezultojnë nga burime të ndryshme 

ndotëse (impakt në cilësinë e ujërave sipërfaqësorë dhe ato nëntokësorë, impakt potencial 

mbi ujërat balneare); 

• Derdhja e substancave të rrezikshme për shkak të ngjarjeve të jashtëzakonshme (impakt 

potencial direkt, në distance të largët deri ndërkufitar mbi cilësinë e ujërave sipërfaqësore 

dhe nëntokësor, impakt potencial mbi ujërat balneare); 

• Rrezik i lartë ekzistent nga përmbytjet (aplikimi i zgjidhjeve ndërtimore me këtë kriter si 

rrezik i larte) në zonat që përmbyten ose masa rregulluese  në rrjedhën e ujërave; ndryshime 

në situatën hidrologjike në një zone të caktuar, përfshire pakësimin në zonat mbajtëse 

(direkt ose në distance); 

• Ndryshimet në regjimin ujor të ujërave nëntokësore për shkak të ujërave të ndërhyrjeve të 

veprave infrastrukturore; Pozicionimi i strukturave infrastrukturore në zonat akuiferike me 

ndjeshmëri të lartë ose shume të lartë mund të kenë impakt negative mbi burimet ujore 

ekzistuese dhe potenciale (direkt apo indirekt); 

• Pozicionimi në zonat e ujërave të mbrojtur të burimeve ujore (ndikim lokal dhe potencialisht 

rajonal). 

Shqipëria ka aprovuar Ligjin Nr. 111/2012 “Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujor” dhe “Strategjinë 

Kombëtare Sektoriale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet 2014-2040”, “Strategjne Kombëtare 

për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore, 2017”, ”Strategjinë Ndërsektoriale për Menaxhimin 

e Mbetjeve 2010-2020” dhe Planin Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve 2010-2020”. Midis të 

tjerave, këto dokumente përcaktojnë që aktivitete në trupat ujorë dhe tokat anash ujërave mund të 

kryhen vetëm nëse ato janë bazuar mbi planet e zhvillimit hapësinor dhe nuk mund të pozicionohen 

diku tjetër pa gjeneruar kosto të larta disproporcionale. Udhëzimet e përgjithshme dhe masat 

zbutëse që paraqiten në Seksionin 9 duhet të merren parasysh për të realizuar këtë objektiv. 
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 Mjedisi Natyror- Biodiversiteti dhe hapësirat e gjelbra 

Objektivi Mjedisor 6: Mbrojtja e specieve (specifike), popullatave dhe habitateve dhe krijimi dhe 

zgjerimi i hapësirave të gjelbëra të rëndësishme për rekreacion dhe biodiversitet 

Impaktet që kanë të bëjnë me fragmentimin e habitateve dhe biodiversitetin janë karakteristike gjatë 

fazës së ndërtimit ose rindërtimit të infrastrukturës dhe me tej. Ato vërehen më tepër në mjedisin 

lokal, ndërsa në rastin e projekteve me shtrirje të gjerë impaktet ndihen edhe në nivelin rajonal dhe 

përgjatë kufijve (p.sh. rrugët e migrimit të shpendëve, etj.). Gjatë ndërtimit ose rindërtimit të 

infrastrukturës, impaktet janë kryesisht afat-shkurtër dhe të kthyeshme (p.sh. si rezultat i ndotjes 

akustike- zhurmat në sheshin e ndërtimit- kafshët largohen). Pas ndërtimit, impaktet janë kryesisht 

permanente dhe të pakthyeshme për shkak të ndryshimeve në përdorimin e tokës (p.sh. ndërprerja 

e rrugëve të migrimit, rritja e zhurmës nga strukturat e zhvilluara në vend, pengesa në mjedis – linja 

elektrike, etj.). 

Ndërtimi i strukturave të reja apo rindërtimi ose modernizimi i infrastrukturës ekzistuese mund të 

rezultojë në: 

• Humbje të llojeve të caktuara te habitateve apo përfaqësuesve individuale të llojeve të 

bimëve dhe kafshëve (impakt direkt, i përhershëm); 

• Impakt  direkt,  permanent  mbi  funksionimin  e  disa  habitateve  për  shkak  të fragmentimit 

të habitatit; 

• Në rastin e aktiviteteve me shtrirje të gjere në një habitat më të rrezikuar, një impakt 

direktështë i mundshëm mbi biodiversitetin e zonës me të ngushte ose të gjere (impakt 

permanent); 

• Kalimet e reja shpesh fragmentojnë habitatet e kafshëve të egra dhe ndërpresin rrugët 

migratore dhe rrugicat e fluturimit ose pengojnë migrimin e disa grupeve të kafshëve duke 

shkaktuar një rënie të biodiversitetit në disa zona (impakt direkt, kumulativ, i largët);  

• Shumica e problemeve të migrimit ndodhin në fazat e ndërtimit të infrastrukturave të mëdha 

ku nuk ka përkujdesje për rindërtimin e kalimeve dhe komunikimeve të shkëputura të 

habitatëve (p.sh. ndërtimi i urave të gjelbra). Kjo duhet të merret parasysh kur projektohet 

dhe ndërtohet (impakt direkt, në distance); 

• Zhurma ka impakt negative veçanërisht për shpendët dhe gjitarët dhe nuk është i pranishëm 

vetëm në distancën me të afërt të aktivitetit, por përhapet mjaft me gjere (impakt në 

distance); 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse që paraqiten në Seksionin 9 duhet të merren 

parasysh për të realizuar këtë objektiv. 

Objektivi Mjedisor 7: Mbrojtja nga veprimtaritë me ndikime të konsiderueshme e zonave që gëzojnë 

status të veçantë.  

Zhvillimet infrastrukturore në mjediset natyrale mund të shkaktojnë humbje permanente të 

habitateve dhe në kete mënyrë ndikojnë negativisht në përhapjen natyrale të tipeve të habitateve 

apo të llojeve të bimëve dhe kafshëve. Nëse zhvillimi vendoset në zona me status natyror të 

mbrojtur, impaktet mund të jene veçanërisht të zgjeruara dhe shkatërruese, pasi ato mund të 
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degradojnë në mënyre permanente nivelin e konservimit të mjedisit natyror dhe objektivat e 

mbrojtjes për zonat e mbrojtura, siç janë ato për zonat e Natura 2000. Duhet theksuar se deri më 

tani Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit akoma nuk i ka përcaktuar këto site/zona të Natura 2000. 

Zonat me Rendësi Ekologjike (IEAs) dhe veçoritë e vlerave natyrore. Vëmendje e veçante duhet të 

kushtohet nëse strukturat e infrastrukturës pozicionohen në zonat e mbrojtura ku mund të ndodhin 

humbje permanente të habitateve kyçe, llojeve indikatore, apo qe mund te kene impakte mbi 

integritetin, funksionalitetin dhe kohezionin e zonave. Këtu janë të mundshme edhe impaktet 

permanente dhe direkte mbi cilësinë e vlerave të vecanta që ato mbartin dhe për shkak të të cilave 

i është dhenë edhe statusi I vecante. Duke qenë se një pjese e mire e territorit të Shqipërisë (rreth 

16.6%) janë zona që gezojne statusin e zonave te mbrojtura (sipas kategorive të ndryshme te IUCN), 

ka mjaft mundësi që ndërtimet e reja të kalojnë pranë ose hyjnë në territoret e këtyre zonave. 

Impaktet në zonat me status natyror të mbrojtur janë të mundshme gjatë periudhës se ndërtimeve 

të reja ose rindërtimeve të sistemeve të infrastrukturës dhe në vijim. Ato janë me të dukshme në 

mjedisin lokal, ndërkohe që për aktivitete të zgjeruara, ato mund të ndjehen në nivel rajonal dhe 

përtej kufirit (p.sh. impakti mbi kohezionin dhe integritetin e rrjetit të Natura 2000). Pas ndërtimit, 

impaktet janë kryesisht permanente dhe të pakthyeshme për shkak të ndryshimeve në përdorimin 

e tokës (p.sh. rritje e ndotjes nga zhurmat prej transportit, pengesat në mjedis, shkatërrimi I 

habitateve), etj. 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse që paraqiten në Seksionin 9 duhet të merren 

parasysh për të realizuar këtë objektiv. 

 Mbetjet 

Objektivi Mjedisor 8: Mbrojtja e mjedisit nga ndotja dhe reduktimi i sasisë së mbetjeve të gjeneruara 

duke rritur riciklimin dhe ripërdorimin e tyre. 

Problemet/shqetësimet kryesore që lidhen me këtë sektor janë listuar me poshtë: 

• Prania e vend-depozitimeve të hapura (të ligjshme dhe të paligjshme) të hedhjes se 

mbetjeve; 

• Kapacitet i pamjaftueshëm i landfilleve ekzistues/mungesa e tyre; 

• Menaxhimi i mbetjeve është akoma në nivele të ulta, sisteme grumbullimi miks ka vetëm në 

qytete; 

• Mbetjet inerte, mbetjet e rrezikshme, mbetjet spitalore dhe mbetjet e kafshëve nuk trajtohen 

sipas kërkesave ligjore, mungesa e landfilleve për mbetjet e rrezikshme. Nuk ka landfille të 

veçanta, trajtim i veçuar behet vetëm nga sektori privat. 

• Ndarja në burim e mbetjeve/riciklimi, e cila megjithëse është kërkese ligjore që prej vitit 2011, 

nuk realizohet në praktike. 

• Kuadri ligjor i përgjigjet kërkesave të BE-së, por nuk mund të ndryshojë realitetin për shkak 

të mungesës në investime 

Zhvillimi i zonave të caktuara mund të cënoje integritetin e shtresave të ujërave nëntokësore dhe 

ndotja me kimikate të rrezikshme mund të kaloje në shtresat nëntokësore. Mund të shkaktojnë 

sëmundje kancerogjene deri në largësi të mëdha prej zonave në fjale.  
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Djegie të mbetjeve në fushe, përhapja e ndotësve nëpërmjet ajrit konsiderohet si një rrezik serioz 

për shëndetin, gjë që krijon rreziqe potenciale për shëndetin e banoreve lokale. Rrjedhjet e mbetjeve 

nga fusha ndotin ujërat sipërfaqësore të lumenjve që kalojnë pranë. Pamje e shëmtuar vizive e 

territorit që ndikon në imazhin e tij të përgjithshëm dhe tërheqës për aktivitetet, vizitoret dhe 

banoret.  

Plani synon eliminimin e vend-depozitimeve të mbetjeve përgjatë lumejve Tirana dhe Terkuza dhe 

tributarëve të tij si dhe mbulimin e vend-depozitimeve të hapura dhe përdorimin e tyre si hapësira 

të gjelbra. 

Keto do kene efekt të drejtpërdrejte në zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik 

të vendit. Ka dhe një efekt të drejtpërdrejte në aktivitetet turistike dhe ekonomike të vendit. 

Nga zonat rurale që nuk mbulohen me shërbim një sasi e konsiderueshme mbetjesh qarkullojnë në 

rrjetin hidrik duke krijuar një potencial ndotës. Ndikim tjetër negative është edhe degradim i 

peizazhit dhe mjedisit. 

Plani parashikon ngritjen e infrastrukturës se duhur për trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe bashkitë 

duhet ta konsiderojnë këtë një prioritet me nisjen e planeve të përgjithshme vendore. Strategjitë në 

Infrastrukture dhe përpunim të mbetjeve duhet të ndërmerren nga ministritë e linjës dhe NjQV- të. 

Strategjia e menaxhimit të mbetjeve duhet të përfshijë dhe mundësitë e incentivimit të riciklimit nga 

konsumatorët si dhe krijimin e zonave të dekompozimit të mbetjeve organike në çdo zone rurale 

për të krijuar lënde të parë për industrinë bujqësore për një ekonomi ciklike. 

Në Seksionin 9 janë dhënë udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse që duhet të merren në 

konsideratë për të realizuar këtë objektiv. 

 Ndotja akustike/ zhurmat 

Objektivi Mjedisor 9: Reduktimi i ndotjes akustike dhe përafrimi me nivelet e rekomanduara nga BE 

dhe OBSH. 

Në zona individuale pritet një nivel me i larte ndotjeje mjedisore gjatë fazës se ndërtimit dhe me tej 

gjatë fazës se operimit. Për këtë, do të duhet që gjatë fazës se ndërtimit te ndermerren masat 

zbutëse, veçanërisht mbikëqyrja e shkarkimeve të nga makineritë e ndërtimit, vendosja e një kohe 

të limituar për ndërtimin dhe nëse nevojitet zbatimi i masave për të parandaluar zhurmën të 

përhapet në mjedis. 

Impaktet gjatë fazës operacionale do të jene afat-gjatë. Si rregull, projektet me shtrirje të gjere ose 

korridoret e ndryshme (rruge, linja tubacionesh, shtylla elektrike, etj.) kane impakt me të madh mbi 

mjedis dhe në mënyrë direkte përgjatë korridoreve. Masat  e  mbrojtjes  nga  zhurma  duhet  të  

garantojnë  parandalimin  dhe  pakësimin  e zhurmës që vjen nga përdorimi ose operimi i një burimi 

në mjedis.Këto masa mbrojtëse të referuara në legjislacion duhet të përdoren për të pakësuar 

ndotjen nga zhurmat në të gjitha aktivitetet e pritshme dhe mbajtur me poshtë se niveli ligjor i 

përcaktuar. Zbatimi i masave të mëtejshme shtese për mbrojtjen nga zhurmat do të jete i nevojshëm 

në qendrat urbane dhe korridoret e lidhjeve të infrastrukturës. 
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Në Seksionin 9 janë dhënë udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse që duhet të merren në 

konsideratë për të realizuar këtë objektiv. 

 Popullata dhe asetet materiale 

Objektivi Mjedisor 10: Përmirësimi i kohezionit social, sigurisë së jetesës dhe lëvizshmërisë së 

qëndrueshme. 

Në vijim të impakteve mbi shëndetin human, arritjet e këtyre objektivave influencojnë gjithashtu 

konsiderueshëm situatën ekonomike të njerëzve dhe asetet materiale që ata kanë në dispozicion. 

Gjithashtu, ato kane sinergji të rëndësishme pasi synojnë të kufizojnë rritjen e mbipopullimit, 

kërkojnë përdorim në rritje të zgjidhjeve mbi ofrimin e shërbimeve dhe infrastrukturës, hapësirës 

dhe energjisë, si edhe të efekteve të dëmshme mbi asetet materiale për shkak të ekspozimit të tyre 

në mjedise të ndotura. Impaktet do të jenë pozitive, permanente dhe rajonale. 

Përsa i takon problemeve kryesore që lidhen me çështjet e mirëqenies, sigurisë dhe shëndetit, në 

mënyre të përmbledhur ato kanë të bëjnë me aksesimin e trafikut dhe transportit në zonat urbane 

dhe rurale, lidhur ngushte me lëvizshmërinë drejt tregjeve dhe ruajtjen e lidhjeve në komunitet. 

Ndërkohë komunitetet lokale sfidën me të madhe e kane me ruajtjen e situatës social-ekonomike 

(përfshire bujqësinë, hortikulturen, akuakulturen, pyjet, shërbimet utilitare, edukimin etj.). 

Zhvillimet e parashikuara në Plan detyrimisht që do të shkaktojnë me shume trafik, me shume 

emetime, me shume zhurme dhe me shume trysni mbi burimet natyrore. Për të siguruar një zhvillim 

të qëndrueshëm Plani parashikon, nder të tjera edhe zhvillimin e sistemeve të trajtimit të mbetjeve 

dhe të ujërave të zeza. Në këtë këndvështrim problemet që shkaktohen nga menaxhimi i dobët i 

këtyre sistemeve ka gjasa të zvogëlohen. 

Nder rreziqet dhe shkaqet e tyre mund të përmendim: 

• Rritjen e nivelit të zhurmave dhe uljen e cilësisë se ajrit, që shkaktohen nga shtimi i trafikut, 

rritja e aktiviteteve urbane dhe shtimi i zhurmave nga aktivitetet e shërbimeve në komunitet; 

• Cilësia e ulet e ujit të pijshëm e shkaktuar nga pakësimi i burimeve ujore për shkak të 

keqmenaxhimit të tyre si dhe për shkak të rritjes së ndotjes dhe eutrofikimit 

• Rritja e sasisë së mbetjeve në vendet e paautorizuara që vjen si pasoje e keqmenaxhimit të 

mbetjeve të ngurta dhe mungesës se ndërgjegjësimit. 

• Zhvillimet e reja në qendrat urbane dhe industriale do të sjellin rritjen e numrit të banoreve 

dhe të përdoruesve të rrugëve, duke sjelle kështu një rrezik real për sigurinë e njerëzve. 

Fokusimi në zhvillimet infrastrukturore që i përgjigjen realizimit të qëllimeve dhe objektivave 

përkatëse, kryesisht për t͛i shërbyer rritjes se pritshme të numrit të vizitoreve në zonat përkatëse, 

mbart me vete rrezikun që komunitetet dhe vend-banimet ekzistuese mund të neglizhohen nga 

pikëpamja e shërbimeve komunitare. Ndërkohë që zhvillimi i përgjithshëm social-ekonomik pritet 

që të kontribuoje në rritjen e mirëqenies se njerëzve, ekziston rreziku që rritja ekonomike të ketë 

një shpërndarje të disbalancuar. 
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 Trashëgimia kulturore 

Objektivi Mjedisor 11: Mbrojtja e veçorive të zonave dhe strukturave të trashëgimisë kulturore, 

përmirësimi dhe, sipas rastit, rivendosja dhe ristrukturimi i mjedisit historik.  

Zhvillimet e infrastrukturës mund të ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në objekte apo zona të 

trashëgimisë kulturore gjatë fazës së ndërtimit dhe më tej të funksionimit të tyre. Ne Bashkine Kamez 

nuk jane identifikuar objekte te trashegimise kulturore ose zona arkeologjike. 

Pozicionimi i infrastrukturës sipas sektorëve do të ndryshoje në mënyre permanente përdorimin e 

hapësirës në këto zona. Për të ruajtur veçoritë e zonës duhet të ndermerren masa të përshtatshme. 

Nese do të duhet të kryhen gërmime perpara se te behet pozicionimi i strukturave infrastrukturore 

do të duhet të merren në konsideratë edhe mundesia e gjetjeve dhe do të duhet të zbatohen masat 

për të ruajtur mbetjet arkeologjike. 

Në Seksionin 9 janë dhënë udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse që duhet të merren në 

konsideratë për të realizuar këtë objektiv. 

 Peizazhi 

Objektivi Mjedisor 12: Mbrojtja dhe përmirësimi peizazheve dhe zonave të veçanta me veçori 

dalluese në nivel kombëtar dhe, kurështë e nevojshme, rivendosja e karakterit të peizazhit dhe 

vlerave skenike. 

Përcaktimi i impaktit mbi cilësinë e peizazhit, buron kryesisht nga veçoritë vizive të hapësirës dhe 

nga elementet karakteristike të peizazhit që janë të pranishëm në këtë hapësire. Peizazhi cenohet 

me shume nga infrastruktura që shtrihet në zona të hapura, ku impaktet janë me të dukshme për 

shkak të një niveli të larte shtrirjeje (impakte të përhershme, të pakthyeshme. Ndikimi është 

veçanërisht i larte në rastin e një ndërhyrjeje infrastrukturore në zona me peizazh të 

jashtëzakonshëm, apo me tipare të veçanta, si dhe në zona peizazhistike me elemente natyrore të 

mbrojtur, të cilët mbartin një kuptim të rëndësishëm simbolik. Impaktet mbi veçoritë peizazhistike 

të zonave mund të përkufizohen si direkte, kumulative, indirekte dhe të dobëta. Strukturat 

infrastrukturore në hapësirë, bëhen elemente të peizazhit dhe pjese përbërëse e tij. Kështu që, 

sistemimi i këtyre strukturave duhet të behet në përputhje me tipologjinë ekzistuese të peizazhit. 

Marrja në konsideratë e veçorive natyrore dhe topografise se zonës ku parashikohet të zhvillohet 

projekti, do të reduktoje fragmentimin e peizazhit. 

Në Seksionin 9 janë dhënë udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse që duhet të merren në 

konsideratë për të realizuar këtë objektiv. 

 Përfundime mbi Vlerësimin e Ndikimeve 

Në seksionet e mësipërme, u përshkruan shkurtimisht disa nga ndikimet më të rëndësishme në 

realizimin e objektivave mjedisorë, që mund të rezultojnë nga zbatimi i Planit të propozuar. Në 

përgjithësi, nëpërmjet pozicionimit të përshtatshëm të aktiviteteve hapësinore dhe duke ndërmarrë 

masat zbutëse përkatese, të gjithë grupet e veprimeve janë të pranueshme nga këndvështrimi 

mjedisor. Në përputhje me gjetjet, janë propozuar masa zbutëse të përgjithshme dhe specifike në 

Seksionin 9. 
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Gjatë zbatimit të projekteve, priten të ndodhin impakte pozitive dhe negative. Impaktet pozitivë 

priten për ajrin si edhe për popullatat dhe asetet materiale. Vlerësimi i rezultateve tregon se nuk do 

të ketë impakte mbi faktorët klimatike duke konsideruar që mjetet e transportit do të vijojnë të 

rinovohen në të ardhmen edhe me tej, gjë që do të sjelle si pasoje përmirësim të cilësisë se ajrit dhe 

cilësisë se shëndetit human, midis të tjerave. Për më tepër, zbatimi i projekteve të infrastrukturës në 

përgjithësi do të bëje të mundur pakësimin e kohës se udhëtimit, sigurinë në lëvizje, përafrimin me 

tregjet dhe qendrat kryesore urbane dhe shërbimet publike në përgjithësi duke patur një ndikim 

pozitiv mbi popullatën dhe asetet materiale. 

Përgjithësisht, shumica e impakteve negative janë të lidhura me fazën e planifikimit (pozicionimi i 

infrastrukturës në hapësirë dhe përgatitja e kushteve teknike të përshtatshme). Kjo pasi bashkia e 

Kamzes ka veçori të theksuara diverse dhe të shumta nga ana natyrore, kulturore dhe peizazhi që 

mund të ndikohen konsiderueshëm prej zhvillimeve të infrastrukturës, sidomos atyre me shtrirje të 

gjere dhe korridoreve sipas sektorëve (transport, energji, ujë, etj.). Impaktet negative shfaqen në 

fazën e planifikimit prej aspekteve të përdorimit të tokës, efekteve në trupat ujore, natyre (si 

biodiversiteti edhe zonat me status të mbrojtur), trashëgiminë kulturore dhe peizazhin. Këto impakte 

do të kërkojnë krijimin e një programi bashkëkohor mbi masat zbutëse dhe një zbatim të 

përshtatshëm të këtyre masave. 

Impakte negative mbi shëndetin human mund të ndodhin për shkak të rritjes së ndotjes nga 

zhurmat dhe perkeqesimit në cilësinë e ajrit, veçanërisht në zonat me densitet të larte banimi ku do 

të përqendrohen edhe një seri veprimesh në territor të ngushte dhe kjo do të ndikoje kryesisht në 

fazën e zbatimit të projekteve specifike. 

7.2 Impaktet Kumulative 

Impaktet mjedisore kumulative përcaktohen në këtë Raport si një kombinim i impakteve të zbatimit 

të veprimeve të Planit në aspekte të ndryshme të mjedisit. 

Në zbatimin e veprimeve të Planit, impaktet mjedisore kumulative variojnë sipas aspekteve 

individuale të mjedisit. 

Kur vlerësohen impaktet mbi token, ajrin dhe faktorët klimatike, impaktet kumulative të zbatimit të 

veprimeve të Planit shprehen si shuma e impakteve të të gjitha masave, si të tilla në Vlerësimin e 

impakteve kumulative mbi: 

▪ tokën, zona tokë bujqësore dhe e pyjeve e fragmentuar për shkak të integrimit të strukturave 

të infrastrukturës së re që kombinohen; 

▪ asetet minerale, shkalla e riciklimit të gjenerimit të mbetjeve ndërtimore gjatë fazës se ndërtimit 

dhe rindërtimit që kombinohen; 

▪ ajrin, shkarkimet e ndotësve që pasojnë zbatimin e masave që kombinohen; dhe 

▪ faktorët klimatike, shkarkimet e gazeve serë që pasojnë zbatimin e masave që kombinohen.  
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Nga aspekti i impakteve mbi ajrin dhe faktorët klimatike, impaktet kumulative si shume e impakteve 

të të gjithë veprimeve të Planit janë të rëndësishme për realizimin e objektivave mjedisore të 

përcaktuar për sektorët e Bashkisë Kamëz për 2030 në lidhje me: 

- menaxhimin e mbetjeve të ndërtimit; 

- shkarkimet tavane të ndotësve 

- sasia vjetore me e lartë e shkarkimit të gazeve serë. 

Kur vlerësohen impaktet mbi ujin, natyrën, trashëgiminë kulturore dhe peizazhin, impaktet 

kumulative zakonisht nuk mund të shprehen si një shume e impakteve të të gjithë veprimeve për të 

arritur synimet e Planit. Kur vlerësohen impaktet kumulative në aspektet e përmendura më sipër, 

karakteristikat e një impakti individual që kontribuon në impaktet kumulative janë shume të 

rëndësishme. Këto janë përgjithësisht karakteristika në të cilat impaktet ndryshojnë njëri nga tjetri 

sipas vendit (impakt direkt dhe në distancë) dhe kohës (afat-shkurtër, afat-mesëm dhe afat- gjatë, 

përkohësisht dhe permanent) të impaktit. 

Kur vlerësohen impaktet mbi shëndetin human, impaktet kumulative të zbatimit të veprimeve të 

Planit shprehen si një kombinim i impakteve që kontribuojnë në shëndetin dhe mirëqenien e 

njerëzve dhe zakonisht referohen për: 

- reduktimin e ekspozimit në nivelet e tejkaluara të zhurmës; 

- reduktimin e ekspozimit në nivelet e tejkaluara të ajrit të ndotur; 

- masat që lehtësojnë veprimtari çlodhëse dhe rekreative në një mjedis të shëndetshëm për 

distanca të shkurtër, veçanërisht gjatë shkëmbimeve ditore (impaktet u vlerësuan midis popullatës). 

Kur vlerësohen impaktet mbi popullatën dhe asetet materiale, impaktet kumulative të zbatimit të 

veprimeve në Plan shprehen si një kombinim i impakteve të ndryshme që ndikojnë në hapësirën e 

tyre të jetesës dhe në jetën e tyre. Masat për të arritur synimet e Planit janë pozitivë nga aspekti i 

impakteve mbi popullsinë dhe asetet materiale, nëse impaktet kumulative të tyre kontribuojnë në 

arritjen e kohezionit social, qëndrueshmërinë dhe sigurinë.  
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8 UDHËZIME DHE MASAT ZBUTËSE 

Në këtë kapitull përshkruhen disa nga udhëzimet dhe masat mbrojtëse të domosdoshme për të 

siguruar arritjen e objektivave të rëndësishëm mjedisore në fushat e veçanta. Duke zbatuar 

udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse, ndikimet negative të përshkruara në seksionet më 

sipër do të parandalohen dhe do të sigurohet arritja e objektivave mjedisore. 

Për më tepër, ky seksion ofron disa masa specifike zbutëse të zbatueshme për projektet specifike të 

përshkruara në Plan. Është e rëndësishme të theksohet se lista e masave specifike zbutëse e dhëne 

më poshtë nuk është shteruese. Masa me të detajuara në aspektin e përmbajtjes dhe analizës do 

të duhet të përgatiten si pjesë e VNM-ve individuale për çdo projekt specifik të Planit. 

8.1 Toka 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivat Mjedisore 1 dhe 2 

Duke zëne një territor të caktuar, ndërtimi i infrastrukturës së parashikuar do të shkaktojë ndikime 

të gjera të përhershme, të cilat do të pasqyrohen si një ndryshim në strukturën e përdorimin e tokës. 

Prandaj, kur planifikohet integrimi i infrastrukturës së parashikuar në mjedis, duhet të garantohet 

menaxhimi i qëndrueshëm i tokës dhe mbrojtja e saj. 

Aktivitetet në token bujqësore dhe pyjore duhet të reduktohet në nivelin me të ulet të mundshëm, 

dhe duhet t͛i jepet prioritet i lartë planifikimit të aktiviteteve në toke me potencial me të varfër të 

prodhimit, dhe toke jashtë zonave të dendura pyjore apo zonave pyjore me funksione të 

rëndësishme të prodhimit të lëndës së parë të drurit. Me integrimin e infrastrukturës së parashikuar 

në mjedis, përmirësimet brenda korridoreve apo strukturave ekzistuese kanë përparësi mbi 

ndërtimet e reja. Infrastruktura e parashikuar duhet të planifikohet në atë mënyrë që mos të rritë 

probabilitetin e rrëshqitjeve të tokës në zonën përreth aktiviteteve. 

Për të siguruar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, do të duhet që projektet specifike 

të plotësohen me udhëzime për të promovuar riciklimin dhe ripërdorimin e mbetjeve të ndërtimit 

në ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës së re, dhe me e rëndësishmja, përdorimin e 

materialeve të certifikuara të ndërtimit, prodhuar nga riciklimi i post-produkteve ose mbetjeve nga 

sektorët e tjerë.  

Masa Zbutëse Specifike 

 Punimet në dhera të ndotura 

• Gjatë punimeve mund të zbulohen dhera të ndotura. Këto dhera duhen larguar. Pastaj 

duhet vendosur tokë artificiale me gjeomembrane, argjile dhe shtrese plehu, mbi të cilën 

duhet të mbillet bar dhe peme. Kjo toke artificiale duhet të mbuloje edhe sipërfaqet e 

ndotura që nuk do të lëvizen. 

• Të gjithë materialet ndotës (dherat dhe mbetjet) që do të largohen, duhet të depozitohen 

dhe groposen në vende të caktuara ku duhet të jene të izoluara nga ujërat nëntokësore. 
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 Ndotja e Tokës 

• Toka që shtrihet nën rrugë mund të jete në rrezik gjatë ndërtimit, pasi mund të ndotet nga 

derdhjet e hidrokarbureve dhe ato kimike. Pastaj toka mund të shërbejë si një burim ndotjeje 

kur përshkohet nga ujërat nëntokësore. 

• Në zonat ku kërkohen prerje të mëdha, do të ndeshen shkëmbinjtë, të cilët mund të 

kërkojnë zhvendosje. Metoda e zhvendosjes mund të variojë nga gërmimi me një 

ekskavator, deri tek shpërthimi, i cili do të sjelle zhurme të konsiderueshme dhe dridhje që 

lidhen me te. 

 Ripërdorimi i materialit të gërmuar 

• Materiali, i cili gërmohet nga prerja e seksioneve është një burim natyral dhe përdorimi i tij 

në bazë të një skeme do të maksimizohet duke përdorur teknika konstruktive të cilat 

intensifikojnë ngjeshjen e materialeve për t͛u përdorur si mbushje inxhinierike. 

• Megjithatë, pashmangshmërisht do të ketë një sasi të konsiderueshme materiali, i cili, për 

shkak të veçorive të tij fizike dhe strukturore, nukështë i përshtatshëm për t͛u përdorur si 

mbushje inxhinierike brenda skemës. Megjithatë, ky material mund të jete i përshtatshëm 

për aktivitete të tjera, siçështë krijimi i peizazhit, ku nuk aplikohen kërkesa kaq të rrepta 

strukturore. Ripërdorimi i këtij materiali do të maksimizohet brenda skemës, dhe çdo 

material i tepërt do të transportohet jashtë. 

• Materiali i gërmuar i parashikuar për ripërdorim do të trajtohet dhe transportohet në 

minimum, dhe o të depozitohet në mënyre të tille që të minimizoje ndikimet e gërryerjes. 

Koha midis gërmimit dhe ripërdorimit gjatë periudhës se lagësht duhet të jete sa me e vogël. 

Gjatë periudhave të zgjatura me lagështire, kontraktori duhet të ndërpresë gërmimin dhe 

vendosjen e materialit për të parandaluar degradimin për shkak të lagështirës. 

 Erozioni 

Duhet ndërmarrë mbrojtja e argjinaturës nga erozioni, me qellim që të sigurohet stabilizimi i 

argjinaturës, përfshire edhe përzgjedhjen e materialeve më pak të korodueshëm, përdorimin e 

gabioneve dhe gurëve të thyer, si dhe një ngjeshje të mire, veçanërisht përreth urave dhe 

tombinove. 

Mbjellja duhet përfunduar sa me shpejt të jete e mundur, menjëherë pas mbushjes, për të lehtësuar 

rigjenerimin e një mbulese stabilizuese të tokës. Aty kuështë e nevojshme do të kërkohet hapje e 

kanaleve për të siguruar mbjelljen e suksesshme të bimëve. 

Aty ku është e nevojshme, zonat e shkarkimit prej strukturave kulluese do të pajisen me gurë të 

thyer, për të reduktuar erozionin, veçanërisht në rastet kur janë instaluar strukturat e kullimit dhe/ose 

nivelet e formacioneve të rrugës janë ngritur dhe krijojnë shpatë të zhveshura, të cilat kërkojnë 

stabilizim, përpara fillimit të sezonit të shirave. 
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8.2 Ajri 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 3 

Në planifikimin e politikave dhe aktiviteteve të Planit duhet të merren parasysh objektivat e SKZHI II 

dhe standardet e lejuara të emetimeve, të përcaktuara nga BE, OBSH dhe legjislacioni përkatës 

shqiptar. 

Prioritet në procedurën e përzgjedhjes duhet t'i jepet varianteve të cilat ofrojnë përmirësimin më të 

madh të cilësisë së ajrit të ambientit.Gjatë përgatitjes së politikave dhe projekteve të reja në 

infrastrukture, duhet të respektohen udhëzimet dhe masat në vijim, në mënyrë që të arrihen 

objektivat e reduktimit të ndotjes se ajrit të ambientit në zonat e ndikimit të aktiviteteve përkatëse: 

• Përdorim i mjeteve të transporti publik me emetime të gazeve në nivele të ulëta ose me 

filtra ajri të reduktimit maksimal 

• Përcaktimi i zonave industriale me teknologji të larte dhe me emetime të gazeve në sasi të 

ulet 

• Identifikimi dhe monitorimi i burimeve të gazeve që shkaktojnë shiun acid 

• Komunikim ndërkufitar institucional për të shmangur incidentet mjedisore të qarkullimit e 

ajrit si dhe përcaktimi i masave konkrete të veprimit në raste të incidenteve ndërkufitare 

• Përcaktimi i kritereve të tjetërsimit të sipërfaqeve të tokës dhe qëllimit të përdorimit të saj 

që  në fazat e projektimit 

• Shtimi i sipërfaqeve me pyje dhe bimësi 

• Strukturimi i kërkesave për lende drusore 

• Përcaktimi i masave të emergjencave në rastet e aksidenteve industriale për zvogëlimin e 

ndikimeve në mjedis dhe në cilësinë e tij 

Masa Zbutëse Specifike 

• Monitorimi i cilësisë se ajrit në të gjithë territorin e vendit duke vendosur stacione automatike 

të monitorimit si në zonat urbane dhe ato rurale (te gjitha bashkitë të kenë dy- tre stacione 

monitorimi sipas specifikes se zonave industriale dhe të banimit) 

• Koordinimi midis institucioneve Qendrore dhe vendore për Vlerësimin e kushteve mjedisore 

që lidhen me cilësinë e ajrit dhe me masat ndaj ndryshimeve klimatike 

8.3 Faktorët Klimatikë 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 4 

Zbatimi i masave për të arritur objektivat e Planit duhet të marrë parasysh të ashtuquajturat objektiva 

indikative për të reduktuar emetimet e gazit, të cilat janë të përcaktuara deri në vitin 2020 në SKZHI 

II për reduktimin e emetimeve të gazit serre. Në këtë kuadër duhet mbajtur në vëmendje si me 

poshtë: 

• përcaktimi i protokolleve dhe monitorimi i rasteve të trajtimit të sëmundjeve që vijnë si 

pasoje e ngjarjeve të motit; 

• përcaktimi i masave të emergjencave civile për të shmangur/zbutur ndikimet nga kushtet 

ekstreme të motit 
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• Përcaktimi i kritereve dhe politikave për futjen e teknologjive bashkëkohore në bujqësi si 

dhe praktikave me të mira të bujqësisë organike 

• zbatimi i një politike parkimi kufizuese në zonat urbane; 

• integrimi i çështjeve të ndryshimeve klimatike në kuadrin politik dhe ligjor duke specifikuar 

institucionet dhe përgjegjësitë për identifikimin, zbatimin dhe monitorimin e masave 

zbutëse/përshtatësi ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike. 

 Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike 

Projektet specifike të Planit duhet të hartohen në një mënyre të tille që të sigurojnë një përdorim 

efektiv të burimeve, që do të thotë se ndjeshmëria e infrastrukturës së parashikuar ndaj ndryshimeve 

klimatike, fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive antropogjenike duhet të vërehet siç duhet. Kjo do të 

thotë se kur planifikohet infrastruktura, duhet të merren në konsideratë masa nga vlerësimet e 

rreziqeve, të cilat do të rrisnin elasticitetin e infrastrukturës ndaj ndryshimeve  klimatike në mënyrën  

e duhur, veçanërisht në lidhje me reshjet, përmbytjet, temperaturat e larta dhe valët e të nxehtit, 

thatësirat, rritjet e nivelit të detit dhe stuhitë. Në ketë kuadër, është e nevojshme të: 

• përgatitet një analize e ndjeshmërisë së infrastrukturës së parashikuar ndaj ndryshimeve 

klimatike; 

• zbatohen masat dhe orientimet e bazuara në rezultatet e analizave të cilat përmirësojnë në 

mënyrën e duhur elasticitetin e infrastrukturës ndaj ndryshimeve klimatike. 

Për të arritur objektivin mjedisor në lidhje me përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, duhet të 

sigurohen si më poshtë: 

• në terma afatgjatë, infrastruktura duhet të jetë më pak e ndjeshme ndaj pasojave të reshjeve 

ekstreme (shirave, dëborës, apo edhe ngricave); 

• gjatë planifikimit të çdo ndërtimi të ri apo zgjerimi të strukturave ekzistuese, duhet të kryhet 

një analize ndjeshmerie e infrastrukturës së parashikuar në kushtet ekstreme të motit, dhe 

në baze të rezultateve të saj, duhet të përgatitet një plan masash për të reduktuar në mënyre 

të përhershme pasojat e këtyre fenomeneve; 

• zbatimi i masave për të reduktuar ndjeshmërinë e infrastrukturës ndaj kushteve ekstreme të 

motit duhet të behet një detyre qendrore e menaxhimit të çdo lloj infrastrukture. Qëllimi i 

zbatimit të këtyre masave duhet të bazohet sidomos në reduktimin e demit të shkaktuar për 

përdoruesit e infrastrukturës se ndjeshme ndaj motit, nëse ata nuk mund ta përdorin atë; 

• duhet të përcaktohen qarte udhëzimet për metodologjinë, procedurat dhe realizimin e 

mbledhjes se informacionit mbi kushtet ekstreme të motit, si dhe për planifikimin dhe 

zbatimin e masave për të reduktuar ndjeshmërinë e infrastrukturës se parashikuar ndaj 

kushtet ekstreme të motit. 

 

8.4 Uji 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 5 
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Në mënyre që të kufizohen efektet e presionit që do të ushtroje infrastruktura e parashikuar në 

burimet ujore dhe kështu të parandalohen ndikimet negative në cilësinë e ujit (sidomos ujit të 

pijshëm), duhet të shmanget integrimi hapësinor i infrastrukturës së re në zonat e mbrojtura ujore. 

Në integrimin hapësinor të infrastrukturës së re, është e nevojshme që të shmanget integrimi i 

objekteve në zonat në rrezik nga përmbytjet dhe erozioni si pasoje e tyre. Në rast të ndërhyrjeve 

në këto zona, duhet të provohet se niveli ekzistues i rrezikut nga përmbytjet në zonën përreth nuk 

do të rritet. Udhëzimi i lartpërmendur duhet të merret parasysh në mënyre që të reduktoje presionin 

e infrastrukturës së re në zonat në rrezik nga përmbytjet, dhe për të siguruar se niveli i rrezikut nga 

përmbytjet në zona të veçanta nuk do të rritet. 

Kur planifikohen ndërhyrjet në zonat me rrezik jashtëzakonisht të lartë, shumë të lartë dhe të lartë 

të akuifereve, është e nevojshme që të studiohen dhe planifikohen zgjidhjet e duhura teknike për 

të parandaluar ndikimet negative gjatë ndërtimit dhe shfrytëzimet, si dhe në rastin e ngjarjeve të 

jashtëzakonshme (p.sh. rrjedhjet e substancave të rrezikshme). Shqyrtimi i udhëzimit të 

lartpërmendur do të reduktojë probabilitetin e ndotjes nëntokësore, duke siguruar ndikime të 

kufizuara të presionit të infrastrukturës së re në ujërat nëntokësore. 

Aktivitetet e tilla mund të ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në statusin ekologjik të rrjedhave 

ujore, të zvogëlojnë basenet mbrojtëse ujore, dhe të prodhojnë ndikime kumulative mbi 

biodiversitetin e zonës dhe shërbimet e ekosistemeve të zonës. Në rastet e përjashtimit të kësaj 

mase, kjo duhet të bëhet e mundur vetëm në baze të argumentimit të eksperteve, duke deklaruar 

se elementi i infrastrukturës nuk mund të integrohet në vende të tjera pa shpenzime jashtëzakonisht 

të larta. Në llogaritjen e këtyre shpenzimeve duhet të përfshihen edhe kostot që vijnë si pasoje e 

pakësimit të shërbimeve që vijnë nga ekosistemi. Shqyrtimi i udhëzimit të lartpërmendur do të beje 

llogaritjen e kostove me të sakte dhe të balancuar. Kjo do të parandalonte ndikime të rëndësishme 

negative në gjendjen ekologjike të rrjedhave ujore. 

Masa Zbutëse Specifike 

• Në rast se zbatimi i një projekti specifik do të ndikojë ndjeshëm në ndonjë akuifer, gjatë 

hartimit të dokumentacionit të projektit duhet bërë edhe një vlerësim i dëmit ndaj ujërave 

nëntokësore. Vlerësimi duhet të përfshije gjithashtu edhe një mënyre për ta kaluar këtë zone 

(si p.sh. ndërtimin e një ure) për të garantuar mbrojtjen e ujit nëntokësor. 

• Duhet bërë përcaktimi i zonave me specifike për qëllime të përdorimit të ujërave për HEC-

e, rezervuare, për bujqësinë. 

• Duhen planifikuar zgjidhjet e duhura teknike për të parandaluar ndikimet negative mbi 

ujërat e larjes, gjatë fazave të ndërtimit dhe shfrytëzimet të infrastrukturës, si dhe në rastet 

e ndodhive të jashtëzakonshme (p.sh. derdhjet e substancave të rrezikshme). 

• Ndikimet e ndotjes do të shmangen duke adoptuar praktika të mira të menaxhimit të punës 

në terren, siç janë: 

• Nuk do të autorizohet depozitimi i produkteve të dëmshme në një distance më pak se 50 

m nga brigjet e lumenjve si dhe do të kufizohet pranë rrjedhave të tjera ujore siç janë kanalet 

kulluese; 
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• Ambientet e magazinimit duhet të rrethohen dhe mbulohen për të parandaluar derdhje të 

ndryshme; 

• Kanalet anësore do të ndërtohen përpara ndërtimit të rrugës, për të parandaluar derdhjen 

e rrjedhjeve të rrugës gjatë ndërtimit, në lume, apo kanalet kulluese; 
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8.5 Mjedisi Natyror 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivat Mjedisore 6 dhe 7 

Për të ruajtur në mënyrë të përhershme mjedisin natyror dhe biodiversitetin, duhet të merren 

parasysh masat e mëposhtme: 

• Shfrytëzimi i infrastrukturës ekzistuese ka përparësi mbi ndërtimin e infrastrukturës së re; 

• Nëse aktivitetet në mjedisin e paprekur nuk mund të shmangen, duhet të shmangen 

aktivitetet në zonat e mbrojtura, zonat me rendësi mjedisore dhe zonat me karakteristika të 

çmuara natyrore; 

• Prioritet duhet t'i jepet varianteve me më pak ndikim në rrugët e migrimit të kafshëve të 

egra (variante të cilat kalojnë më shume neper tunele dhe variante të cilat ndërpresin më 

pak rrugët e migrimit); 

• Duhet  të  sigurohen  pasazhe  të  përshtatshme  për  kafshët  e  egra,  gjë  që është në 

përputhje me praktikat me të mira evropiane. Para se të planifikohet çdo ndërtimi i ri, duhet 

të kryhet një studim apo të përmblidhen rezultatet e studimeve ekzistuese, të cilat do të 

lehtësonin integrimin në mënyrë të përshtatshme të një strukture të caktuar në një vend 

(formën, madhësinë, dhe sistemimin e objektit dhe rrethinave të tij). Planet duhet gjithashtu 

të parashikojnë pasazhe për kafshët e vogla (amfibet, gjitarët e vegjël, zvarranikeve) në baze 

të studimeve ekzistuese ose, nëse është e nevojshme, hulumtimeve shtesë. 

• Në integrimin hapësinor të infrastrukturës së parashikuar, duhet të shmanget ndërhyrja e 

projekteve në zonat me karakteristika të çmuara natyrore. Shqyrtimi i udhëzimit do të 

lehtësoje ruajtjen e llojeve dhe karakteristikave të vlefshme natyrore. 

• Në integrimin hapësinor të infrastrukturës së parashikuar, duhet të shmanget ndërhyrja e 

projekteve në zonat e mbrojtura. Nëse aktivitetet në zona të tilla nuk mund të shmangen, 

dhe nëse kjoështë e lejuar në baze të aktit për mbrojtjen e një zone të caktuar, duhet të 

merren parasysh udhëzimet, bazat dhe kushtet për ruajtjen e zonave të mbrojtura  të 

natyrës të cilat janë në regjim mbrojtjeje, të miratuar me aktet për mbrojtjen. Shqyrtimi i 

udhëzimit do të lehtësoje mbrojtjen e zonave të mbrojtura. 

• Në integrimin hapësinor të infrastrukturës së parashikuar, ndërhyrja e projekteve në zonat 

e Natura 2000 duhet të shmanget. Shqyrtimi i udhëzimit do të lehtësoje mbrojtjen e lidhjes 

dhe integrimit të zonave të Natura 2000.Duhet theksuar se deri më tani Ministria e Turizmit 

dhe e Mjedisit akoma nuk i ka përcaktuar këto site/zona të Natura 2000. 

Prandaj, ndërhyrja hapësinore e infrastrukturës së parashikuar në zonat e propozuara për mbrojtje 

duhet të shmanget për të parandaluar konfliktet e mundshme dhe ndikimet negative në arritjen e 

objektivave mjedisore të ruajtjes së natyrës. 

Masa Zbutëse Specifike 

Projektet specifike duhet të plotësohen me detyrën për të mbrojtur në mënyrë me adekuate llojet 

e veçanta të kafshëve prej rreziqeve që vijnë si pasoje e ndërtimit të infrastrukturës së re. Duhet të 

zbatohet masa zbutëse specifike: Sigurimi i korridoreve të migrimit dhe siguria e kafshëve. 

Përmbajtja e kësaj mase duhet të jete si më poshtë: 
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• Të ulet fragmentimi i habitateve të llojeve, duke krijuar pasazhe për kafshët e egra në linjat 

ekzistuese të lëvizjes (veçanërisht për gjitarët dhe amfibet). Për këtë qellim, fillimisht, duhet 

të kryhet një studim apo të përmblidhen të dhënat nga monitorimet ekzistuese rreth 

vdekshmërisë se kafshëve të egra në rruge. Pastaj, bazuar në gjetjet e studimit, do të 

krijohen lehtësira për migrimin e kafshëve të egra. Në kuadër  të kësaj mase, do të përgatitet 

një liste prioritare e njollave të zeza, ku kafshët rrezikohen me shume dhe në këto  zona do 

të zbatohen  masat zbutëse përkatëse (sistemim të vendkalimeve, gardhe anësore etj.). 

Gjithashtu kjo gjë ndikon pozitivisht në përmirësimin e sigurisë së trafikut. 

• Në zonat ku planifikohet infrastruktura e re, duhet të sigurohet ruajtja e rrugëve ekzistuese 

të migrimit, duke ndërtuar strukturat e duhura dhe duke kryer gjithë sistemimet e tjera për 

të parandaluar lëvizjen e kafshëve të egra (sidomos mishngrënësve, lakuriqëve të natës dhe 

amfibeve). 

• Hartimi i Planit të Menaxhimit/Veprimit të Biodiversitetit dhe zhvillimi i qëndrueshëm i tij në 

brendësi të territorit të bashkisë, kryesisht për zonat të cilat shihen prioritare për ruajtjen e 

specieve të mbrojtura. Në këtë rast, Bashkisë i nevojitet bashkëpunimi me Ministrinë e 

Turizmit dhe Mjedisit dhe institucione të tjera lokale e qëndrore (AKM, ARM, etj.). Ky 

rekomandim vjen edhe si detyrim ligjor në zbatim të ligjit Nr.587, datë 20.7.2006 “Për 

Mbrojtjen e Biodiversitetit”. 

• Inventarizimi i specieve dhe përditësimi i tij i vazhdueshëm për territorin e bashkisë (në 

bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe institucionet të tjera vendore dhe 

qëndrore, AKM, ARM-Gjirokastër, AKZM, AdZM Gjirokastër). Inventarizimi përbën bazën 

mbi të cilën duhet hartuar plani i menaxhimit të biodiversitetit, përcaktohen zonat që 

spikaten për larmishmëri flore dhe faune dhe zonat që strehojnë speciet e rrezikuara. 

Inventarizimi i shërben Bashkisë për mbrojtjen dhe ruajtjen e biodiversitetit nga ndërhyrjet 

e njeriut dhe nga elementet natyrore, detyrim ky që rrjedh nga Ligji nr. 139/2015, “Për 

Vetëqeverisjen Vendore” dhe VKM Nr. 84, datë 27.1.2009 “Për Caktimin e kritereve për 

ngritjen e rrjetit të inventarizimit dhe të monitorimit të biodiversitetit”. 

• Hartimi i Planit të Mbarështimit të Fondit Kullosor, në mënyrë që të dihet kapaciteti i territorit 

për kullotje dhe shfrytëzim të pyjeve, të ndërmerren masa për ndalimin e 

kullotjes/shfrytëzimit aty ku vlerësohet e nevojshme. 

• Hartimi i Planit të Mbarështimit të Bimeve Mjekësore dhe Aromatike, në mënyrë që të njihet 

kapaciteti i lejuar i shfrytëzimit të këtyre bimeve duke ruajtur balancat e tyre (në 

bashkëpunim me institucionet vendore dhe qëndrore, Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, 

ARM, AKM, etj.). 

• Kontrolli i zbatimit të moratoriumit të ndalimit të gjuetisë dhe prerjeve të pyjeve (duhet 

theksuar që për zbatimin e moratoriumit të pyjeve Bashkia është e ngarkuar drejtpërsëdrejti 

për kontrollin dhe zbatimin e tij, ndërsa për atë të gjuetisë bashkisë i lind detyrim nga ligji 

për mbrojtjen e faunës dhe ligji për mbrojtjen e biodiversitetit).  

Këto masa do të lehtësojnë lidhjet mes habitateve (rivendosin apo ruajnë rrugët e migrimit) të 

specieve dhe arrijnë e objektivat mjedisore që lidhen me mbrojtjen e natyrës. 
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8.6 Mbetjet 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 8 

Zhvillimet e parashikuara padyshim që mbartin pasojën e gjenerimit të shtuar të sasisë së mbetjeve, 

të cilat mund të cenojnë integritetin e shtresave të ujërave nëntokësore dhe ndotja me kimikate të 

rrezikshme mund të kaloje në shtresat nëntokësore. Gjenerimi i mbetjeve ka efekt të drejtpërdrejte 

në zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit si dhe në integritetin e 

zonave të mbrojtura mjedisore. 

Gjatë hartimit të PPV për Bashkinë Kamëz janë marrë në konsideratë të gjitha ndikimet mjedisore 

që hartimi i këtij plani ka në territorin e bashkisë. Një ndër çështjet më shqetësuese, me ndikim të 

lartë mjedisor është çështja e trajtimit të mbetjeve urbane në territorin e bashkisë, duke konsideruar 

faktin se është edhe ndër problematikat e ngritura nga banorët e zonës. Në këtë mënyrë është e 

domosdoshme të jepen sugjerime nga PPV për Bashkinë Kamëz për trajtimin e mbetjeve urbane 

dhe atyre inerte.  

Siç janë parashtruar edhe në objektivat e raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, menaxhimi i 

mbetjeve dhe minimizimi i rreziqeve është objektiv parësor për ndikimin e lartë që keqmenaxhimi i 

tyre ka në ujërat sipërfaqësore, ujërat nëntokësore, tokë dhe peizazh.  

Shërbimi i menaxhimit të mbeturinave në Bashkinë Kamzë ofrohet nga një kompani private me një 

kontratë 10-vjeçare (e nënshkruar në 2018) për gjithë territorin administrativ. Kompania ofron 

shërbimin në territor 7 ditë në javë në zonat urbane dhe dy herë në javë në zonat rurale. Në Nj.A. 

të Paskuqanit, 30% e familjeve hedhin mbeturina jashtë dyerve të tyre dy herë në javë dhe zhvillohet 

një praktikë e mbledhjes derë më derë (për shkak të mungesës së kontejnerëve në zonë). (Bashkia 

Kamës Profil i përgjithshëm, 2019) 

Përsa i përket mbetjeve inerte, sipas Vendimit Nr. 575, datë 24.6.2015 të Këshillit të Ministrave, 

Njësitë e qeverisjes vendore, në planet e përgjithshme vendore, duhet të parashikojnë vende për 

depozitimin e përkohshëm të mbetjeve inerte dhe landfillet për mbetjet inerte. Subjekti “ECO! 

CLEANING” sh.p.k, ka aplikuar për leje mjedisi për ndërtimin e një Stacion Transferimi mbetjesh të 

parrezikshme (Grumbullim, Transport dhe Magazinim i Perkohshem i Mbetjeve te  Parrezikshme, 

larja, pastrimi, sprucimi ose veshja e konteniereve dhe ambalazheve në mënyrë që të riperdoren). 

Mbetjet e tjera të pariciklueshme do të depozitohen në Landfillin  e mbetjeve urbane në Sharrë. 

8.7 Ndotja Akustike (Zhurmat) 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 9 

Kur të planifikohen politikat për zhvillimin e infrastrukturës së parashikuar, në mënyrë që të 

zvogëlohet ndotja akustike në mjedis në përputhje me objektivat e përcaktuara në SKZHI II, është e 

nevojshme të sigurohen masa që kontribuojnë nëreduktimin e ekspozimit të zonave urbane ndaj 

ndikimeve negative dhe ne mbrojtjen e mjedisit. 

Ndotja akustike është veçanërisht e larte në qendrat urbane dhe në zonat e qendrave më të 

rëndësishme me zhvillime infrastrukturore. Prandaj është e domosdoshme që të merren masa për 

të zvogëluar ndotjen e mjedisit. Zbatimi i masave është i nevojshëm në zonat me ndotje të tepruar 
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akustike në situatën aktuale, ndërsa duhet gjithashtu të merren masa zbutëse në të gjitha zonat ku 

Plani parashikon infrastrukture të re. 

Gjatë përgatitjes së projekteve te infrastrukturës, për të arritur objektivin e reduktimit të ndotjes nga 

zhurma duhet të respektohen keto udhëzime: 

• duhet të sigurohen për aq sa të jete e mundur, masa për të reduktuar emetimet e zhurmës 

në burim (masa në rrjetin apo strukturën përkatëse infrastrukturore, automjetet në 

përdorim, masa logjistike, riorganizimin e përkohshëm ose të përhershëm të lëvizjeve 

tranzite, reduktimi i orareve të punës apo zvogëlimi i shpejtësinë në zonat e ekspozuara 

ndaj zhurmës) ; 

• në zonat ku tejkalohen tavanet e ndotjes, duhet të merren masa për të parandaluar shtrirjen 

e zhurmës në mjedis (nëpërmjet barrierave të zhurmës dhe argjinaturave, galerive të 

mbuluara, etj.) dhe për të siguruar kushte të mira jetese në ndërtesa (mbrojtja pasive); 

• duhet të shmanget sa me shume që të jete e mundur ndërhyrja në zonat e qeta të banuara 

dhe/ose në zona të cilat janë të përcaktuara në baze të legjislacionit për mbrojtjen nga 

zhurma si veçanërisht të ndjeshme ndaj zhurmës (ndërtesat e banimit, objektet e kujdesit 

shëndetësor, etj.); 

• duhet të shmanget sa më shume që të jete e mundur ndërhyrja në zonat e qeta në natyre. 

Masat për mbrojtjen e mjedisit nga zhurma në duhet të përqendrohet kryesisht në: (a) masat për të 

reduktuar emetimet  e zhurmës në burim; (b) masat për  të parandaluar shtrirjen e zhurmës në 

mjedis; dhe (c) nëse është e nevojshme, masa për krijimin  e kushteve të përshtatshme të jetesës në 

ndërtesat e mbiekspozuara. 

Masat për të reduktuar emetimet e zhurmës në burim janë me të efektshme. Emetimet e reduktuara 

të zhurmës nga burimet e saj mund të arrihet kryesisht përmes modernizimit të logjistikes në 

përdorim, riorganizimit të flukseve të trafikut dhe orareve të kryerjes së ndërhyrjeve infrastrukturore, 

etj. Qëllimi i SKZHI II në lidhje me vlerat e zhurmës në vitin 2020 është të arrije objektivin e 56 dB/ditë 

dhe 45 dB/natë. 

8.8 Populllsia Dhe Asetet Materiale 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 10 

Zhvillimet e reja infrastrukturore (sidomos qendrat mulitmodale të transportit) pritet që të shkaktojnë 

një rritje të niveleve të zhurmës në mjedisin përreth tyre. Për të shmangur një përkeqësim të mjedisit 

ku jetohet në zonën përreth këtyre zhvillimeve, ky fakt duhet të mbahet në vëmendje kur të behet 

verifikimi i mundësive për zhvillim në fazat e mëvonshme, në kuadër të sigurimit të një lidhje 

multimodale në rajonin përreth. 

Projektet specifike duhet të kenë në fokus edhe garantimin që infrastruktura e re vihet në dispozicion 

të të gjithë përdoruesve. Kjo pritet të inkurajoje përfshirjen me aktive të komunitetit në kuadër të 

sistemimeve infrastrukturore, në mënyrë që ta bëjë atë më të arritshme për të gjitha shtresat dhe 

kategoritë sociale. 
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Kur planifikohen politikat dhe projektet e reja, prioritet duhet t'i jepet përmirësimit të lidhjeve dhe 

zhvillimit në zonat më pak të zhvilluara. Zbatimi i projekteve të kësaj natyre do të përmirësoje 

aksesin, dhe kështu do të kontribuojnë në zhvillimin më të shpejtë ekonomik në zonat më pak të 

zhvilluara. 

8.9 Trashëgimia Kulturore 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 11 

Zhvillimi i infrastrukturës së parashikuar mund të ndikoje të njësite dhe zonat kulturore, veçanërisht 

në aspektin e degradimit të karakteristikave të peizazhit të rrethinave të njësive të trashëgimisë 

kulturore, dëmtimit të objekteve të trashëgimisë kulturore, si dhe shkatërrimit të mbetjeve 

arkeologjike nga vibrimet gjatë ndërtimit të  objekteve të cilat mund të shkaktojnë dëme në objektet 

e trashëgimisë kulturore. Për të shmangur këto ndikime, duhet të merren parasysh si më poshtë: 

• Zbulimet e një rëndësie të madhe mund të kërkojnë ndryshimin e punëve përgatitore 

(projektit) për një detyre të veçantë. Në rast të zbulimit të gjetjeve apo mbetjeve 

arkeologjike, do të njoftohet menjëherë autoriteti përkatës. Zona më pas do të studiohet 

dhe mundësisht do të rrethohet; duke mos lejuar asnjë zhvillim të mëtejshëm në atë zone 

derisa çështja të zgjidhet sipas procedurave të përcaktuara. 

• Në rastet kur vendet arkeologjike mund të rrezikohen nga aktivitetet e ndërtimit, vendi do 

të jete i mbrojtur nga rrethimi për të parandaluar dëmtimin e paqëllimshëm ose si pasoje e 

neglizhencës ndaj arkeologjisë. 

• Me integrimin e infrastrukturës së parashikuar në mjedis, përmirësimet brenda korridoreve 

apo strukturave ekzistuese kanë përparësi mbi ndërtimet e reja. 

• E gjithë puna e ndërtimit do të jetë e kufizuar brenda korridorit të punimeve. Në rast se 

nevojiten më shume hapësira ose aktivite të lidhura me ndërtimin jashtë korridorit të 

punimeve, do të informohen paraprakisht autoritetet kombëtare përkatëse. 

8.10 Peizazhi 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 12 

Për të siguruar ruajtjen e peizazheve të jashtëzakonshme, zonave të peizazheve me karakteristika 

të dallueshme në nivel kombëtar dhe një imazh të cilësisë së larte të peizazhit, duhet të ndiqen 

udhëzimet e mëposhtme: 

• Ndërhyrjet e infrastrukturës së re nuk duhet të integrohen në zonat e veçanta të peizazhit 

apo peizazheve me karakteristika të dallueshme në nivel kombëtar; 

• Në integrimin hapësinor të projekteve specifike duhet të kërkohen vende jashtë zonave me 

peizazhe të veçantë apo zonave me peizazhe me karakteristika të dallueshme në nivel 

kombëtar; 

• Duhet të zbatohen  masat  e  duhura  teknike  për  të  siguruar  një  imazh  të  cilësisë se 

larte të peizazhit, veçanërisht në rastin e aktiviteteve në njësite e ruajtura apo të pasura 

kulturore të natyrës; 

• Me integrimin e infrastrukturës së parashikuar në mjedis, përmirësimet brenda korridoreve 

apo strukturave ekzistuese kane përparësi mbi ndërtimet e reja. 
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Strategjia e Peizazhit 

Në rastet kur projekti specifik i mbivendoset ndonjë peizazhi ekzistues bujqësor apo rural, duhet të 

ndiqet një qasje ku synohet mbrojtja e vlerave rurale dhe rezidenciale dhe pasurimi i peizazhit 

përgjatë aneve të rrugës. Objektivat e punimeve peizazhistike: 

• Të zhvillohet një peizazh, karakteristikat e të cilit lidhen me modelin, shkallen dhe diversitetin 

e karakteristikave të peizazhit ekzistues; 

• Të minimizohen ndërhyrjet vizuale dhe të zvogëlohet natyra negative e çdo pengese 

vizuale; 

• Për   të mbrojtur, të rikthehen apo të zmadhohen elementet e peizazhit ekzistues, të prekur 

drejtpërdrejt nga propozimi; 

• Të ndihmohet në krijimin e kushteve të këndshme e të sigurta të drejtimit të mjeteve; 

Masat e përgjithshme zbutëse ndaj peizazhit 

Gjatë zgjedhjes dhe projektimit të detyrave të propozuara, konsideratë duhet t'i jepet shmangies së 

ndikimeve kudo që të jete e mundur në këtë kuadër, alternativa përfundimtare e miratuar për çdo 

projekt duhet të zgjidhet e tille që të minimizoje ku të jete e mundur ndikimin në karakteristikat e 

banimit, karakteristikat topografike, pemët dhe pyjet. Megjithatë, disa ndikime janë të 

pashmangshme, dhe masat e propozuara synojnë të zbutin natyrën negative të këtyre ndikimeve. 

Në rastet kur shtrirja vertikale propozon argjinatura të larta që krijojnë ndikime të rëndësishme në 

mjedis, këto përforcime të larta nuk duket të jenë optimizuar. Ato duhet të jenë, kur është e mundur, 

të reduktuara deri në nivelin e tokës apo 1m lartësi. 

Masa të tjera të përgjithshme përfshijnë: 

• Në skarpata, për të parandaluar rënien e shkëmbinjve, duhet të jenë më të preferueshme 

bordurat e gjera se platformat e ndërmjetme. Skajet e skarpatave duhet të rrumbullakosen. 

Shpatet e parregullta duhet të jenë më të preferueshme se sipërfaqet gjeometrike. 

• Zbatimin e standardeve kombëtare shqiptare të rrugëve për pastrimin e kantiereve dhe 

rivegjetacionin, për të siguruar ruajtjen e komoditeve të nevojshme të peizazhit. 

• Për mbushje, shpatet duhet ti nënshtrohen  mbjelljes  hidraulike  me  një  përzierje fare që 

përfshin si farat e barit, ashtu  edhe  të  shkurreve  mesdhetare.  Përveç kësaj, mbjellja në 

vendet e ndjeshme, veçanërisht në afërsi të ambienteve të banimit dhe rekreacionit, do të 

përdoret për të reduktuar apo zbutur pengesat vizuale të shkaktuara nga ngritja e 

argjinaturave të projektit, sidomos në kryqëzime. 

• Për zonat potenciale në një nivel (pas optimizmin të lartësisë së projektit) bimësia e 

propozuar do të përmirësoje ndikimet negative të automjeteve, si dhe hapësirën vizuale të 

projektit të propozuar. 

• Përgjatë gjatësisë së projektit përkatës do të trajtohen sipas rastit: venddepozitimet për 

mbeturinat, zonat e përkohshme të ndërtimit, zonat e peizazhit brenda kryqëzimeve, zonat 

e vogla të fushave të copëzuara, fermat apo pronat e tjera të siguruara për ndërtimin e 

projektit. Zonat e përkohshme të ndërtimit do të jene të rrethuara dhe të integruara 

vizualisht duke përdorur mbjelljen e bimëve sipas kërkesës. 
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• Kontrata do të jetë e përshtatur për të siguruar praktika të mira të punës në mënyrë që të 

zvogëloje çfarëdo ndikimi negativ që rrjedh nga ndërtimi në nivelin më të ulet të mundshëm 

dhe për të siguruar që makineritë veprojnë brenda zonës përkatëse të ndërtimit të projektit. 

në të gjitha rastet, rregulloret kombëtare do të mbështeten kur të jete e mundur me 

udhëzime nga praktikat ndërkombëtare. 

• Zonat e përkohshme të ndërtimit do të pozicionohen në një mënyre të tille që të shmangin 

ndikimet e mëtejshme në pronat ekzistuese të banimit, pemët, gardhet, kanalet e kullimit 

etj. Këto zona, përpara ose në fund të kontratës se ndërtimit, do të rikthehen plotësisht në 

gjendjen e mëparshme. 

• Me përfundimin e çdo projekti përkatës, shpatet anësore, duke përfshire gërmimet dhe 

argjinaturat, bankinat dhe sipërfaqet e tjera të buta do të përgatiten për t͛u mbuluar me dhé, 

dhe do të mbillen apo vishen me bimësi mbrojtëse. 
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9 MONITORIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS 

Monitorimi i mjedisit përshkruan proçeset dhe aktivitetet që duhet të realizohen për të karakterizuar 

dhe monitoruar cilësinë e mjedisit. Monitorimi i mjedisit përdoret në përgatitjen e raporteve të 

vlerësimeve strategjike mjedisore të planeve apo programeve, si dhe në shumë rrethana në të cilat 

aktivitetet njerëzore mbartin rrezikun e efekteve të dëmshme në mjedisin natyror. Të gjitha 

strategjitë dhe programet e monitorimit kanë arsye dhe justifikime të cilat shpesh janë të dizajnuara 

për të përcaktuar statusin aktual të një mjedisi ose për të parashikuar tendencat e ardhshme në 

parametrat mjedisorë. Cilësia e programeve të monitorimit është kritikuar prej kohësh në shumë 

vende, së pari nisur nga zbatimi i pjesshëm i tij dhe, së dyti, nga dështimi për “ta përkthyer” atë në 

ndihmë të vendim-marrjes më të mirë mjedisore (da Silva Dias, 2017). 

Pavarësisht debateve mbi cilësinë e tyre, monitorimi i ndikimeve në mjedis është jashtëzakonisht i 

rëndësishëm për zbatimin e Planit. Nga pikëpamja ligjore, në përputhje me ligjin Nr. 91/2013 dhe 

Direktivën 2001/42/EC, zbatimi i një programi duhet të monitorohet, me qellim që të identifikohen 

efektet negative të paparashikuara, në mënyrë që të krijohet mundësia për një reagim të hershëm 

ndaj këtyre efekteve duke u paraprirë adaptime të mundshme. 

9.1 Kuadri Institucional dhe Ligjor dhe Instrumente që Lidhen me 

Monitorimin e Mjedisit 

Monitorimi i mjedisit në vendin tonë bazohet në Ligjin nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e 

Mjedisit”, neni 19 ”Mbrojtja e natyrës”; neni 41 ”Monitorimi i gjendjes së mjedisit”; neni 45 ”Qëllimi 

dhe funksionimi i sistemit të informacionit mjedisor dhe, neni 60 mbi ”Funksionet e Agjencisë 

Kombëtare të Mjedisit”. Proçedurat dhe rregullat e monitorimit përcaktohen në VKM nr.1189 të datës 

18/11/2009 “Për rregullat dhe proçedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të 

monitorimit të mjedisit” dhe në Programin Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit (që përgatitet cdo 

vit). Monitorimi kryhet edhe në kuadër të detyrimeve që i lindin vendit tonë si rrjedhojë e marrjes 

së statusit të vendit kandidat në Bashkimin Europian, konkretisht, zbatimit të nenit 108 të 

Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit (MSA) për “Zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit në luftën 

kundër degradimit mjedisor” në zbatim të të cilit, Ministria e Mjedisit ka krijuar Sistemin e Integruar 

të Monitorimit të Mjedisit (SIMM).  

Mbështetur në elementët e këtij sistemi është hartuar edhe Programi Kombëtar i Monitorimit të 

Mjedisit (Figura 49). Objektivi primar i Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit është të 

ndihmojë autoritetet kombëtare dhe vendimmarresit në arritjen e qëllimeve të politikës për një 

zhvillim të qëndrueshëm. Sistemi i monitorimit është përbërë nga stacionet e monitorimit që i 

përkasin rrjetit të monitorimit në mënyrë të specifikuar të krijuar për cdo komponent mjedisor sic 

janë, ajri, ujrat, toka, biodiversiteti dhe pyjet. Rrjeti ka qënë hartuar në përputhje me kërkesat e 

legjislacioni të BE-së. Stacionet dhe treguesit kanë qënë përzgjedhur në funksion të burimeve të 

disponueshme por dhe duke përmbushur nevojat e politik-bërësve dhe informimin e publikut duke 

qënë në përputhje me kërkesat e legjislacionit të BE-së. 
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Secili nga stacionet e monitorimit është i lidhur me një grup të parametrave që maten dhe 

analizohen, në bazën e të cilave llogariten, vlerësohen dhe përcaktohen treguesit mjedisorë të 

cilësisë, presionit dhe ndikimit. Përcaktimi i treguesve mjedisorë është bërë në bazë të vlerësimit të 

fizibilitetit të tyre, rëndësisë për kushtet specifike të vendit dhe në radhë të parë për rëndësinë e 

dhënë nga Direktivat dhe legjislacioni I BE-së. 

Qëllimi është që të krijohet një lidhje ndërmjet asaj cfarë do të monitorohet me atë se si do ti 

përdoren këto rezultate. Kjo lidhje realizohet me së miri duke përdorur kornizen DPSIR. Kjo kornizë 

(e miratuar si model kryesor të monitorimit të mjedisit nga EEA që nga viti 1999) lidh zhvillimet 

sociale - ekonomike me transmetimin (d) e ndryshimeve që ushtrojnë presion (P) në gjendjen (S) e 

mjedisit, të cilat çojnë në ndikimet (I) në shëndetin e njeriut, funksionimin e ekosistemit dhe 

ekonomisë. Së fundi, përgjigjet shoqërore dhe politike (R) ndikojnë në pjesët e mëparshme të 

sistemit, direkt ose indirekt. 

 

9.2 Plani i Veprimit: Monitorimi, Treguesit e Vlerësimit dhe Institucione 

Monitoruese 

Plani i Monitorimit të zbatimit të PPV-së përcakton treguesit mjedisor mbi të cilët do të bazohet 

monitorimi, shpeshtësia e monitorimit sipas legjislacionit shqiptar në fuqi dhe institutet përgjegjëse 

për monitorimin e gjendjes në mjedis. Sipas legjislacionit në fuqi, treguesit mjedisorë janë 

"ndryshorja që jep në mënyrë të përmbledhur dhe të thjeshtë, të dhëna për një dukuri mjedisore duke 

e bërë atë të perceptueshme nëpëmjet vlerësimit numerik nga matjet përkatëse". Dukuritë mjedisore 

lidhen me cilësinë e mjedisit, konkretisht të përbërësve të tij, shkarkimet në mjedis, ndotjen aktive, 

shkallën e dëmtimit dhe ruajtjes apo edhe masave të marra. Monitorimi i treguesve të mjedisit kryhet 

veçanërisht gjatë zbatimit të projekteve të parashikuara në Planin e Përgjithshëm Vendor. 

Në këtë kuadër, është hartuar edhe sistemi i monitorimit të ndikimeve kryesore në mjedis, të cilat 

pritet që të shkaktohen nga zbatimi i Planit. Këto ndikime janë identifikuar gjatë vlerësimit të 

ndikimeve mjedisore të Planit të Përgjithshëm vendor të Bashkisë Kamëz. Sistemi i monitorimit 

përfshin të gjithë indikatorët përkatës për çdo sektor mjedisor (toka, cilësia e ajrit, ndryshimet 

klimatike, uji, biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura, trashëgimia kulturore, peizazhi, etj.) dhe 

identifikon autoritetin dhe përgjegjësinë për matjen apo vlerësimin e çdo indikatori mjedisor të 

propozuar. 
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Figura 48. Harta e shpërndarjes të stacioneve të monitorimit për treguesit mjedisorë në Shqipëri për vitin 

2021 (Burimi: AKM, 2021) 
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Nisur nga sa mësipër, në hartimin e programit të monitorimit, jemi bazuar në eksperiencën dhe në 

sistemet e monitorimit që përdoren nga strukturat e tjera. Programi i monitorimit, nga njëra anë vë 

në dukje, monitorimin e zbatimit të standardeve të nevojshme të matjeve nga strukturat e tjera, dhe 

kryesisht nga operatoret përkatës (përmes përfshirjes së tyre në proçesin e nxjerrjes së lejeve 

përkatëse mjedisore), dhe nga ana tjetër, përqendrohet tek proçesi i grumbullimit, përpunimit dhe 

shpërndarjes së të dhënave. 

Plani i Monitorimit të zbatimit të PPV-së Kamëz ka përcaktuar edhe institucionet përgjegjëse të cilat 

do të duhet të monitorojnë treguesit mjedisorë për vlerësimin dhe zbatimin e masave të 

parashikuara në VSM sipas fushave të përgjegjësisë përkatëse. Institucionet përgjegjëse përfshijnë 

"institutet, laboratorët e qëndrat kërkimore-shkencore private e publike të kontraktuar nga Ministria 

e Turizmit dhe Mjedisit për të kryer monitorimin e treguesve konkretë të dukurive natyrore të 

cilësisë". Insitucionet shtetërore, qoftë në nivel kombëtar apo edhe rajonal si Agjencia Kombëtare e 

Mjedisit, Agjencia Rajonale e Mjedisit, Inspektoritati Mjedisor, Drejtoria e Mjedisit në Bashkinë Kamëz 

do të nevojitet të bashkërendojnë punën në mënyrë që të realizojnë inspektimet në terren për 

mbarëvajtjen dhe respektimin e kushteve të pëlqimeve apo lejeve mjedisore të projekteve. Më 

poshtë (Tabela 40) është paraqitur Plani i veprimit, monitorimi dhe treguesit e vlerësimit për PPV-

në e Bashkisë Kamëz.
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Tabela 39. Programi i monitorimit të mjedisit gjatë zbatimit të projekteve të PPV-së  

Nr. Objektivi

Mjedisor 

Treguesi Mjedisor Autoriteti Monitorues Parametrat Fizik Frekuenca e  

Monitorimit 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Toka 

▪ Përmbajtja në lëndë ushqyese e 

tokës 

▪ Ndotja (metalet e rënda dhe 

përbërësit organikë). 

▪ Sipërfaqja bujqësore / natyrore / 

kullosore e humbur nga fondi 

bujqësor, për shkak të ndryshimit të 

përdorimit të saj (për ndërtime, 

infrastrukturë,etj. 

▪ Sipërfaqja e tokës së trazuar/ 

degraduar(gërryer,rrëshqitur). 

▪ Niveli/shkalla e erozionit. 

▪ Burimet ujore që preken 

drejtpërsëdrejti nga erozioni I tokës 

ku zbatohet një projekt. 

▪ Shkarkimet industrial në tokë nga 

mjetet e rënda. 

▪ Universiteti Bujqësor 

▪ Instituti I Shëndetit Publik 

▪ Inspektoriati Kombëtar I 

Mbrojtjes së Territorit 

▪ Inspektoriati I Mjedisit 

▪ SHGJSH 

▪ Dr.Rajonale e Bujqësisë 

▪ Ministria e Bujqësisë 

▪ Ministria e Transporteve 

▪ Bashkia (Dep. Mjedisit) 

▪ AKM dhe ARM 

▪ Fakulteti i Shkencave të 

Natyrës, 

▪ Universiteti Politeknik 

▪ IGJEUM 

▪ QTTB 

▪ Na,Cl,SO4, trashësia 

humusore, raporti Mg/Cl, 

aciditeti, raporti N/C, 

metale te rënda 

▪ Sasia e tokës së humbur 

(ton/ha) 

▪ Sasia e naftës në mjedis 

▪ Numri dhe lloji I 

fragmentimit 

▪ Vlera e tokës djerre 

▪ Përqëndrimi I kimikateve 

dhe pesticideve në tokat 

bujqësore 

▪ Shkalla e pjellorise në 

raport me të dhënat 

kombëtare 

 

 

▪ 10 vende, 2 

herë/vit 

 

▪ Raportim 12 

herë/vit 

 

▪ Analizat 

biologjike dhe 

kimike të tokës, 

 

▪ 4 herë/vit 
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Ajri 

▪ Sasitë vjetore të shkarkimeve në 

qëndrat urbane 

▪ Shpërndarja e shkarkimeve  

▪ Agjensia Kombëtare e Mjedisit 

▪ Shërbimi Gjeologjik 

▪ Instituti I Shëndetit Publik 

▪ Inspektoriati I Mjedisit 

▪  

▪ PM2.5 dhe PM10 

▪ SOX 

▪ NOX 

▪ GHG 

▪ 10 vende,2 

herë/vit 

  ▪ Sasia vjetore e elementëve të rëndë 

▪ Niveli i grimcave PM në ajër 

▪ Niveli i gazit sulfurik në ajër 

▪ Cilësia e ajrit në qëndrat e NjA-ve 

▪ Shkarkimet nga transporti 

▪ Gjëndja e filtrave dhe sistemeve të 

shkarkimit nga industria e rëndëdhe 

sektori privat. 

 

▪ Ministria e Infrastruktures dhe 

Energjisë 

▪ Bashkia (Dep.Mjedisit) 

▪ AKM dhe ARM 

▪ Fakulteti I Shkencave të 

Natyrës, 

▪ Universitet i Politeknik–

Inxhinieria e Mjedisit, IGJEUM 

▪ Pb 

▪ CO dhe CO2 

▪ CFCs 

▪ Vizibiliteti 

▪ Shkalla e errësimit 

▪ Dioksina dhe furanet 

▪ Benzenet C6H6 

▪ Ozoni O3 

▪ Raportim 12 

herë/vit 

 

▪ Analizat 

biologjike dhe 

kimike të tokës, 

 

▪ 4 herë/vit 

 

 

 

3 

 

 

 

Faktorët 

klimatike 

 

• Shkarkimet e Gazeve Serë 

• Shkarkimet sipas burimit (%) 

• Zhvillimi i kërkesës për energji 

• Alokimi i prodhimit të energjisë sipas 

burimit 

• Përqindja e BER26 (%) 

• Evoluimi i numrit te automjeteve të 

udhëtarëve 

• Agjencia Kombëtare e Mjedisit 

• Agjencia Kombëtare e 

Burimeve Natyrore 

• Enti Rregullator i Energjisë 

• Drejtoria e Përgjithshme 

eTransportit Rrugor 

• SOx, NOx, PM10, 

• gazet sere, 

• Pb, CO 

• Përqindja e Energjisë 

nga BER (%) 

• Numri i automjeteve të 

udhëtareve 

Çdo vit 
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4 

 

 

 

 

 

 

Ujërat 

▪ Cilësia ujërave sipërfaqësore 

▪ Cilësia e ujërave nëntokësore 

▪ Cilësia e ujërave për ujitje 

▪ Pikat e shkarkimit të ujërave të 

ndotura industriale. 

▪ Pikat e shkarkimit të ujërave të 

ndotura urbane 

▪ Cilësia e ujit për konsum publik 

▪ Koefiçenti i shfrytëzimit të ujit 

▪ Niveli i trajtimit të ujërave të ndotura 

▪ Popullsia e lidhur me sistemin e 

grumbullimit të ujërave të ndotura 

 

▪ Autoriteti i Menaxhimit të 

Baseneve Ujore 

▪ IGJEUM 

▪ Fakulteti i Shkencave të 

Natyrës 

▪ Këshilli Teknik i Ujit 

▪ Agjencia Kombëtare e Mjedisit 

▪ Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

▪ Instituti i Shëndetit Publik 

▪ IGJEUM 

▪ Ministira e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural 

▪ Ministria e Turizmit dhe 

Mjedisit 

 

▪ NBO5 dhe NKO 

▪ Metalet e rënda (Pb, Zn, 

Cu, Ni, Co, Cr, Cd,) 

▪ Aciditeti dhe pH 

▪ Koefiçenti i shfrytëzimit 

të ujërave të ëmbla 

▪ Temperatura 

▪ Fortësia 

▪ Mbetjet e thata 

▪ Përmbajtja e Na, Ca,, 

Mg, Cl dhe sulfateve 

▪ Prania e nitriteve dhe 

nitrateve 

▪ Prania e pesticideve 

▪ Niveli statik dhe dinamik 

i ujërave nëntokësore 

▪ Përcjellshmëria 

▪ HCO3 dhe CO3 

 

• Ngritja e 4 

stacioneve 

shtesë të 

monitorimit për 

lumin Tirana 

dhe Tërkuzë 

• Monitorim 2 

herë në muaj të 

rezervuarëve të 

ujërave të 

ëmbla 

• Monitorim 2 

herë në muaj 

për depot e ujit 

të pijshëm  

• 12 herë në vit 

për ujërat 

nëntokësore 

• 4 herë në vit 

mbi cilësinë e 

ujërave për 

bujqësi 
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Biodiversiteti 

dhe zonat e 

mbrojtura 

▪ Statusi i habitateve të rëndësishme 

dhe prioritare 

▪ Numri dhe sipërfaqja e zonave  të 

mbrojtura 

▪ Larmia e ekosistemeve 

▪ Identifikimi I specieve në 

territorin e Bashkisë 

▪ Xhepat natyrorë në sipërfaqet ujore 

▪ Shtigjet natyrore 

▪ Inventarizimi (të gjitha kategoritë) 

▪ Specfikimi I standardeve sipas 

trajtimit të BE-së 

▪ Identifikimi I specieve të 

rrezikuara, të kërcënuara dhe 

të zhdukura 

▪ Shqetësimi nga zhurmat 

▪ Agjencia Kombëtare e 

Zonave të Mbrojtura 

▪ Administrata e Zonave të 

Mbrojtura 

▪ Drejtoria e Zhvillimit 

Rajonal dhe Integrimit. 

▪ Inspektoriati Shtetëror I 

Mjedisit dhe Pyjeve 

▪ Ojf-të 

▪ Ministria e Mjedisit 

▪ Sipërfaqja e zonave të 

mbrojtura 

▪ Sipërfaqja e mbuluar me 

bimësi natyrore dhe 

pyje. 

▪ Numri I habitateve të 

identifikuara 

▪ Numri I specieve në 

rrezik dhe atyre të 

kërcënuara 

▪ Numri I llojeve të rralla 

dhe endemike. 

▪ Ndryshimet në 

popullatat e gjitarëve, 

zogjve dhe të, Jo 

vertebrorëve 

 

 

▪ Çdo muaj.    12 

herë/vit 
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Mbetjet 

▪ Sasia totale mbetjeve 

▪ Volumi total I mbetjeve të ngurta 

▪ Volumi total i mbetjeve familjare 

▪ Sasia që arrihet të grumbullohet 

nga Bashkia. 

▪ Mbetjet inorganike dhe të 

rrezikshme 

▪ Mbetjet spitalore 

▪ Vend-depozitimet 

▪ Drejtoria e Punëve Publike 

në Bashki 

▪ Inspektoriati Shtetëror i 

Mjedisit dhe Pyjeve 

▪ Njësitë Administrative 

▪ Ministria e Infrastrukturës, 

Energjisë dhe Zhvillimit Urban 

▪ OJF-të 

 

▪ Kategorizimi i mbetjeve 

sipas tipologjisë 

▪ Numri dhe volumi i 

kontainierëve të 

përdorur 

▪ Financimi: pagesa nga 

tarifat apo taksë mbi 

përdoruesit? 

▪ Frekuenca e 

grumbullimit te 

mbetjeve 

▪ Çdo muja 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Zhurmat 

 

• Niveli i zhurmave 

• Lloji i zhurmave 

• Burimi i zhurmave 

• Tendenca e zhurmave 

• Shqetësimi nga zhurmat 

• Agjencia Kombëtare e Mjedisit 

• Agjencia Kombëtare e 

Burimeve Natyrore 

• Enti Rregullator i Energjisë 

• Drejtoria e Përgjithshme e 

Transportit Rrugor 

• Sipërfaqet në ndërtim, 

• Numri i makinave në 

trafik, 

• Numri i makinave mbi 

5, 10, 15 apo 20 vjet 

Çdo vit 
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8. 

 

 

Popullata 

dhe asetet 

materiale 

▪ Jetëgjatësia mesatare e popullsisë 

▪ Përmbajtja e hidrokarbureve në ajër 

▪ Aksidentet në punë dhe në rrugë 

▪ Familjet nën minimumin jetik 

▪ Disponueshmëria e shërmbimit 

shëndetësor 

▪ Niveli I trajtimit të urgjencave 

▪ Disponueshmëria e ilaçeve 

farmaceutike 

▪ Numri I banesave dhe pronësia 

e tyre 

▪ Ministria e Shëndetësisë 

▪ Instituti I Shëndetit Publik 

▪ Inspektoriati Mjedisor 

▪ Inspektoriati i Punës 

▪ AKM-ARM 

▪ Bashkia Kamëz 

▪ Mosha mesatare 

vjet/muaj 

▪ Numri i aksidenteve 

▪ Numri i të Sëmurëve 

(kardio-respirator-

toksik) 

▪ Statusi dhe niveli I 

Shërbimit shëndetësor 

▪ Numri I NJEF 

▪ Numri I banesave të 

reja 

▪ Banesa në pronësi 

 

▪ Monitorim 

mujor 

 

▪ Raportim 4 

herë në vit 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Trashëgimi 

Kulturore 

▪ Objekte te kultit fetar 

▪ Objektet e trashëgimisë kulturore 

dhe historike 

▪ Trashëgimia arkitektonike dhe 

mjedisore 

▪ Godina dhe vepra me vlera të larta 

historike e arkitektektonike. 

▪ Ministria e Kulturës 

▪ Këshilli Kombëtar I Arkeologjisë 

▪ Shërbimi Arkeologjik Shqiptar 

▪ Drejtoria Rajonale e Kulturës 

▪ IKMT 

▪ Bashkia  Kamëz 

▪ Instituti I Monumenteve të 

Kulturës. 

▪ Gjendja e objekteve të 

kultit 

▪ Gjendja e objekteve dhe 

vendeve të trashgimisë 

historike e kulturore 

▪ Numri I vizitorëve në 

këto objekte 

 

 

 

▪ Monitorim 

mujor 

▪ Raportim 4 

herë në vit 
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10. 

 

 

 

 

Peizazhi  

▪ Sipërfaqet e gjelbërta urbane 

▪ Gjendja e parqeve të bashkisë 

▪ Siperfaqja me gjelbërim të 

infrastruktures Rrugore 

▪ Ripyllëzimi I hapësirave të 

parashikuara në PPV. 

▪ Zonat ripariane përgjatë brigjeve të 

lumit Tirana 

▪ Korsitë e biçikletave dhe shtigjet e 

gjelbërta 

▪ Dëmtimet nga karrierat dhe guroret 

▪ Demtimet nga erozioni, zjarret, 

shpyllëzimet 

 

• Inspektoriati Kombëtar i 

Mbrojtjes së Territorit 

▪ Inspektoriati i Mjedisit 

▪ Ministria e Infrastrukturës dhe 

Transportit 

▪ Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 

▪ Bashkia (Dep.Mjedisit dhe 

Pyjeve) 

▪ ARM 

▪ OJF-të 

▪ Policia Bashkiake / Policia e 

Shtetit 

• Siperfaqe e gjelbër për 

banor në qytet 

▪ Siperfaqja e pyllëzuar / 

park për banor në 

Bashki 

▪ Sip.e dëmtuara nga 

guroret dhe karrierat 

▪ Sip.e rehabilituara të 

zonave ripariane 

▪ Brezat e gjelbërimit 

përgjatë infrastructures 

rrugore 

▪ Monitorim në 

terren, i 

vazhdueshëm 

dhe I 

përditshëm 

▪ Raportimi 1 

herë në muaj 
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9.3 Problematika të Monitorimit të Mjedisit që Duhet të Merren në 

Konsideratë 

Vitet e fundit, vendi ynë ka bërë hapa të rëndësishëm për monitorimin e mjedisit. Programi 

Kombëtar i monitorimit i jep rëndësi identifikimit të problematikave të përbërësve fizikë të mjedisit, 

me qëllim përmirësimin e gjendjes së tij. Në bazë të tij kryhen monitorime me një frekuencë të 

caktuar kryesisht vjetore në bazë të të cilave pregatitet edhe Raporti i Gjendjes në Mjedis, I cili është 

instrumenti kryesor që paraqet gjendjen reale të mjedisit. 

Monitorimi i mjedisit gjatë zbatimit të PPV-së së Bashkisë Kamëz, do të tregojë ndikimin në shkallë 

të gjerë të zbatimit të PPV-së në mjedis. Megjithatë, duke patur parasysh se monitorimi i mjedisit ka 

kufizimet e tij, supozohet që matja e ndikimit real të projekteve të PPV-së në territor gjatë fazës së 

zbatimit, mund të mos jetë e plotë. Kjo për disa arsye të cilat janë shtjelluar në vijim.  

Mungesa e laboratorëve të specializuar për monitorimin e përbërjeve klorure, PCB-ve, pesticideve dhe 

PAHs: parametra të tillë janë të pranishëm në vendet ku vepron industria e rëndë. Si rrjedhojë, lind 

nevoja e monitorimit të vazhdueshëm, sidomos në ujërat nëntokësore, për të patur një pasqyrë të 

gjendjes së tyre si dhe për të kuptuar ndikimin e ndotësve në shëndetin e njeriut. Duke qenë se 

shumë nga këto ndotës janë të rrezikshëm për shëndetin e njeriut, monitorimi i tyre është i 

domosdoshëm. Megjithatë, me gjithë rëndësinë që parametrat në fjalë kanë si tregues të gjendjes 

së ujërave nëntokësore, nuk monitorohen për shkak të mungesës së kapaciteteve të laboratoreve 

për të kryer matje të tilla. Në këtë mënyrë, është pothuajse e pamundur të kuptohet se cili është 

ndikimi i shumë industrive që shkarkojnë ndotës të tillë në shëndetin e popullsisë të zonave përreth. 

Frekuenca e kufizuar e monitorimit të ujërave: sipas PKM-së, ujërat e lumenjve monitorohen 

zakonisht 4 herë në vit për ushqyesit e ujit, 1 herë në vit për kampionët dhe parametrat e tjerë, dhe 

2 herë në tre vite për sedimente. Duke patur parasysh gjendjen jo të mirë në të cilën ndodhen 

lumenjtë tanë, shpeshtësia e monitorimit të parametrave të përbërësve fizikë të mjedisit duket e 

pamjaftueshme.  

Mungesa e laboratorëve në institucionet përgjegjëse për monitorimin e mjedisit: Institucionet 

përgjegjëse për monitorimin e mjedisit në vendin tonë janë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 

Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Trasportit, Energjisë dhe Infrastrukturës si 

dhe Ministria e Turizmit dheMjedisit (VKM nr. 1189, datë 18.11.2009). Një mangësi që vihet re është 

fakti se institucionet e ngarkuara me ligj për monitorimin e mjedisit nuk janë të pajisura me 

laboratorë dhe shpeshherë, monitorimi i treguesve të dukurive natyrore të cilësisë së ajrit, ujit, tokës 

dhe të biodiversitetit kryhet nga institucione monitoruese të specializuara jashtë tyre, të cilat kanë 

marrëdhënie kontraktuale me institutet e monitorimit. Në këtë mënyrë krijohen hapësira për vonesa 

apo mangësi të ndryshme në monitorimin e mjedisit për shkak të procedurave të tenderimit. 

Prandaj, për përmirësimin e monitorimit të mjedisit gjatë zbatimit të projekteve të PPV-së dhe 

projekteve të tjera që zbatohen në Bashkinë Kamëz, është e nevojshme që të merren masa për 

eleminimin e problematikave të lart-përmendura. 
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10 PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Kamëz është një instrument efikas për zhvillimin e territorit, 

pasi: (1) merr në konsideratë synimet ekonomiko-sociale të komunitetit në nivel strategjik; (2) 

evidenton veprimet strategjike që mund të realizohen në një kohë të shkurtër me anë të resurseve 

të disponueshme dhe/të përdorshme; dhe (3) përcakton objektiva konkretë dhe afatet kohore të 

tyre. 

Zbatimi i PPV do të ketë ndikime pozitive në mjedis. Ai do të orientojë zhvillimet urbane dhe rurale 

ne zonën e Kamzës dhe Paskuqanit nëpërmjet ndarjes së qartë të tyre: klasifikimit dhe kufizimit të 

zonave urbane dhe specifikimit të zonave rurale në bazë të karakteristikave të tyre. Nëpërmjet 

analizës së gjendjes, matricës SWOT dhe strategjisë së zhvillimit PPV jep alternativa të zhvillimit të 

qëndrueshëm në planin ekonomik, peisazhit, ruajtjes dhe mbrojtjes së biodiversitetit dhe rritjes së 

cilësisë së jetës.  

PPV përfshin dy objektiva strategjikë: (i) Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, (ii) Strukturimi dhe 

zhvillimi i qytetit policentrik; të cilët realizojnë të plotë panoramën e zhvillimit të qëndrueshëm të 

Kamzës.  

Në kontekst të këtij Vlerësimi (VSM) janë përcaktuar kriteret e forta mjedisore dhe zonat e rrezikshme 

për zhvillim të cilat janë si referenca për përgatitjen e cdo dokumenti tjetër lokal duke prevaluar 

PPV. Në këtë VSM janë vleresuar ndikimet potenciale nga aplikimi i PPV në: menaxhimin e mbetjeve, 

ujërave, cilësisë së ajrit, tokës dhe prodhimit bujqësor, biodiversitetit, ndërtimeve infrastrukturore, 

transportit dhe energjisë. Për të siguruar vlerësimin e plotë të ndikimeve të mundëshme në mjedis, 

në këtë VSM, veç ballafaqimit me objektiva specifike mjedisorë të strategjive (strategjitë dhe politikat 

për mbrojtjen e mjedisit, tokës, ujit, ajrit, biodiversitetit, zhvillimit rural, mbetjet dhe ujërat e zeza, 

zhurmat) në nivel nacional,  janë  konsideruar gjithë komponentët të cilët ndikohen nga ky Plan. 

Matrica e përdorur për përputhshmërinë e objektivave të Planit me objektivat më të rëndësishëm 

mjedisorë, përgjithësisht, janë të përputhshëm në shkallë të lartë me objektivat mjedisore të 

përcaktuar. Veprimet (aktivitetet) e Planit janë zhvilluar mbi bazën e një llogjike mjedisore të 

ndërlidhur me shumë faktorë (variabla indipendentë) të cilët, në cdo Plan është vështirë të 

përfshihen pa modifikime qoftë edhe minimale. 

Rekomandohet: 

▪ Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet autoriteteve përkatëse të sektorëve të caktuar 

ekonomike me autoritetet e mjedisit dhe shëndetësisë;  

▪ Plotësimi i standardeve mjedisore duhet të shoqërohet edhe me rritjen e portofolit financiar dhe 

investimeve në drejtim të menaxhimit dhe mbrojtjes së mjedisit;  

▪ Rritja e transparencës për investimet e reja, kontrollin e shkarkimeve në ujë apo ajër,  

menaxhimin e mbetjeve, etj. ndihmon në rritjen e bashkëpunimit me publikun dhe zbatimin e 

politikave të parashikuara nga Plani.   
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Websites: 

1. Agjensia Kombëtare e Mjedisit- (AKM) (http://akm.gov.al) 

2. European Commission- DG Climate. Air quality Standard: (http://ec.europa.eu/environment/ 

air/quality/ standards.htm) 

3. Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG). (http://geoportal. asig.gov.al) 

4. Climate Data for Cities Worldwide (http://en.climate-data.org/)  

5. European Commission- DG Environment. Strategic Environmental Assessment: 

(https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm) 

6. Shërbimi Gjeologjik Shqiptar: (http://www.gsa.gov.al/en/home/Maps .html) 

7. UNECE: Protocol on Strategic Environmental Assessment (http://www.unece.org/env/eia/ 

documents/legaltexts/protocolenglish.pdf) 
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