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1. HYRJE
1.1. Raporti për Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social
Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (ESIA) për Projektin e interesit – Ndërtimi i autostradës
Kijevë – Klinë - Zahaq (më tutje në tekst “Projekti”) është strukturuar për të përcjellë formatin e
pranuar për vlerësim të ndikimit dhe pasqyron fazat në kuadër të procedurës EIA në Kosovë*. ESIA
është organizuar në 11 kapituj që kanë këtë përmbajtje:
Kapitulli 1 Hyrja: ofron informacion të përgjithshëm për Projektin dhe historikun dhe arsyetimin për
implementim.
Kapitulli 2 Kërkesat ligjore dhe të politikave: përshkruan legjislacionin dhe standardet vendore
dhe të BE-së, marrëveshjet shumëpalëshe dhe konventat e nënshkruara/ratifikuara nga Kosova*
dhe kërkesat potenciale të huadhënësve dhe që janë relevante për Projektin.
Kapitulli 3 Përshkrimi i projektit dhe shqyrtimi i alternativave: përshkruan specifikimet teknike
të Projektit, alternativat që janë shqyrtuar dhe përzgjendjen finale të drejtimit, si dhe detaje, për aq
sa është e mundur, të fushëveprimit dhe afatit kohor të punëve ndërtimore dhe anës operacionale.
Kapitulli 4 Vlerësimi i përcaktimit të fushëveprimit: përkufizon metodën për përcaktim të
fushëveprimit dhe fushëveprimin e ESIA, opinionin e Rregulloratorit dhe të palëve të interesit.
Kapitulli 5 Bkushtet bazë mjedisore dhe sociale: përshkruan kushtet bazë mjedisore dhe sociale,
duke u fokusuar tek burimet / receptorët e ndjeshëm.
Kapitulli 6 Ndikimi potencial mjedisor dhe social: përshkruan ndikimet potenciale mjedisore dhe
sociale që rezultojnë nga aktivitete të Projektit para lehtësimit.
Kapitulli 7 Mangesi në të dhëna dhe azhurnimi i ESIA: përmbledh mangësitë kryesore në të dhëna
dhe vë në dukje hapat e radhës për të azhurnuar ESIA pas fazave të radhës për zjhvillim të
projektimit (Projekti Paraprak dhe i Detajuar). Gjithashtu përcakton kornizën për menaxhimin e
ndryshimit të projektimit.
Kapitulli 8 Masat lehtësuese mjedisore dhe sociale dhe efektet e mbetura mjedisore dhe
sociale: paraqet masat lehtësuese mjedisore dhe sociale të propozuara, efektet potenciale të
mbetura mjedisore dhe sociale pas lehtësimit dhe rëndësinë e tyre të mundshme.
Kapitulli 9 Menaxhimi dhe monitorimi mjedisor dhe social: paraqet programin e menaxhimit dhe
monitorimit mjedisor dhe social të propozuar që është hartuar për të vlerësuar implementimin dhe
performancën e masave lehtësuese dhe në përgjithësi performancën mjedisore dhe sociale të
Projektit.
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Kapitulli 10 Përmbledhja Jo-Teknike (NTS): paraqet Përmbledhjen Jo-Teknike të ESIA të Projektit
të propozuar.
Kapitulli 11 Referencat: paraqet një listë të referencave të përdorura gjatë përgatitjes së Studimit
ESIA.
1.2. Ky aktivitet
Titulli i plotë i aktivitetit është: “Azhurnimi i Studimit të Fizibilitetit, ESIA dhe azhurnimi i Projektimit të
Detajuar për ndërtimin e rrugës N9 Prishtinë – Pejë (SEETO Drejtimi 6 B), seksioni Kijevë – Klinë deri
në Zahaq (31km)”. Ai financohet në kuadër të WBIF dhe implementohet nën IPF3 AT i kontraktuar
nga Konsorciumi Mott Macdonald IPF. INF janë BEI dhe BERZH, ku BEI ka rol kryesor në procesin e
grantit dhe implementimit.
1.2.1.

Përfituesi i projektit dhe Ekipi ESIA

Përfitues i Projektit është Ministria e Infrastrukturës (MI) e Kosovës*. Ministria e Infrastrukturës është
përgjegjëse për infrastrukturën e transportit, përfshirë rrugët. Funksionet e Ministrisë menaxhohen
nëpërmjet tetë departamenteve: Departamenti për Infrastrukturën e Rrugëve përfaqëson Përfituesin
në lidhje me këtë Projekt.
Brenda fushëveprimit të këtij Aktiviteti, nën IPF3 AT është caktuar një ekip i specialistëve përkatës
për të zhvilluar ESIA (Tabela 1).
Tabela 1 Ekipi ESIA
Emri

Lëmia

Ana Petrovska

Specialiste për ESIA

Aferdita Imeri

Eksperte Sociale

Slavco Hristovski

Ekspert i Biodiversitetit

Sebiha Ahmeti Ramaxhiku

Specialiste Vendore për ESIA

Matjet në terren të zhurmës dhe cilësisë së ajrit janë bërë nga “Farmahem Environmental
1

2

Laboratory” . Hulumtimi Social paraprak është bërë nga “Business Support Centre” .
1.3. Prapavija
Seksioni i Rrugës nacionale Road N9 Kijevë – Klinë deri në Zahaq aktualisht është karrexhit i vetëm i
rrugës së shtruar që përbëhet nga dy korsi 3.7m të gjera, përgjithësisht pa ndonjë buzë anësore
shtetsë.

1

http://www.farmahem.com.mk/tabs/view/19bccb9bfa79aa09e94436821a41c677

2

http://www.bsckosovo.org/
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Projekti i analizuar në këtë ESIA përfshin një rrugë automobilistike jashtë linje me dy korsi,
seksioni Kijevë – Klinë deri në Zahaq (31 Km). Ai është zhvilluar në fazën e Projektimit Konceptual.
Azhurnimi i ESIA është i nevojshëm për të pasqyruar ndryshimet që kanë ndodhur në fazat Paraprake
dhe të Detajuara të Projektimit.
1.3.1.

Historiku i projektit

Studimi i Fizibilitetit (COWI, 2006)
Në vitin 2006, Ministria e Transportit dhe Komunikacionit (MTK) e Kosovës* kontraktoi përgatitjen e
një studimi të fizibilitetit dhe vlerësimit mjedisor për dy Rrugë (6 dhe 7). Studimi u fokusua në
investime afatshkurtra; po ashtu u propozuan edhe alternativa afatgjate të Linjës si përgjigje ndaj
rritjes së komunikacionit.
Projektimi i Detajuar (2010, IDEAL Project Prishtinë)
Në vitet 2009-2010, projektimi i detajuar i Rrugës M9, seksioni Klinë-Pejë u ndërmor nga konsulenti
vendor (“N.SH.3D-Project”) në emër të MTK. Projektimi paraqet një profil të rrugës automobilistike
2x2 korsi, që kryesisht përcjell Linjën ekzistuese, me disa devijime për të shmangur zonat sensitive.
Projektimi i Detajuar (2014, SOE 3D Project, Prishtinë)
Në vitet 2013-2014 u bë projektimi i detajuar i Rrugës M9, seksioni Kijevë-Dollc. Projektimi paraqet
një profil të rrugës automobilistike 2x2 korsi; Linja ndahet në një opsion jashtë linjës që fillon në Kijevë
(6.5 Km) dhe një përkujtim 7 km para fundit të seksionit, që përcjell rrugën ekzistuese N9.
Studimi i para-fizibilitetit (2016, IPF TA)
Studimi i para-fizibilitetit u zhvillua në kuadër të fushëveprimit të IPF TA. Ndër të tjera, ai analizonte
përparësitë dhe mangësitë krahasimore të katër Linjave alternative, përfshirë dhe ato të përcaktuara
nga Projektimet e Detajuara në vitet 2010 dhe 2014. Kriteret e përdorura për krahasimin e
alternativave përfshinin ato inxhinierike, ekonomike, mjedisore dhe sociale. Alternativa veriore (jashtë
linjës) u propozua dhe më pas u miratua nga Përfituesi i Projektit. Më shumë hollësi për analizimin e
alternativave jepen në seksionin 3.1.3 më poshtë.
Projektimi konceptual i Alternativës Veriore (2016, IPF TA)
Në bazë të rezultateve të Studimit të Para-Fizibilitetit, Linja Veriore e përzgjedhur u rafinua dhe u
kompletua Projektimi Konceptual. Kjo Linjë aktuale përshkruhet në Seksionin 3.1.1 më poshtë.
Projekti i analizuar në këtë ESIA është një zgjidhje projektimi i konceptualizuar që duhet të
azhurnohet në Projektim Paraprak dhe të Detajuar. Meqë Linja dhe elementet e tjera të rrugës
automobilistike do t’i nënshtrohen ndryshimit bashkë me fazat e ardhshme të procesit të
projektimit, edhe ESIA duhet të azhurnohet.
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Fushëveprimi i mundshëm i azhurnimit të ESIA elaborohet në seksionin 1.3.3 më poshtë. Hollësitë
për menaxhimin e ndryshimit të projektimit elaborohen në Kapitullin 9.
1.3.2.

Qëllimi i ESIA

Kjo ESIA sjell një vlerësim të ndikimit të mundshëm pozitiv dhe negativ që mund të ketë Projekti i
propozuar tek

mjedisi dhe komunitetet, që së bashku përbëhen nga aspektet e biodiversitetit,

trashëgimisë kulturore dhe socio-ekonomike. Qëllimi i kësaj ESIA është të sigurojë se palët e
interesit janë të informuar mirë dhe se vendimmarrësit marrin në shqyrtim ndikimin mjedisor dhe
social që rezulton, si negativ, edhe pozitiv, kur të vendosin nëse do të vazhdojnë më tej me projektin.
Kjo ESIA shoqërohet nga Korniza për Blerjen dhe Zhvendosjen (LARF) Përmbledhja Jo-Teknike
(NTS), Plani për Angazhimin e Palëve të Interesit (SEP) dhe Plani për Veprim Mjedisor dhe
Social (ESAP) që përbëjnë paketën e informimit për qëllime të konsultimit me publikun.
1.3.3.

Parimet LARF

LARF paraqet parimet për blerjen e tokës dhe zhvendosjes si vijon: shmangia ose mnimizimi i blerjes
së tokës dhe zhvendosjes; ofrimi i kompensimit të drejtë për Palët e Prekura (PP), shfaqja e
vëmendjes së posaçme ndaj grave dhe grupeve në nevojë; sigurimi i standardeve të jetesës paraprojektit dhe konsultimi me ta për opsionet e kompensimit; sigurimi se kompensimi do të ofrohet i
plotë para nivelizimit të to kës dhe demolimeve.
1.3.4.

Hapat e radhës

Pas progresit me procesin e projektimit (përkatësisht në fazën e Projektimit Paraprak dhe të
Detajuar), do të azhurnohen këto seksione të ESIA:
•

Azhurnim i Përshkrimit të Projektit (Linja, punët ndërtimore dhe objektet mbështetëse, afati

•

kohor etj.);
Baza (matjet në terren) për cilësinë e ajrit; identifikimi i receptorëve të ndjeshëm, vlerësimi i

•

ndikimit dhe përcaktimi i masave për migrim;
Baza (matjet në terren) për zhurmën nga komunikacioni; identifikimi i receptorëve të
ndjeshëm, vlerësimi i ndikimit dhe përcaktimi i masave për migrim; projektimet e detajuara të

•

barrierave për zhurmë që do të jenë pjesë e Projektimit të Detajuar;
Baza për cilësinë e ujërave nëntokësore (identifikimi dhe marrja e mostrave të ujit të
pijshëm nga puset që përdoren për furnizim me ujë në fshatrat që gjenden në jug të Linjës);
vlerësimi i ndikimit dhe hartimi i masave lehtësuese për të informuar dizajnimin e sistemit të
3

kullimit dhe trajtimit si dhe informacion për cilësinë e ujërave nëntokësore dhe vend banime
që me mundësi do të ndikohen nga kullimi i ujërave nga sipërfaqja e rrugës autobmobilistike;
3

Informacioni pwr cilwsinw e ujwrave nw ntopkwsore do tw merret nga hulumtimi hidro-gjeologjik qw do tw
bwhet gjatw fazws sw Dizajnit Paraprak.
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•

Të ndërmerret një vlerësim shtesë për biodiversitetin, sidomos për të:
o

Vlerësuar humbjen potenciale, degradimin dhe / ose fragmentimin e habiteteve
shumë të ndjeshme (p.sh. shelgu kodrinor dhe rripat me plepa) dhe habitateve
mesatarisht të ndjeshme (p.sh. shkoza orientale dhe lisi i bardhë);

o

Eksploruar praninë e specieve migratore në Lumin Drini i Bardhë (p.sh.ngjala
evropiane);

o

Të jepen hollësi për masat lehtësuese për të siguruar se nuk ka humbje neto dhe aty

•

ku është e përshtatshme, të ketë fitim neto në biodiversitet.
Të bëhet identifikimi i lokacioneve të guroreve dhe gropave të gërmimit; të jepet azhurnim

•

për ndikimin dhe masat lehtësuese;
Të bëhet identifikimi i lokacioneve të pikave ku hidhen materiet e tepërta – lokacione të
ndjeshme të vëna në dukje nga kjo ESIA që të shmangen; të jepet azhurnim për ndikimin dhe
masat lehtësuese për të sjellë informacion për projektimin – qasja, pjerrtësia, shkalla e

•

kompaktësisë dhe kullimi në pikat ku hidhen materiet e tepërta);
Baza, vlerësimi i ndikimit dhe masat lehtësuese për Përdorimin e Tokës dhe Marrjen e
Tokës

•

Të bëhet azhurnimi i bazës të hulumtimeve socio-ekonomike për të identifikuar grupet në
nevojë që mund të ndikohen nga Projektet, ndryshimet në qasje, sigurinë në rrugë, njerëzit që
ka mundësi të humbasin tokë, prona, lokale biznesi apo të ardhura për shkak të projektit.

Në lidhje me studimet e duhura për shpronësimin, LARF do të azhurnohet gjatë Projektimit
Paraprak dhe Planit të Veprimit pëër Zhvendosje (RAP) i cili do të zhvillohet gjatë fazës së
Projektimit të Detajuar.
Vlerësimi i Projektimit në përfundim të ndërtimit (preferohet para se Projekti të jhapet për
komunikacion) do të bëhet gjatë Auditimit të Sigurisë në Rrugë. Qëllimi i Auditimit të Sigurisë në
Rrugë është që të identifikohë problemet potenciale me sigurinë në rrugë që mund të prekin
përdoruesit e autostradës dhe të sugjerojë masa për të eliminuar ose zbutur ato probleme. Procesi i
Auditimit të Sigurisë në Rrugë përfshin monitorimin e përplasjeve për të identifikuar ndonjë problem
me sigurinë në rrugë që mund të ndodhë pas kontraktimit të autostradës.
Para ndërtimit, Kontraktori për Projektim dhe Ndërtim dol të zhvillojë Planin për Menaxhimin
Mjedisor të Ndërtimit (CEMP), për t’u siguruar se ndikimet e identifikuara gjatë kësaj ESIA dhe
versionit të azhurnuar menaxhohen si duhet dhe se aktivitetet do të jenë në përputhje me të gjitha
rregullat dhe rregulloret mjedisore të zbatueshme.
1.3.5.

Rrjeti i rrugëve të Kosovës dhe lokacioni i projektit

Rrjeti i rrugëve në Kosovë* klasifikohet në rrugë Magjistrale (Nacionale) dhe rrugë rajonale, nën
administrimin e Ministrisë së Infrastrukturës (MI), dhe në rrugë lokale, përfshirë rrugë urbane dhe
rurale, nën administrimin e komunave. Gjatësia totale e rrjetit të rrugëve është 8,522 km. Shumica e
rrugëve në Kosovë* janë ndërtuar ose rindërtuar në vitet 1960.
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MI është përgjegjëse për 1,921 km të rrjetit të rrugëve (Tabela 2 dhe Figura 1):

Tabela 2: Rrjeti i rrugëve – Përgjegjësi e MI (km)
Rrugët e MI

Të shtruara

Të pashtruara

Total

Autostradë

78

0

78

Nacionale

599

4

603

Rajonale

1,173

107

1,280

Totali

1,810

111

1,921

Burimi: MI (përafërsisht)

Projekti gjendet në veri nga rruga ekzistuese N9 që fillon në Kijevë (ndodhet 38 Km në perëndim të
Prishtinës) dhe përfujndon në fshatin Zahaq (7 Km në lindje të qytetit të Pejës); gjatësia totale e saj
është 31 Km. Ajo përbën një pjesë të rrugës lindje-perëndim ndërmjet Prishtinës dhe kufirit me Malin
e Zi. Qytetet më të mëdha përgjatë korridorit janë Peja dhe Prishtina.
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The Location of the Project

Figura 1 Rrjeti i rrugëve në Kosovë dhe lokacioni i projektit
1.3.6.

Arsyetimi për projektin

Projekti është konceptuar për të nxitur përmirësime të dukshme në këto sfera:
•

Integrimi i rrugëve të Kosovës* me Rrjetin Themelor të Transportit dhe në Observatorin e
Transportit të Evropës Jug-Lindore (SEETO)

•

Përmbushja e qëllimeve të Politikës së Transportit dhe Planit Hapësinor të Kosovës*

•

Përshtatja me komunikacionin në rritje dhe minimizimi i bllokimeve

•

Përmirësimi i kushteve lokale mjedisore dhe sociale
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•

Përshpejtimi i zhvillimit ekonomik

•

Përmirësimi i sigurisë në komunikacion

•

Përmirësimi i lëvizjes së qytetarëve

1.3.7.

Integrimi në SEETO

Kosova* merr pjesë në zhvillimin e Rrjetit Themelor të Transportit dhe në Observatorin e Transportit
të Evropës Jug-Lindore (SEETO). Për të nxitur zhvillimin e infrastrukturës së transportit në Evropën
Jug-Lindore, më 11 korrik 2004 u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit (MiM) për zhvillimin e Rrjetit
Themelor Rajonal të Transportit Netëork. Edhe infrastruktura, edhe shërbimet e ndërlidhura, përfshirë
procedurat administrative dhe rregullative janë brenda fushëveprimit të MiM; bashkëpunimi në kuadër
të SEETO duhet t’i kontribuojë ndër-funksionalitetit më të mirë me Rrjetin e Transportit TransEvropian (TEN-T) duke integruar Rrjetin e Përgjithshëm të SEETO. Rrjeti themelor i Rrugëve SEETO
përbëhet nga tetë korridore dhe shtatë Rrugë (Figura 2).

Figura 2: Rrjeti i Rrugëve SEETO dhe Lokacioni i Projektit
Rrjeti i Rrugëve Themelore të EJL përbëhet nga tre Korridore (me 8 degë të Korridoreve) dhe shtatë
Rrugë (me 9 degë të rrugëve). Gjatësia totale e rrjetit është 5,975 Km (3,019 Km me Korridore dhe
2,956 km me Rrugë).
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Brenda Kosovës*, nuk ka Kordirore kryesore, mirepo ka rreth 250 km të Rrugëve 6 dhe 7. Këto rrugë
janë të rëndësishme në nivel nacional dhe rajonal (Figura 3).

Figura 3 Rrugët 6 dhe 7
Këto rrugë përbëjnë lidhjet kryesore me kryeqytetet e vendeve fqinje dhe me rrjetin

rajonal të

transportit në Evropën Jug-Lindore. Në të njëjtën kohë, ato lidhin disa nga qytetet kryesore dhe
qendrat ekonomike brendapërbrenda Kosovës*
Rruga 6 lidh Ribarevinën (Mal i Zi) me Shkupin (IRJ e Maqedonisë) përmes Zubin Potokut, Mitrovicës,
Prishtinës, Ferizajit dhe Hanit të Elezit (Kosovë). Në Ribarevinë, Rruga 6 lidhet më Rrugën 4 që lidh
Portin e Tivarit (Mal i Zi), Beogradin (Serbi) dhe Vatinin (kufiri rumun).
Projekti do të integrohej në Rrjetin e Përgjithshëm SEETO dhe në fund të përmirësonte ndërfunksionalitetin me Rrjetin e Transportit Trans-Evropian (TEN-T).
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1.3.8.

Politikat e Transportit dhe Plani Hapësinor në Kosovë*

Politikat e Transportit në Kosovë*
Politikat e transportit në Kosovë janë në përputhje me përpjekjet e Komunitetit Evropian për të
përmbushur axhendën e Lisbonës duke inkurajuar tregtinë dhe rritjen e qëndrueshme, si dhe
kohezionin social. Qeveria e Kosovës ka nisur punën për harmonizimin e legjislacionit, standardeve
dhe specifikave teknike në sektorin e transportit me ato të BE-së.
Përpjekjet për zhvillimin e politikave të transportit në Kosovë* kanë filluar në vitin 2003 kur Ministria e
Transportit dhe Komunikimit miratoi programin për Zhvillimin e Politikave të Transportit në Kosovë*”.
Në vitin 2005 u zhvillua Drafti i Politikave dhe Planit të Transportit për Kosovën*. Po në vitin 2005 u
përgatit për të parën herë për Qeverinë e Kosovës* Dokumenti i Politikave për Transport Shumë
Modal për Kosovën*, ndërsa në vitin 2009 u zhvillua Raporti Kombëtar i Historikut të Transportit për
Kosovën*, bashkë me Strategjinë Shumë Modale të Transportit dhe Planin e Veprimit; Strategjia
Shumë Modale dhe Plani i Veprimit pastaj u azhurnuan në vitin 2012.
Qeveria e Kosovës* synon të krijojë lidhje me rrjetin e transportit evropian dhe në përputhje me këtë,
të ofrojë një rrjet të rrugëve me prioritet që lidhin hyrjet e transportit me zonat e rritjes potenciale
ekonomike. Implementimi i Projektit i kontribuon përmbushjes së qëllimeve të Politikave të
Transportit.
Plani Hapësinor i Kosovës*
Plani Hapësinor i Kosovës* 2005 - 2015 synon të lidhë Kosovën* me korridoret kryesore të rrugëve
në rajon dhe me pjesën tjetër të Evropës dhe të fuqizojë rrugët e brendshme urbane dhe rajonale për
të krijuar qasje për të gjithë. Plani Hapësinor deklaron se këto objektiva do të kërkojnë unaza të reja
rreth qyteteve të mëdha dhe zgjerim e përmirësim të akseve rrugore kryesore. Veprimet me prioritet
përfshijnë ndërtimin e autostradave përgjatë Rrugës 6 dhe në Rrugën 7. Kështu, Projekti është
tërësisht në përputhje me konceptet zhvillimore dhe veprimet me prioritet në sektorin e
transportit të Planit Hapësinor.
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1.3.9.

Shtimi i komunikacionit dhe bllokimet

Për s hkak të shtimit të vëllimit të komunikacionit, rruga ekzistuese ka arritur kapacitetin e vet
dhe kjo çon drejt bllokimit, sidomos në kryqëzimet me rrugët që shkojnë drejt qendrave urbane
(p.sh. Gjakovë dhe Mitrovicë, Figura 4).

Congestion Zone

Figura 4 Zona e bllokimit përgjatë rrugës ekzistuese N9
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Figura 5 Rrjedha e komunikacionit përgjatë rrugës ekzistuese
Kjo zonë e bllokimit ilustrohet më tej nga rrjedha e komunikacionit përgjatë rrugës ekzistuese N9
(Figura 5).
Projekti do të bëjë të mundur përshtatjen e rritjes së vazhdueshme të komunikacionit dhe
zvogëlimin e bllokimeve përgjatë rrugës ekzistuese N9.
1.3.10. Përmirësimi i kushteve lokale mjedisore dhe sociale
Ekzistojnë 20 vendbanime në kuadër të korridorit ngjitur të rrugës ekzistuese (15,992 banorë) nga të
cilët

fshatrat Zajm; Grabanicë, Peterc i Poshtëm, Peterc i Epërm, Jabllanicë, Klinqinë, Leshan,

Gllaviçicë, Ramunë dhe Zahaq janë më të pr ekurit nga zhurmat e tepërta dhe emisioni i ndotësve
nga automjetet. Në Figurën 6 poshtë mund të shihen vendbanimet ku kalon rruga ekzituese.
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ZAHAQ

LESHAN

Figura 6 Vendbanimet ku kalon rruga ekzistuese, Seksioni Kijeve-Zahaq
Burimi: Plani Zhvillimor Komunal për Klinën
Zonat e populluara shtrihen jashtë kufijve që tregohen në hartë; prona e ekonomive familjare që nuk
kanë marrë leje ndërtimi konsiderohet “informale” dhe këto nuk janë përfshirë në Planin Zhvillimor
Komunal.

Mirëpo në realitet, pronat rezidenciale dhe jo-rezidenciale ndodhen përgjatë të gjithë

seksionit Kijev-Zahaq.

Figura 7 Pronë rezidenciale që i ekspozohet zhurmës së tepërt dhe emisioneve të dëmshme
nga automjetet
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Figura 8 Pronë rezidenciale që i ekspozohet zhurmës së tepërt dhe emisioneve të dëmshme
nga automjetet
Cilësia e ajrit jashtë u testua gjatë fazës së Studimit të Para-Fizibilitetit për të përcaktuar ndikimin e
komunikacionit rrugor tek përqendrimet e materies me pjesëza (PM10), dioksidit të sulfurit (SO2),
oksidit të nitrogjenit (NOx) dhe monoksidit të karbonit (CO) përgjatë rrugës ekzistuese N9. Rezultatet
e matjeve u krahasuan me vlerat në kufi të përcaktuara në Urdhëresën 2008/50/EC për cilësinë e
ajrit jashtë. Rezultatet e mostrave janë paraqitur në tabelën më poshtë.
Tabela 3: Rezultat e mostrave për cilësinë e ajrit jashtë për rrugën ekzistuese
PM 10
Përqendrimi minimal
Përqendrimi maksimal
Përqendrimi mesatar

Pika e matjes 1

Pika e matjes 2
0.001mg/m (1µg/m )

3

0.126mg/m (126µg/m )

0.001mg/m3 (1µg/m )
0.38mg/m3 (380µg/m )
3

3

Pika e matjes 3

3

3

3

3

0.001mg/m (1µg/m )

3

0.116mg/m (116µg/m )

3

0.02mg/m3 (20µg/m )

0.021mg/m (21µg/m )

3

3

35µg/m

300µg/m

3

35µg/m

3

52µg/m

Vlera kufi një orë (NOx)
CO përqendrimi mesatar

3

3

3

0.031mg/m (31µg/m )
50µg/m

Vlera kufi një orë(SO2)
NOx përqendrimi mesatar

3

3

3

24 vlera kufi
SO2 përqendrimi mesatar

3

5mg/m

3

6.8mg/m

Vlera kufi 8 orë (CO)

3

179µg/m

3

350µg/m

3

38.5µg/m

3

200µg/m

3

6.2mg/m

3

10/m

3

Përqendrimet mesatare të parametrave të matur ishin brenda vlerave kufi të parashikuara, mirëpo
përqendrimet maksimale i kanë tejkaluar kufijtë kohorë 24-orësh për PM10 në të gjitha pikat e
matjes.
Gjatë fazës së Studimit të Para-Fizibilitetit u testua edhe niveli i zhurmës. Nivelet e zhurmës së
matur i tejkalonin vlerat kufi në të gjitha pikat e matjes (Tabela 4).
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Tabela 4: Matja e niveleve të zhurmës për rrugën ekzistuese
Parametri

Pika e matjes 1

Pika e matjes 2

Pika e matjes 3

Periudha e matjes ditë (h)

13:00-14:00

14:30-15:30

17:00-18:00

Rrjedha
e
(makina/orë)

komunikacionit

848

1132

804

80

50

50

Shpejtësia mesatare (km/h)
Shpejtësia e erës (m/sec)
LAeq dB(A)
Periudha e matjes mbrëmje (h)
Rrjedha
e
(makina/orë)

komunikacionit

0.4

0.1

0.1

75.8

72.7

72.7

19:00-20:00

370

218

80

50

50

Shpejtësia e erës (m/sec)
Periudha e matjes natë (h)
Rrjedha
e
(makina/orë)

komunikacionit

Shpejtësia mesatare (km/h)
Shpejtësia e erës (m/sec)

1

0.5

0.1

73.3

68.7

67.8

02:00-03:00

55

21:35-22:35

626

Shpejtësia mesatare (km/h)
LAeq dB (A)

20:10-21:10

Vlera
kufi

21:08-00:08

50

00:30-01:30

27

108

43

80

50

50

2.1

2

0.2

LAeq dB (A)

61.3

64.9

61.8

Lden

75.3

73.7

72.4

45

Me implementimin e Projektit të planifikuar, komunikimi me shpejtësi të lartë do të bëhet jashtë
zonave me popullsi të dendur, bllokimet aktuale përgjatë rrugës ekzistuese do të minimizohen
dhe kështu, kushtet lokale mjedisore do të përmirësohen.
1.3.11. Përmirësimi i sigurisë së komunikacionit
Rruga ekzistuese kalon nëpër zona të populluara dhe madje kalon edhe nëpër qendrën e shumë
fshatrave

me qasje të pakufizuar nga pronat rezidenciale dhe jorezidenciale aty pranë. Nuk ka

ndonjë ndarje fizike ndërmjet vetë rrugës dhe zonave të këmbësorëve, hyrjeve në prona
jorezidenciale (objekte biznesore, parkingje etj.) (Figura 9).
Një ndarje jo e mirë e formave të ndryshme të komunikacionit gjendet edhe në vendbanime, edhe në
rrugët kryesore jashtë vendbanimeve. Nuk ka mjete për kufizim të shpejtësisë, me përjashtim të
shenjave dhe ka pak ose asnjë mundësi pëër këmbësorët përgjatë rrugës apo nëpër kryqëzime. Kjo
gjendje rrit gjasat për aksidente.
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Figura 9 Qasje e pakufizuar tek pronat
Nuk ka ndonjë referencë për aksidentet rrugore për rrugën N9 – informacioni në dispozicion është
vetëm për Kosovën*, për periudhën 2010, 2013 dhe 2014. Sipas të dhënave në dispozicion, gjasat
për aksidente me makinë rriten gjatë verës, kur dhjetëra mijëra emigrantë nga Kosova kthehen nga
Evropa Perëndimore në vendlindje.
Shifrat për vitin 2010 janë: çdo ditë ka patur 49.4 aksidente, 21 persona të plagosur dhe 0.5 persona
humbën jetën apo një person është vrarë në rrugë çdo të dytën ditë. Në vitin 2010 ka patur 8 vdekje
për 100,000 banorë, që është shifër pak më e lartë në krahasim me 7 vdekje për 100,000 banorë në
BE. Mirëpo, numri i fataliteteve për 10,000 automjete në Kosovë është shumë më i lartë në krahasim
me vende të tjera: Kosovë 8.7, Austri 1.2, MB 1.0 dhe SHBA 1.7.
Versioni më i fundit i “Raportit për numrin e aksidenteve të komunikacionit rrugor për periudhën janar
4

– dhjetor 2014” tregon një ulje të numrit të aksidenteve në vitin 2014 në krahasim me periudhën
paraprake (Tabela 5).
Tabela 5: Aksidentet në rrugët e Kosovës, Krahasim 2013-2014
Aksidente

2013

2014

Totali i aksidenteve

19,953

16,301

Me lëndime

4,960

4,876

Me dëme materiale

13,878

10,333

Mirëpo është vërejtur se numri i aksidenteve me fatalitet në vitin 2014 u rrit pothuajse për 7% në
krahasim me vitin 2013 (Tabela 4).

4

Burimi: Ministria e Infrastrukturws
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Tabela 6: Aksidentet me fatalitet në rrugët e Kosovës, krahasim 2013-2014
Aksidente

2013

2014

Aksidente me fatalitet

104

111

Persona që humbën jetën

119

127

Persona me lëndime

9,817

9,713

Raporti i Auditimit për Operacionet e Policisë së Komunikacion it dhe Sigurisë së Komu nikacionit në
5

Rrugë (mars 2015) jep numrin e aksidenteve të komunikacionit të regjistruara në qarkun e Pejës në
vitin 2012 dhe 2013 (Tabela 7).
Tabela 7: Numri i aksidenteve të regjistruara të komunikacionit në Qarkun e Pejës, 2012 dhe
2013
Viti

Aksidentet e komunikacionit pranë Pejës

2012

2,957

2013

2,574

Pjesa e aksidenteve pranë Pejës në totalin e aksidenteve në Kosovë* në vitin 2013 është pothuajse 13%.

Projekti i planifikuar do të përmirësojë sigurinë në rrugë, pasi shmang vendbanimet; po ashtu
do të projektohet në përputhje me praktikat më të mira për autostrada, ndërsa qasja do të
limitohet tek automjetet që hyjn/dalin nga kryqëzimet e projektuara specifikisht.
1.3.11.1.

Përmirësimi i lëvizjes së qytetarëve

Migrimi i brendshëm në Kosovë* kryesisht ndikohet nga migrimi nga zona rurale drejt atyre urbane,
ndërsa qendrat urbane sigurojnë mundësi për punësim, treg më të madh për produkte të ndryshme
rurale, shërbime më të mira shëndetësore dhe të arsimimit etj.
Seksioni i rrugës ekzistuese lidh një sërë rfshatrash me qytetin e Prishtinës dhe të pejës. Bllokimet e
komunikacionit të përmendura tjetërkund shkaktoj në kufizime për migrimin e përditshëm; gjithashtu
rrisin kohën e udhëtimit drejt kufirit me Malin e Zi.
Agjencia Kosovare e Statistikave ka publikuar raportin për migrimin në vitin

6

2014 ku migrimi i

brendshëm kuantifikohet dhe shprehet në numra totalë të migrimit të popullsisë, përqindje të migrimit
në krahasim me popullsinë rzidenciale në komunë dhe pjesëmarrjen e secilës komunë në migrimin
total kombëtar në vend (Tabela 8).
Tabela 8 Migrimi në komunat përgjatë seksionit të rrugës së planifikuar

5

Publikuar nga Zyra e Auditorit Gjeneral tw Kosovws

6

https://ask.rks-gov.net/ENG/publikimet/doc.../1179-kosovan-migration
22

Komuna

Popullsia migruese

Migrimi në krahasim me
popullsinë e komunës (%)

Pjesa totale në migrimin
vendor (%)

Klinë

5,949

15.45

3.03

Pejë

7,144

7.41

3.64

Mund të shihet se përqindja e lartë e banorëve në komunën e Klinës (15.45) mkigrojnë drejt qendrave
urbane.
Sigurimi i lëvizjes më të mirë për vendbanimet që gjenden përgjatë Projektit ekzistues dhe të
planifikuar, si dhe për udhëtarët, është një tjetër arsye për ta ndërmarrë këtë Projekt.
1.3.11.1.

Përshpejtimi i zhvillimit ekonomik

Rritja ekonomike në Kosovë* që nga shpallja e pavarësisë kryesisht i atribuohet investimeve publike
në infrastrukturë, asiste ncës nga donatorët dhe remitencave. Modeli aktual i rritjes ekonomike të
Kosovës nuk është i qëndrueshëm për një afat të gjatë, pasi baza e prodhimit ka mbetur e ngushtë.
Me një PBV për frymë njeriu rreth €3,000, Kosova është një nga vendet më të varfra në Evropë. Duke
përdorur pragun e varfërisë vendore prej €1.72 për ditë (të dhëna të vitit 2011) sikurse përcaktohet
nga Agjencia Kosovare e Statistikave, 29.7 përqind e popullsisë prej 1.8 milionë konsiderohen të
varfër. Papunësia e përhapur dhe mungesa e punëve cilësore i kanë kontribuar varfërisë dhe
pasigurisë në të ardhura. Me një shkallë të papunësisë që llogaritet në mbi 30.0 përqind në vitin 2013
dhe shkallë të punësimit vetëm prej 28.4 përqind (figura 5), Kosova ka një nga historikët më të dobët
7

sa i përket punësimit në Evropë . Rritja e aktiviteteve të sektorit privat dhe investimet që rrisin
produktivitetin duhet që gjithnjë e më shumë të jenë më kritike si shtytës të rritjes dhe nga ana tjetër,
të përmirësojnë perspektivat për vende pune dhe të ardhura.
Hulumtimet kanë treguar (J. Stiglitz, 2000) se rritja ekononike e tregjeve të reja ndikohen pozitivisht
nga implementimi i programeve cilësore për infrastrukturë dhe se pabarazia në të ardhura ulet me
cilësi dhe sasi më të lartë të infrastrukturës. Sidomos infrastruktura e transportit është e lidhur me
përmirësime në ekonominë e tregjeve të reja përmes uljes së kostos së transportit dhe rritjes së
qasjes. Këta dy faktorë jo vetëm që ndikoj në direkt tek produktiviteti dhe rritja, por edhe indirekt
mundësojnë nivele më të larta të investimit privat.
Zhvillimi i Projektit luan rol kryesor në përmirësimin e mundësive për punësim, stimulimin e
qasjes më të mirë në tregje (p.sh. marketingu për produkte bujqësore), si dhe ofrimin e qasjes
në shëndetësi, arsim dhe inpute bujqësore si dhe shërbime të zgjeruara për popullsinë që
preket nga Projekti.

7

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Kosovo-Snapshot.pdf
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2. KËRKESAT LIGJORE DHE TË POLITIKAVE PËR ESIA
2.1.1.

Kategoria e Projektit
8

Sipas Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis* , që përcjell kërkesat e Urdhëresës EIA (85/337/EEC
9

të ndryshuar ) të BE-së, ndikimet potenciale në mjedis të Projektit do të vlerësohen nga një proces
për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (EIA) dhe dokumentohen në Deklaratën për Ndikimin në Mjedis
(Studimi EIA). Shtojca 1 e Ligjit – Seksioni 6 (Infrastruktura e Transportit), “Ndërtimi i një rruge të re
me dy ose më shumë korsi ri riDrejtimi dhe/ose zgjerimi i rrugës ekzistuese për të siguruar dy ose më
shumë korsi, ku kjo rrugë e re ose riDrejtim dhe/ose seksion i zgjeruar do të ishte pesë (5) km ose më
shumë në gjatësi të vazhdueshme” varet nga EIA.
10

Sipas kategorizimit që i bën BERZH-i projekteve (Politikat Mjedisore dhe Sociale, 2014 ), Projekti
është në kuadër të Shtojcës 2: projekte të Kategorisë A, nën-kategoria 6: “Ndërtimi i autostradave,
rrugëve të shpejta dhe linjave për komunikacion në distancë të gjatë në autostradë; aeroporte me
gjatësi bazë të korsisë prej 2,100 metrash ose më shumë; rrugë të reja me katër ose më shumë korsi,
ose riDrejtimi dhe/ose zgjerimi i rrugëve ekzistuese për të siguruar katër ose më shumë kordi, ku
rrugë të tilla të reja, apo ridrejtime dhe/ose seksione të zgjeruara do të ishin 10 km ose më shumë në
gjatësi të vazhdueshme”.
Sipas Doracakut Mjedisor dhe Social të BEI, Projektet që kërkojnë ESIA të plotë janë “të gjitha
projektet e listuara në Shtojcën I të Urdhëresës së BEI 2011/92/EU”.
Si pjesë e proces të vendimmarrjes, BERZH dhe BEI kërkojnë të bëhet vlerësimi i Projektit të
propozuar me anë të një Vlerësimi të Ndikimit Mjedisor dhe Social (ESIA) që respekton legjislacionin
vendor, kërkesat për performancë të huadhënësit si dhe ligjet e tjera ndërkombëtare të zbatueshme,
konventat dhe udhëzuesit.
2.1.2.

Legjislacioni vendor me relevancë për ESIA

Në përgjigje të çështjeve mjedisore, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) e ka
azhurnuar Strategjinë Kosovare për

Mjedis (SKM) dhe Planin e Veprimit Kombëtar për Mjedis

(PVKM) për vitet 2011–15 duke punuar me ministritë, organizatat jo-qeveritare dhe palë të tjera të
interesit. Prioritetet mjedisore për periudhën 2011-2015 janë identifikuar si përfundimi i legjislacionit
mjedisor në harmoni me “acquis” të BE-së; përmbushja gradualisht e standardeve të BE-së dhe
zbatimi me efikasitet dhe përfshirja e legjislacionit mjedisor dhe metodologjive në të gjithë sektorët; si
8

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-214-ang.pdf

9

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm

10

http://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/approval-of-new-governance-policies.html#a1
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dhe themelimi dhe zgjerimi i institucioneve për implementimin e politikave mjedisore (përfshirë dhe
ngritjen e kapaciteteve).
Korniza ligjore mjedisore brenda Kosovës* përmban ligje gjithëpërfshirëse që mbulojë fusha si
Mbrojtja e Mjedisit, Uji, Mbeturinat, Mbrojtja e Natyrës, Mbrojtja nga Zhurmat, Cilësia e Ajrit dhe
Trashëgimia Kulturore, që transpozoj në detyrimet kryesore të Direktivave të BE-së për mjedisin. Po
ashtu, Ligji për Parandalimin e Integruar dhe Kontrollin e Ndotjes (PIKN) është tërësisht në përputhje
me Direktivën e Këshillit 96/61/EC që ka të bëjë me parandalimin e integruar dhe kontrollin e ndotjes
("Direktiva PIKN").
Legjislacioni kyç për mbrojtjen e mjedisit, ku janë paraparë dhe procedurat e BEI, është Ligji për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (Nr. 03/L-214). Kërkesat e Direktivës së BE-së BEI 85/337/EEC (të
ndryshuara me Direktivën 2014/52/EU) janë transpozuar brenda Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis.
Sa i përket aspekteve sociale, ka ligje vendore që mbulojnë Mbrojtjen e Shëndetit, Shëndetin dhe
Sigurinë në Punë, Marrëdhëniet e Punës, Sigurinë në Punë, Punësimin, Mbrojtjen Sociale, Blerjen e
Tokës, Kadastrën etj.
Kosova* nuk është njohur nga përfaqësuesit e traktatit si shtet që mund të ratifikojë traktate dhe
konventa ndërkombëtare. Megjithatë, shumica e Konventave Ndërkombëtare sa i përket Mjedisit,
Pjesëmarrjes Publike dhe çështjeve të Punës janë përfshirë në legjislacionin vendor të Kosovës*.
•

Konventa për Trashëgiminë Botërore e UNESCO-s (nëntor 1972) nuk është përvetësuar pasi
Kosova nuk është anëtare e UNESCO-s; megjithatë parimet e Kosovës janë përfshirë në
Ligjin e Kosovës mbi Trashëgiminë Kulturore (Nr: 02/L-88);

•

Konventat e Organizatës Botërore të Punës (ILO) janë të pranishme në legjislacionin e
Kosovës*: përpjekjet janë drejtuar nga fuqizimi i kapacitetit të organizatave të punëdhënësve
dhe punëtorëve për të adresuar çështje ekonomike dhe sociale, përfshirë dhe integrimin e
parimeve të Konventës për Punën e Fëmijëve (nr: 138 dhe 182) në legjislacionin e Kosovës.

•

Konventa Ndërkombëtare për të Drejta Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (Nju Jork, 16
dhjetor 1966). Parimet dhe të drejtat e saj që rrjedhin nga Deklaratë Universale e të Drejtave
të Njeriut (DUDH), Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër
Grave (CEDAË) dhe Konventa për të Drejtat e Fëmijës (CRC) janë të mishëruara në
Kushtetutën e Kosovës, Neni 22;

Në Tabelën 9 më poshte jepet një përmbledhje e paraqitjeve në ligjet relevante për këtë ESIA.
Tabela 9 Përmbledhje e paraqitjeve ligjore me r elevancë për ESIA
Ligji

Numër

Relevanca

Çështje Mjedisore
Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit

03/L-025

Neni 9 – I referohet Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
(EIA) si mjet për mbrojtje n e burimeve natyrore;
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Ligji

Numër

Relevanca
Neni 29 - EIA do të jetë pjesë përbërëse e dokumentave
teknike; ekzekutimi i Projektit nuk mund të fillojë nëse
procedura e EIA nuk është implementuar si duhet.
Neni 50 – Monitorimi i cilësisë së ajrit është detyrim ligjor

Ligji për Vlerësimin e Ndikimit 03/L-214
në Mjedis

Neni 1 – Përkufizon fushëveprimin e ligjit: procedurat për
identifikimin, vlerësimin dhe raportimin e ndikimit
mjedisor për disa projekte të propozuara dhe procedura
të ndërlidhura administrative, që kërkohen për procesin e
vendimmarrjes për nxjerrjen e Pajtimit Mjedisor nga
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Neni 10 – Përkufizon këto faza të EIA: (1) kontrollimin;
(2) përcaktimin e fushëveprimit; (3) rishikimin e Raportit
EIA.

Ligji për Ujërat

04/L-147

Parashtron statusin e mirë kimik të ujërave sipërfaqësorë
dhe nëntokësorë – statusi kimik kërkohet për të
përmbushur objektivat mjedisore për ujërat
sipërfaqësorë dhe nuk e tejkalon standardet e cilësisë së
mjedisit.
Neni 26 – Përcakton kërkesën për të gjitha intervenimet
që synojnë të përmirësojnë, rehabilitojn ë dhe ruajnë
statusin e ujit për të qenë në përputhje me planet për me
naxhimin e pellgjeve lumore.
Nenet 58 dhe 59 – Përkufizon nevojën për klasifikimin e
ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore sipas statusit të
tyre kimik dhe ekologjik.

Ligji për Mbrojtjen e Natyrës

03/L –233

Krijon një rrjet nacional ekologjik të zonave të mbrojtura.
Nenet 33 dhe 34 – Rregullon se vlerësimi i ndikimit që
rrjedh nga planet / masat / intervenimet për qëllime të
ruajtjes dhe integritetit të rrjetit ekologjik është i
detyrueshëm

Ligji për Mbeturina

04/L-060

Urdhëresa Administrative për 06/2008
Menaxhimin e Mbeturinave të
Rrezikshme

Neni 40 – Rregullon menaxhimin e mbeturinave nga
ndërtimi dhe rrënimi: operatorët që menaxhojnë këto
mbeturina kanë licensa të posaçme; procedurat e
menaxhimit, përfshirë dhe lokacionin e ruajtjes,
përkufizohen nga komunat.
Neni 12 – përcakton përgjegjësitë e të gjithë mbajtësve
të mbeturinave të rrezikshme, përfshirë mbeturina me
origjinë nga ndërtimi i rrugëve;
Neni 14 – përkufizon se vetëm kompania e autorizuar
mund të grumbullojë dhe transportojë mbeturina të
rrezikshme;
Neni 19 – mbeturinat e rezikshme që janë grumbulluar
dhe transportuar mund të ruhen deri në 30 ditë nëpër
Qendrat Grumbulluese, që duhet të përmbushin kriteret
mjedisore;
Neni 31 – përkufizon përgatitjen e mbeturinave të
rrezikshme për eksport, në mungesë të hapësirës për
trajtim në Kosovë *.
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Ligji

Numër

Relevanca

Ligji për Aktivitete HidroMeteorologjike

02/L-79

Neni 5 – Përkufizon rrjetin dhe proceset e rrjetëzimit dhe
aktivitetet që duhet të zhvillohen për të karakterizuar dhe
monitoruar cilësinë e mjedisit.

Ligji për Mbrojtjen nga
Zhurmat

02/L-102

Neni 1 – Përcakton detyrimin për zhvillimin e masave që
reduktojnë zhurmat e lëshuara nga burimet kryesore,
sidomos nga mjete të komunikacionit rrugor dhe ajror,
pajisjet që rrinë jashtë dhe ato industriale, makineri të
lëvizshme dhe burime të tjera në ndotjes së mjedisit me
zhurma dhe bezdi

Urdhëresa Administrative
për vlerat e lejuara të
zhurmave dhe burimet e
ndotjes

08/2009

Përcakton limitin e vlerave për nivelin e zhurmës për
kategori të ndryshme të përdorimit të tokës

Ligji për Mbrojtjen e Ajrit

03/L-160

Neni 23 – Monitorimi i cilësisë së ajrit

Ligji për Parandalimin e
Integruar dhe Kontrollimin e
Ndotjes

03/L-043

Qëllimi i Ligjit për PIKN është parandalimi i integruar i
ndotjes që vjen nga aktivitete industriale që janë
paraqitur në Shtojcën 1, p.sh. parandalimi ose reduktimi i
mbeturinave dhe emisioneve në ajër, mbeturina dhe
tokë. Leja PIKN nxirret nga MMPH.
Shtojca I – Instalimet për të cilat kërkohet leje PIKN –
aktivitete të minierave: nxjerrja e nëndheshme e
burimeve minerare me kapacitet gërrmues që tejkalon
njëqind mijë (100,000) tonë në vit; gërrmimi i hapur i
burimeve minerare në lokacion që tejkalon njëzet e pesë
(25) hektarë;

Urdhëresa Administrative për 03/2011
Normën e Lejuar të
Emisioneve në Ajër nga
Burime të Lëvizshme

Neni 7 – Monitorimi i emisioneve të automjeteve në zona
urbane apo jashtë tyre bëhet nga MMPH në
bashkëpunim me institucione të tjera relevante të
specializuara në përputhje me Ligjin për Transportin
Rrugor në Kosovë.
Neni 20 – MMPH në koordinim me MI, MSh dhe
struktura të tjera relevante do të publikojë informacion
për nivelin e ajrit nga automjetet në komunikacion në
bazë të Programit të Kosovës për Monitorim të Mjedisit.

Çështje sociale
Ligji për Rrugët

2003/13

Në Nenin 26 përkufizohet e Drejta e Kalimit (termi i
përdorur në ligj është “rruga rezervë”) e autostradave, ku
ndalohen disa aktivitete brenda gjerësisë së vijës si
vijon:
•

Nuk do të instalohet asnjë minierë, rezervuar,
impiant industrial, cisternë dhe rezervuar, cisterna
septike etj, brenda 60 meters në secilën anë të
Autostradës.

•

Nuk do të instalohet asnjë shtëpi banimi, ndërtesa jo
për banim, linja të varura të energjisë elektrike, linja
të telekomunikacionit etj brenda 20 metrave në
secilën anë të Autostradës
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Ligji

Numër

Relevanca

Ligji për Sigurinë e
Komunikacionit Rrugor

2007/02-L70

Rregullon rregullat dhe sjelljen e pjesëmarrësve në
komunikacion, sinjalizimin, patentat për shoferë, sigurinë
publike të aujtomjeteve dhe mirëmbajtjen etj.

Ligji për Trashëgiminë
Kulturore

2006/52

Neni 1 – Rregullon fushëveprimin e Trashëgimisë
Kulturore lidhur me ruajtjen, mbrojtjen, qasjen publke,
komunikimin dhe ofrimin e burimeve të nevojshme në
mënyrë që trashëgimia të gëzohet nga brezat aktualë
dhe të përcillet në brezat e ardhshëm.
Neni 4 – Trashëgimia e Mbrojtur Kulturore mund të
shpronësohet në përputhje me legjislacionin relevant.

Ligji për Punë

2010/03-L-212

Neni 1 – Rregullon të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin
nga punësimi.
Neni 4 – Dispozitat e Kontratës Kolektive, Akti i
Brendshëm i Punëdhënësit dhe Kontrata për Punë janë
në përputhje me dispozitat e këtij Ligji.
Neni 5 – Ndalohet diskriminimi në punësim dhe
profesion sa i përket rekrutimit, trajnimit, promovimit në
punësim, termave dhe kushteve të punësimit, masave
disiplinore, anulimit të kontratës së punësimit dhe
çështjeve të tjera që rrjedhin nga marrëdhënia e punës
dhe që rregullohen me Ligj dhe Ligje të tjera në fuqi.

Ligji për Sigurinë në Punë

2003/19

Siguria dhe shëndeti në punë 2012/04-L-161

Qëllimi i Ligjit për Sigurinë në Punë, Shëndetin dhe
Mjedisin e Punës është të parandalojë lëndimet dhe
sëmundjet në vendin e punës dhe të mbrojë mjedisin e
punës.
Neni 1 – Përcakton masat për përmirësimin e sigurisë në
punë dhe shëndetit të punëtorëve.
Neni 2 – Parimet e përgjithshme për parandalimin e
rrezieve në punë, eliminimin e faktorëve të rrezikut dhe
aksidenteve, informacionin, konsultimet, pjesëmarrjen e
balancuar për përmirësimin e sigurisë dhe shëndetit në
punë, përfaqësuesit e tyre dhe udhëzuesit e
përgjithshëm për implementimin e parimeve të tjera.
Neni 4 – Qeveria e Republikës së Kosovës krijon
Këshillin Kombëtar për Siguri dhe Shëndet në Punë, që
propozon, rekomandon dhe zhvillon politika lidhur me
përmirësimin e sigurisë në punë dhe shëndetin dhe
monitoron vazhdimisht sigurinë dhe shëndetin në punë
të punëtorëve.

Ligji për Shpronësimin e
Patundshmërive

2010/03-L-139

Neni 3 – Ligji rregullon shpronësimin dhe blerjen formale
të patundshmërive nga Autoritetet Publike.
Neni 4 – Shpronësimi ka të bëjë me implementimin e
projekteve me interes publik. Qeveria ka autoritet të
shpronësojë prona për çfarëdo interesi legjitim publik,
përfshirë ndërtimin e rrugëve nacionale apo ndërkomunale dhe rrugëve me pagesë. Prona e shpronësuar
nga Qeveria, pas përfundimit të procesit të shpronësimit,
bëhet pronë e Republikës së Kosovës.
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Ligji

Numër

Ligji për Kadastër

2011/04-L-013

Relevanca
Neni 1 – Ligji rregullon Kadastrën për prona të
paluajtshme, hulumtime gjeodezike dhe kadastrale, punë
gjeodezike dhe kadastrale si dhe blerjen, regjistrimin,
mbajtjen e evidencave, mirëmbajtjen dhe përdorimin e të
dhënave kadastrale.
Neni 4 – Prona e paluajtshme – pjesë specifike të
sipërfaqes tokësore, që ka kufij (tokë, objekte natyrore të
bashkuara me tokën, objekte biznesore, ndërtesa për
banim etj.).

Ligji për Pronat dhe të Drejta
të Tjera Pronësore

2.1.3.

03/L-154

Ligji udhëheq krijimin, përmbajtjen, bartjen, mbrojtjen
dhe ndërprerjen e të gjitha të drejtave pronësore. Po
ashtu rregullon pronësinë dhe si të drejta të limituara
pronësore, posedimin, të drejta pronësore të sigurisë
dhe të drejtat për përdorim.

Procedura ESIA dhe lejet

Procedura ESIA
Procedura për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis referohet në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit (Kapitulli II,
Nenet 9, Kapitulli IV, Neni 29 dhe Kapitulli VI, Neni 57) dhe parashtrohen në Ligjin për Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis (No. 03/L-214). Shpallja publike regullohet me Urdhëresën Administrative pëër
informim, pjesëmarrje të publikut dhe palë të interesuara (No: 09/2011).
Në pajtim me Nenin 7 të Ligjit Nr. 03/L-214 “për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” për çdo projekt
publik pse privat të listua r në Shtojcën I ose Shtojcën II të këtij Ligji, që ka gjasa të ketë efekte të
mëdha tek mjedisi, ndër të tjera, edhe për shkak të natyrës, madhësisë dhe lokacionit, do të kërkohet
pajtimi mjedisor. Të gjitha projektet e listuara në Shtojcën I janë t ë obliguara të implementojnë një
EIA, duke kërkuar autorizimin korrespondues nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
(MMPH), ndërsa projektet e listuara në Shtojcën II do të shqyrtohen rast pas rasti në përputhje me
kriteret e përcaktuara në Shtojcën III, në mënyrë që të përcaktojnë nëse u duhet EIA ose jo.
Procedurat për miratimin e një EIA definohen nga Kapitulli III i Ligjit Nr.03/L-214 “Për Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis”. Sipas këtij ligji të Kosovës, procedura e EIA përfshin këto faza: (1) përzgjedhjen;
(2) përcaktimin e fushëveprimit; (3) rishikimin e Raportit EIA. Përveç këtyre fazave, faza të tjera që
nuk janë përmendur në mënyrë specifike si faza të EIA, si aplikimi, konsultimi dhe miratimi janë marrë
parasysh nga ky Ligj.
Hapat relevantë të EIA sipas Ligjit të Kosovës përmblidhen shkurtimisht në Figurën 10 më poshtë:
11

janë paraqitur në Libërthin për Procesin e EIA , janë financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim
dhe UNDP në vitin 2014, ku procesi i plotë i EIA është përshkruar bashkë me përmbajtjen e paraparë
të EIA.
11

http://mmph-rks.org/repository/docs/Booklet_on_the_EIA_process_757818.pdf
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Figura 10 Procesi ESIA në Kosovë
Lejet

30

MMPH është përgjegjëse për të lëshuar pajtime, miratimi dhe leje të ndryshme në faza të ndryshme
të procesit për planifikimin e Projektit:
•

Pëlqimi Mjedisor (miratimi i Studimit ESIA), në përputhje me ligjin për VNM (shih Tabelën 7
sipër);

•

Miratimi i Planit të Infrastrukturës, që kërkohet nga Ligji për Planifikim Hapësinor për
infrastrukturën e transportit (shih Tabelën 8 poshtë);

•

Pëlqimi për Ujë pas ndërtimit të urës, hapjes së minierave të reja (gurore) dhe / ose deponi të
mbeturinave (shih Tabelën 8 më poshtë);

•

Leja IPPC, që kërkohet nga Ligji për IPPC, për gurore të hapura rishtazi me kapacitet
100,000 tonë në vit (për shfrytëzim të nëndheshëm) ose 25 ha (miniera të hapura, shih
tabelën 8 më poshtë),

•

Leja për ndërtim.

Një përmbledhje e ligjeve relevante që udhëheqin procesin e dhënies së lejeve paraqitet në Tabelën
8:
Tabela 10 Ligjet që udhëheqin procesin e dhënies së lejeve
Ligji

Ligji për
Planifikimin
Hapësinor

Nr

No
2003/14

Relevanca për këtë ESIA
Kërkon zhvillimin e një “pani të infrastrukturës” për instalime të
nëndheshme dhe sipërfaqësore në sferën e: transportit, instalimeve
elektrike, ubave të gazit, tubave të naftës, furnizimit me ujë dhe ujërave të
zeza, telekomunikacionit etj. Paraqet përdorimin e tokës dhe ndryshimet e
përdorimit të tokës sipas mënyrës së duhur të infrastrukturës së analizuar
dhe përdoret kryesisht për blerje të tokës.
Neni 23 – Parasheh se para ndërmarrjes së Planit të Infrastrukturës, duhet
të sigurohen Kërkesat për Lokacion dhe Miratimi për Lokacion.
Leja eUjit kërkohet për:

Urdhëresa
Administrative
për Lëshimin
dhe Mbajtjen e
Lejes së Ujit

24/05

Ligji për
Miniera dhe
Minerale, Ligji
për
Ndryshimin
dhe Plotësimin
e Ligjit 03/l163 për
Miniera dhe
Minerale

Nr. 03/L163 dhe
04/L-158

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) nxjerr Licensa dhe
Leje për pikat e reja të gërrmimit.

Ligji për
Parandalimin e
Integruar dhe
Kontrollimin e
Ndotjes

03/L-043

Leja pësr PIKN kërkohet për hapjen e çdo instalimi të ri ose nëntokësor
(kapaciteti prej 100,000 tonë në vit) ose shfrytëzim në mjedis të hapur
(sipërfaqe prej 25 ha) të burimeve minerare (p.sh. karriere)

•

Ndryshim të rrjedhës së lumit (ndërtim ure);

•

Hapja e një miniere të re (karrierat);

•

Hulumtime gjeologjike dhe hidro-gjeologjike;

•

Hapja e deponive të reja.
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Ligji

Nr

Relevanca për këtë ESIA
Neni 24 – fazat e dizajnit: (1) Para-dizajni; (2) Dizajni i konceptit; (3) Dizajni
kryesor; (4) Dizajn i ndërtuar.
Neni 33 – leja për ndërtim lëshohet … …nëse kërkesat dhe kushtet e
paraqitura në rregullat e këtij Ligji dhe ligjeve të tjera të zbatueshme janë
plotësuar, sidomos kërkesat dhe miratimet për vendpunime, në bazë të
Nenit 23 të Ligjit për Planifikim Hapësinor dhe nëse leja kërkohet, ajo
nxirret në bazë të ligjeve të tjera.

Ligji për
Ndërtim

2004 / 15

Neni 35 – lista e hapësirave për të cilat MMPH lëshon leje ndërtimi: ndër të
tjera, rrugë publike që ndërlidhin të gjithë territorin e Kosovës dhe janë
gjithashtu të ndërlidhura me rrugët kryesore publike rajonale dhe evropiane
bashkë me pjesët e tyre përbërëse.
Neni 48 – Leja e ndërtimit skadon në rast se punë t e ndërtimit nuk fillojnë
brenda periudhës 2-vjeçare nga data e lëshimit. Ose, nëse punët e
ndërtimit ndërpriten për një periudhë një-vjeçare leja për ndërtim e lejes së
pjesshme për ndërtim skadon.
Leja për ndërtim mund të zgjatet deri në 1 vit me aplikacion/kërkesë me
shkrim për zgjatje, me të drejtën për provë. Çdo kërkesë për zgjatje duhet
të jetë në përputhje me kushtet e parashtruara në lejen e lëshuar.
12

Menaxhimi i mbeturinave të rrezikshme

rregullohet në atë mënyrë që vetëm kompanitë e

autorizuara mund të përfshihen në grumbullimin, magazinimin dhe eksportimin. Magazimi i
përkohshëm i mbeturinave të rrezikshme parashihet në të ashtuquajturat “Qendra Grumbullimi”, por
deri më tani në Kosovë nuk është krijuar asnjë e tillë*. Çfarëdo magazinimi i mbeturinave të
rrezikshme të gjeneruara gjatë ndërtimit të Projektit do të bëhet në lokacione që kanë siguruar leje për
kë të qëllim.
Sipas legjislacionit aktual në Kosovë, nuk kërkohet asnjë leje për të përcaktuar lokacionin për deponi
të materialeve tepricë. Ligji për Ndërtim nuk ka asnjë kërkesë për të përcaktuar modelin, ndërprerjet
dhe drenazhimin e zonave të tilla në Projekt.
Sipas praktikës aktuale, lokacionet për deponi të materialeve tepricë përcaktohen me pajtim të
Kontraktorit për Projektim dhe Ndërtim dhe komunës në territorin e së cilës do të hidhen materialet
tepricë. MMPH nuk e monitoron procesin e përzgjedhjes së lokacionit të deponive apo metodat e
hedhjes. Ndonjëherë, pronarët e tokave që gjenden pranë rrugës në ndërtim e marrin shtresën e
sipërme të dheut. Kjo dobësi e legjislacionit sa i përket lejeve për lokacionin e deponive për materialet
tepricë përkufizohet në Planin për Menaxhimin Mjedisor dhe Social.

12

Hazardous waste can include: asbestos roofing materials and/or underground storage tanks generated upon
demolition of existing buildings, previously-deposited waste materials found upon preparatory and excavation
works, waste oil, oil-contaminated filters, brake fluid and other associated materials residues left in drums
generated during construction etc.).
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2.1.4.

Blerja e tokës / shpronësimi

Legjislacioni i Kosovës që rregullon rivendosjen dhe rikthimin e jetesës bazohet në kuadrin ligjor për
shpronësim. Procesi i shpronësimit të pronës së patundshme në Kosovë rregullohet me Ligjin për
shpronësim, Ligji nr. 03 / L-205 për shpronësimin e pasurisë së patundshme, përkatësisht Ligji Nr. 03
/ L-205 i miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2001. Ligji garanton që shpronësimi i pronës private
të bëhet vetëm për interes publik dhe brenda një procesi të drejtë kompensimi .
Ligji mbi shpronësim rregullon procedurën e shpronësimit për projektet që janë me interes publik dhe
të drejtat e ndërlidhura për pasuri të patundshme. Çështja e interesit publik në lidhje me shpronësimin
reflektohet në Ligjin për Rrugët (Nr: 2003/11), neni 9, pika 9.1 deri 9.3. Ndërtimi i rrugëve është në
fushën e interesit publik. Para fillimit të procesit të shpronësimit, interesi publik i Projektit do të
vërtetohet nga autoriteti Shpronësues në bazë të një justifikimi ligjor të Prokurorit të Projektit.
Shpronësimi dhe zhvendosja e tokës në Kosovë mund të ndërmerren nga organet administrative
("autoritetet për shpronësues") në dy nivele:
•

Komunat (në rastet kur prona e prekur qëndron tërësisht brenda kufijve të komunës):
kryetarët e komunave ose ndonjë organ i caktuar komunal veprojnë si organ shpronësues në
emër të komunës,

•

Qeveria e Kosovës (në rastet kur prona e prekur bie në territorin e dy ose më shumë
komunave): Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor vepron si autoritet shpronësues në
emër të të gjitha autoriteteve të nivelit qendror

Institucionet e tjera te cilat merren me procesin e shpronësimit janë:

•

Zyra për Vlerësimin e Pronave të Patundshme ( pjesë e Departamentit të Taksave të
Pronësisë) në Ministrinë e Financave, i vetmi autoritet publik kompetent për vlerësimin e çdo
pasurie të patundshme që është subjekt i shpronësimit nga ndonjë komunë ose qeveri.

•

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK), autoriteti më i lartë i kadastrës, gjeodezisë dhe
kartografisë në Kosovë, përgjegjës për administrimin e përgjithshëm të regjistrimit të të
drejtave mbi pronën e patundshmë në Kosovë.

•

Zyrat Kadastrale Komunale, të cilët janë të detyruar të regjistrojnë vendimin përfundimtar
për shpronësimin e pronës së patundshme, me qëllim që të parandalojë çdo pronar ose
mbajtës interesi të transferojë ose t'i japë ndonjë personi të tretë ndonjë pronësi ose të drejta
ose interesa të tjera në pronën përkatëse, dhe të ndërmarrin ndonjë punë ndërtimore në
pronën përkatëse.
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Sipas ligjit, pronarëve të pronave duhet t’ju kompensohen humbjet e tyre, kryesisht me para.
Kompensimi mund të bëhet me zëvendësim të pronës nëse është e mundur, ose me anë të parave të
gatshme. Ligji i Kosovës lejon kompensimin e humbjes së fitimit / të ardhurave për bizneset e
prekura, nëse janë shkaktuar si rezultat i shpronësimit.
Shpronësimi - çmimi i kompensimit nuk mund të jetë më i ulët se vlera e tregut e pronave të banuara
dhe / ose jo-rezidenciale (bizneset) të cilat janë afektuar dhe duhet të jetë e mjaftueshme për të blerë
prona të reja, rivendosës dhe / ose të bëhet risistemimi në lokacione të tjera. Vlera e pasurisë çmimi i
kompensimit vlerësohet dhe vendoset në përputhje me Metodologjinë për vlerësimin e vlerës së
tregut të pronës, me të cilën merret Ministria e Financave.
Neni 4 i Ligjit nr. 03 / L-205, Ligji mbi Shpronësimet përcakton se cilat janë kushte paraprake të cilat
duhet të përmbushen nga Autoriteti përkatës për të vazhduar me shpronësimin, në përputhje me
procedurat dhe kërkesat e përcaktuara me ligj. Nëse Autoriteti Shpronësues merr inciativën vet,
atëher do të emërojë një ose më shumë nga anëtarët ose zyrtarët për të përgatitur dhe dorëzuar
aplikacionin. Shpronësimi mund të kryhet edhe në emër të institucioneve të tjera që aplikojnë në
Organin Shpronësues. Këto institucione mund të jenë Autoritet Publik (agjenci qeveritare) ose një
Ndërmarrje Publike. Nëse Organi Shpronësues është Qeveria, shpronësimi mund të kryhet për:
Ndërmarrjeve Publike-Private; Palët në një Kontratë të Infrastrukturës të dhënë nga një Trup
Tenderues; Çdo trashëgimtar i ligjshëm, pasardhës, bartës i një Partneri ose Pale të tillë.
Shpronësimi nuk është një proces i drejtpërdrejtë dhe njerëzit në përgjithësi kanë nevojë për ndihmë
shtesë për të qenë në gjendje të rivendosin standardet e tyre të jetesës dhe t'i përmirësojnë ato më
tej. Kjo bëhet edhe më e dukshme kur kjo pjesë e popullatë përfshin grupe të cenueshme. Rastet më
të vështira përfshijnë ata që nuk posedojnë titull ligjor për pronësinë e tokës.
Autoritetet e Shpronësimit të Projekit
Autorietet e Shpronësimit të Projektit është Qeveria e Kosovës, veçanërisht Departamenti i
Shpronësimit ne Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor; Aplikuesi është Ministria e
Infrastruktures.
Procedura e Shpronësimit
Duke u bazuar në nenin 8 të Ligjit të Shpronësimit, aplikacioni për shpronësim duhet të përmbajë këto
informata.
•

Emri dhe Adresa e Autoritetit të Shpronësimit dhe nëse Autoriteti i Shpronësimit
(Departamenti i Shpronësimit te ESP) nuk vepron me nismëen e vet, emri dhe adresa e
aplikantit (Aplikanti do të jetë Ministria e Infrastruktures - Agjencia e Implementimit)

•

Emrin dhe adresën e çdo personi i cili është, ose që pretendon të jetë një Pronar ose Bartësi
Interesi në lidhje me secilën ngastër të pronës së patundshme, përderisa ky informacion
mund të konstatohet nga kadastra dhe zyrtarët e tjerë të pasurive të patundshme në Kosovë,
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duke përfshirë të dhënat e Agjencisë Kosovare të Pronës dhe të dhënat më të fundit të tatimit
në pronë;
•

Vendndodhjen dhe numrin e secilës ngastër të pronës së patundshme, dhe - nëse duhet të
shpronësohet më pak se i gjithë sipërfaqja e një parcele atëhere mund të kesh të gjitha të
drejtat që kanë të bëjnë me shpronësimin e një ngastre të tillë - duhet përshkrimi specifik i
parcelës dhe / ose të drejtave që është subjekt i aplikimit:

•

Për secilën parcelë, nje përshkrim (ose i konfirmuar ose i prentenduar) e cila lidhet me
parcelën te cilën Aplikanti kërkon ta shpronsojë parcelën.

•

Një përshkrim i detajuar rreth arsyers pse po kërkohet shpronësimi;

•

Ndonjë dokument i rëndësishëm që tregon legjitimitetin e qëllimit publik dhe / ose
domosdoshmërinë e aplikimit për shpronësim (ose, nëse ndonjë dokument i tillë është në
dispozicion në mënyrë elektronike, një tregues i qartë se ku mund të merret një dokument i
tillë);

•

Informacione nëse dhe në çfarë mase shpronësimi i kërkuar përfshin elementet, pjesët
ndihmëse dhe / ose frytet e pasurisë së patundshme; dhe

•

Informacione të hollësishme, në masën që kjo është e vërtetueshme nga shënimet e
specifikuara në pikën 1.2 të këtij paragrafi, për çdo kufizim ose mosmarrëveshje në lidhje me
pronësinë ose të drejta ose interesa të tjera që mbahen ose pretendohen të mbahen nga
personat e identifikuar sipas pikës 1.2 të këtij paragrafi

Autoriteti i Shpronësimit merr vendimin përfundimtar për aprovim ose refuzim, në tërësi ose pjesërisht
nga kërkesa për shpronësim. Për sa kohë që ankesa nuk është zgjidhur në gjykatën kompetente,
Autoriteti Shpronësues nuk e miraton Vendimin Përfundimtar për cilëndo pronë ose të drejtë
Autoriteti i Shpronësimit duhet të kryejë Vlerësimin e Pasurive të Patundshme (shiko "Vlerësimi i
Pasurive" më poshtë). Ligji parashikon që shuma e kompensimit për shpronësimet e përcaktuara në
vendimin përfundimtar të paguhet në tërësi brenda dy (2) vitesh nga data e hyrjes në fuqi të vendimit.
Një procedurë e shpronësimit, ose aspekti përkatës i saj, do të ndërpritet ose përfundohet kur:
•

Transferimi i pronësisë nuk mund të kalojë pa përfunduar procedurën dhe pagesën e
kompensimit. E drejta e pronësisë mbi pasurinë e shpronësuar regjistrohet në mënyrë të
ligjshme në emër të Komunës (nëse Shpronësimi është kryer nga Autoriteti Shpronësues i
kësaj Komune) ose Republika e Kosovës (nëse Qeveria është Autoritet Shpronësues) pas
zhvillimit të procedurës Dhe pagesës së kompensimit të kërkuar nga ky ligj;

•

Nëse Autoritetet e Shpronësimit lëshojnë një vendim që hedh poshtë, pjesërisht ose
tërësisht, kërkesën për shpronësim:
o

me skadimin e periudhës kohore gjatë së cilës parashtruesi i kërkesës mund të
parashtrojë ankesë në gjykatën kompetente duke kundërshtuar vendimin e tillë, nëse
parashtruesi i kërkesës nuk ka parashtruar një ankesë të tillë në kohë, ose
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o

nëse parashtruesi i kërkesës ka paraqitur një ankesë të tillë në kohën e duhur, data
në të cilën vendimi përfundimtare është lëshuar nga kjo gjykatë, ose nëse është e
aplikueshme, një gjykatë apeli;

•

para miratimit të një vendimi për shpronësim, parashtruesi tërheq kërkesën e tij, tërësisht ose
pjesërisht; ose

•

Një aktgjykim përfundimtar i një gjykate kompetente kërkon përfundimin ose ndërprerjen

Që nga dita kur shpronësimi të hyjë në fuqi: të gjitha të drejtat pronësore dhe poseduese të paraekzistuese, interesat e sigurisë së drejtave të ndërtimit, të drejtat e parablerjes dhe çdo të drejtë tjetër
në ose në pronën e shpronësuar nga vendimi i shpronësimit do të ndërpritet.
Data Përfundimtare
Data përfundimtare është data pas së cilës personat që gjenden të vendosen në zonën e Projektit
nuk kanë të drejtë për kompensim të Projektit ose përfitime të tjera të zhvendosjes, ndërsa asetet e
patundshme të ngjashme ose të korrat e krijuara pas Datës së Pritjes nuk duhet të kompensohen.
Qëllimi i Datës përfundimtare është që të "ngrijë" individët ose ekonomitë familjare dhe pronat e
privilegjuara, duke shmangur përpjekjet për të maksimizuar kompensimin nëpërmjet strukturave të
ngritura qëllimisht . Njerëzit potencial të afektuar duhet të informohen për datën e përfundimtare, me
qëllim që të minimizohen pretendimet potenciale lidhur me pranueshmërinë. Kur përpjekjet
oportuniste dhe / ose mashtruese në rritjen e kompensimit vlerësohen si një rrezik domethënës, duhet
të tregohet kujdes në zbulimin e datës së ndërprerjes.
Sipas Legjislacionit kosovar data përfundimtare është themeluar me Vendimi për praniminin e
kërkesës për shpronësim dhe zbulimin e vendimit në media publike. Data përfundimtare vendoset
kur:
•

Njoftimi për qëllimin e shpronësimit i jepet pronarëve të afektuar kur zbatohet shpronësimi;

•

Regjistrimi është i përfunduar

ose

2.1.5.

Direktivat e BE-së me rëndësi për ESIA

Një numër i direktivave të BE-së janë të zbatueshme për studimin e ESIA. Këto mbulojnë vlerësimin
mjedisor, parandalimin dhe kontrollimin e ndotjes, emetimet industriale, cilësinë e ajrit, ruajtjen e
dioksidit të karbonit, emetimet e gazrave serrë, ujit, ruajtjen e habitateve natyrore dhe biodiversitetin,
materialet e rrezikshme, zhurmën. Një listë e direktivave të BE-së të cilat janë relevante për ESIA
janë dhënë më poshtë:
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Direktiva 2014/52/EU

•

13

përmisimi i Direktivave 2011/92/EU mbi vlerësimin e efekteve të disa

projekteve publike dhe private në mjedis;
14

•

Direktiva 2008/50/EC

•

Direktiva 2008/105/EC

rreth qualitetit të ajrit dhe ajrit më të pastër në Evropë;
15

mbi standardet e cilësisë së mjedisit në fushën e ligjit për ujin

(Ndryshimin dhe shfuqizimin e Direktivave të Këshillit 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC,
84/491/EEC, 86/280/EEC dhe ndryshimi i Direktiës 2000/60/EC);
16

mbi mbeturinat (Korniza e Direktives për Mbeturinat)

17

mbi ndotjen e shkaktuar nga substanca të rrezikshme të cilat rrjedhin

•

Direktiva 2008/98/EC

•

Direktiva 2006/11/EC

në mjedisin ujor të Komunitetit;
Direktiva 2006/118/EC

•

Direktiva 2012/18/EU

•

18

19

Për mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga ndotja dhe dëmtimi;
në kontrollin e rreziqeve për aksidente të mëdha që përfshijnë

substanca të rrezikshme (që ndryshojnë dhe më pas shfuqizojnë Direktivën e Këshillit
96/82/EC);
Direktiva 2002/49/EC

•

20

21

lidhur me vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës mjedisore;

•

Direktiva 92/43/EEC

•

Direktiva 2009/147/EC

•

Direktiva 2008/96/EC23 Në menaxhimin e sigurisë së infrastrukturës rrugore;

•

Direktiva 89/391/EEC

2.1.6.

për mbrojtjen e habitateve natyrore dhe të faunës dhe florës;
22

24

rreth mbrojtjes së zogjëve të egër;

–Shëndeti dhe siguria në punë

Kërkesat e Invesitorëve

Momentalisht BEI dhe BERZH po konsiderojnë financimin dhe implementimin e Projektit
Deklarata e BEI mbi Parimet dhe Standardet Mjedisore dhe Sociale, përcakton ligjin për mbrojtjen e
mjedisit dhe mirëqenien njerëzore. Kjo kornizë promovon qasjen e BE ndaj çështjeve mjedisore dhe
sociale dhe është në përputhje me praktikat ndërkombëtare.
Kjo

reflektohet

në

objektivat

dhe

qëllimet

e

Planit

Operativ

të

Korporatës

(COP‐http://www.eib.org/attachments/strategies/cop_2010_en.pdf) si dhe në mbrojtjen e tij mjedisore
dhe sociale, përmes Deklaratës së EIB mbi Parimet dhe Standardet Mjedisore dhe Sociale. Këto
13

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008L0050
15
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:en:PDF
16
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
14

17

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0052:0059:EN:PDF

18

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:EN:PDF

19

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002L0049
21
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
22
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
23
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0096
24
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
20
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procedura, parime dhe standarde kthehen në praktikat rutinore të EIB-it në Doracakun për Praktikat
25

Mjedisore dhe Sociale , i cili i nënshtrohet rishqyrtimit dhe rishikimit të rregullt.
Sipas Deklaratës së BEI mbi Parimet dhe Standardet Mjedisore dhe Sociale, të gjitha veprimet e
financuara nga BEI, të cilat janë të vendosura në BE, Kandidat dhe vendet kandiduese me potencial
të cilat mund të kenë efekte të rëndësishme në mjedis, shëndetësi dhe mirëqenie njerëzore dhe mund
të ndërhyjë në të drejtat e njeriut, do t'i nënshtrohet një vlerësimi sipas BE-së për Direktivat EIA
2011/92/EU; Përveç kësaj, ato duhet të jenë në përputhje me legjislacionin dhe rregulloret kombëtare
si dhe çdo obligim dhe standard në konventat përkatëse ndërkombëtare dhe në marrëveshjet
multilaterale BEI zbaton një numër të masave thelbësore mbrojtëse mjedisore dhe sociale që
pasqyrojnë praktikat e mira ndërkombëtare. Kërkohet që të gjitha projektet e tij të:
.
•

Zbatimi i Parimeve Evropiane për Mjedisin, të cilat janë përputhshmëria me standardet dhe
praktikat mjedisore të BE-së, nëse janë praktike të realizueshme në disa rajone;

•

Zbatimi i Acquis-it mjedisor të BE-së mbi vlerësimin mjedisor siç përcaktohet në Librin e BEI-

•

Zbatimi i konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga BE;

•

Zbatmimi i Acquis social të BE-së siç përcaktohet në Librin e Referencës së BEI-së mbi

të mbi Ligjin e Mjedisit të BE-së;

Legjislacionin Social të BE-së dhe përmes Shënimeve Sociale të BEI-së;
•

Aplikimi i "teknikave më të mira ", sipas nevojës;

•

Zbatimi i praktikave të mira të menaxhimit mjedisor gjatë zbatimit dhe funksionimit të projektit;
dhe

•

Përkrahja e praktikave të tjera mjedisore dhe sociale ndërkombëtare

Qëndrueshmëria mjedisore dhe sociale sipas Deklaratës së BEI-së është kusht për projektet që
marrin kredi nga Banka. Vlerësimi mjedisor dhe social është një pjesë integrale e procesit të
vlerësimit dhe monitorimit të Bankës.
Qëllimi kryesor i bankës është të sigurojë respektimin e parimeve dhe aplikimin e Standardeve Bazë
të Punës të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), së bashku me legjislacionin përkatës të BEsë. Në përputhje me legjislacionin përkatës të BE-së dhe praktikën ndërkombëtare dhe nën EISA-n,
personi përkatës do të kryejë lloje të ndryshme të vlerësimeve, të tilla si vlerësimi i ndikimit social që
mund të përfshijë ndikimet në shëndetin e njeriut dhe të drejtat e njeriut, vlerësimin e ndikimit të
biodiversitetit, vlerësimin e ndikimit të ndryshimit të klimes dhe vlerësimin e ndikimit të trashëgimisë
kulturore, nëse është e aplikueshme. Nëse konsiderohet e nevojshme nga BEI, bazuar në natyrën e
projektit dhe shtetit, personit përkatës mund t'u kërkohet të kryejnë një vlerësim të pavarur të të
drejtave të njeriut dhe / ose vlerësime të tjera shtesë.
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Kur BEI bashkëfinancon me IFI të tjerë që kanë miratuar politikat e tyre mjedisore dhe sociale (E&S),
zbatimi adekuat i këtyre politikave mund të jetë i mjaftueshëm për të përmbushur standardet E&S të
BEI, sipas vlerësimit të BEI. Një mundësi e tillë nuk heq dorë nga detyra e BEI për kujdesin e duhur
mjedisor dhe social dhe çdo hapsirë midis atij dhe udhëheqësve të tjerë do të llogaritet në mënyrë të
rregullt.
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Ligji për Mjedisin dhe Ndikimin Social e BERZH , e aprovuar nga Drejtorët e Bordit Në Mbledhjen e
7 Majit 2014, përshkruan se si Banka do të trajtojë ndikimet mjedisore dhe sociale të projekteve të saj
duke:
•

Përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë përkatëse të BERZH-it dhe klientëve të saj në projektimin,
zbatimin dhe operimin e projekteve në përputhje me këtë Politikë dhe Kërkesat e
Performancës

•

Vendosja e një qëllimi strategjik për të promovuar projektet me përfitime të larta mjedisore
dhe sociale

•

Integrimi i qendrushmërisë mjedisore dhe sociale në të gjitha aktivitetet

Për të ndihmuar klientët dhe / ose projektet e tyre që të arrijnë qëndrueshmërinë mjedisore dhe
sociale, Banka ka përcaktuar PR-ët specifike për fushat kryesore të qëndrueshmërisë mjedisore dhe
sociale siç janë shënuar më poshtë:
•

PR 1 - Vlerësimi dhe Menaxhimi i Çështjeve Mjedisore dhe Sociale

•

PR 2 - Kushtet e Punës dhe Fuqisë Punëtore

•

PR 3 - Efikasiteti i Burimeve, Parandalimi dhe Kontrollimi i Ndotjes

•

PR 4 - Shëndeti dhe Siguria

•

PR 5 – Ndarja e Tokës, Rivendosja e Detyrueshme dhe Zhvendosja Ekonomike

•

PR 6 - Ruajtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore

•

PR 7 – Popullsia Vendase

•

PR 8 – Trashëgemia Kulturore

•

PR 9 – Ndërmjtësuesit Financiar

•

PR 10 - Dhënia e Informacionit dhe Angazhimi i Palëve të Interesuara

Çdo PR përcakton në objektivat e tij, rezultatet e dëshiruara dhe gjithashtu kërkesat specifike për
projektet në mënyrë që të ndihmojnë klientët të arrijnë këto rezultate. Pajtueshmëria me ligjin
përkatës nacional është pjesë kryesore e të gjitha PR-ve. Projekti i planifikuar do të përmbushë
kërkesat minimale të PR-ve në vijim (Tabela 8):
Tabela 9 Përmbledhje e Kërkesave përkatëse të Performancës së BERZH (PR)
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PR

PR 1

PR 2

Relevante
Thekson rëndësinë e vlerësimit të integruar për të identifikuar ndikimet mjedisore dhe
sociale dhe çështjet që lidhen me projektet dhe menaxhimin e performancës mjedisore dhe
sociale të klientit gjatë Projektit. Procesi i vlerësimit mjedisor dhe social do të bazohet në
informacionet e fundit, duke përfshirë një përshkrim dhe përkufizim të saktë të projektit dhe
aktiviteteve të lidhura me klientin, si dhe të dhënat bazë të të dhënave sociale dhe
mjedisore në një nivel të detajeve. Procesi i vlerësimit duhet gjithashtu të identifikojë: (i)
ligjet e zbatueshm mjedisor dhe social dhe kërkesat rregullative të juridiksioneve në të cilat
vepron projekti, duke përfshirë ato ligje që zbatojnë detyrimet e vendit sipas ligjit
ndërkombëtar; Dhe (ii) kërkesat e aplikueshme sipas PR-ve. Në qendër të kësaj qasjeje
është zbatimi i hiarkisë dhe GIP.4 Për projektet që mund të kenë ndikime të pafavorshme
mjedisore dhe sociale, klienti, si pjesë e procesit të vlerësimit, identifikon aktorët e projektit
dhe harton një plan për t'u angazhuar me Palët e interesuara në mënyrë kuptimplote për të
marrë në konsideratë pikëpamjet dhe shqetësimet e tyre gjatë planifikimit, implementimit
dhe operimit të Projektit në pajtim me PR 10.
Vërehet se për klientët dhe aktivitetet e tyre të biznesit, fuqia punëtore është një pasuri e
vlefshme dhe se menaxhimi i mirë i burimeve njerëzore dhe një marrëdhënie e shëndoshë e
menaxhimit të punëtorëve në respektimin m e të drejtave të punëtorëve, duke përfshirë
lirinë e shoqërimit dhe të drejtën për negociata kolektive, Për qëndrueshmërinë e
aktiviteteve të biznesit. Projektet duhet të jenë në përputhje, në minimum, me (i) ligjet
kombëtare të punës, sigurimeve shoqërore dhe shëndetit në punë dhe (ii) parimet dhe
standardet themelore të konventës e ILO-s. Klienti do të sigurojë një mekanizëm efektiv të
ankesave për punëtorët (dhe organizatat e tyre, ku ato ekzistojnë) për të ngritur shqetësimet
në vendin e punës.

PR 3

Vlerësimi që rritja e aktivitetit ekonomik dhe urbanizimi mund të krijojnë nivele më të larta të
ndotjes në ajër, ujë dhe tokë dhe konsumojnë burime të fundme në një mënyrë që mund të
kërcënojë njerëzit dhe mjedisin në nivel lokal, rajonal dhe global. Prandaj, efikasiteti i
burimeve dhe parandalimi dhe kontrolli i ndotjes janë elemente thelbësore të
qëndrueshmërisë mjedisore dhe sociale dhe projektet duhet të përmbushin praktikat e mira
ndërkombëtare (GIP) në këtë drejtim. Klienti do të miratojë masa teknike dhe financiare të
realizueshme dhe me kosto efektive për të minimizuar konsumin e saj dhe për të
përmirësuar efikasitetin në përdorimin e energjisë, ujit dhe burimeve të tjera dhe inputeve
materiale si dhe për rikuperimin dhe ri-shfrytëzimin e materialeve të mbeturinave në
zbatimin e Projektit.

PR 4

Njohja e rëndësisë së shmangies së impakteve negative dhe çështjeve negative të lidhura
me shëndetin dhe sigurinë që lidhen me aktivitetet e projektit për punëtorët, komunitetet dhe
konsumatorët e ndikuar nga projekti. Klienti do të marrë në konsideratë standardet e BE-së
për menaxhimin e rrugëve dhe të trafikut, të identifikojë masat e sigurisë rrugore dhe të
inkorporojë komponentët e sigurisë rrugore të cilat janë teknikisht dhe ekonomikisht të
realizueshme dhe me kosto efektive Të projektit në mënyre që të zbutet ndikimet e
mundshme të sigurisë rrugore në komunitetet lokale të afektuar. Ku është e përshtatshme,
klienti do të ndërmarrë një auditim të sigurisë rrugore për secilën fazë të projektit dhe do të
monitorojë në mënyrë rutinore raportet e incidenteve dhe aksidenteve për të identifikuar dhe
zgjidhur problemet.

PR 5

Mbështetja dhe përputhja me respektin universal dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të
njeriut dhe veçanërisht të drejtën për strehim dhe përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve
të jetesës. Klienti do të marrë në konsideratë projektet e mundshme alternative të Projektit
për të shmangur ose të paktën minimizimin e zhvendosjes fizike dhe / ose ekonomike, duke
balancuar kostot dhe përfitimet mjedisore, sociale dhe ekonomike. Është e pashmangshme,
zhvendosja duhet të minimizohet dhe masat e duhura për të zbutur ndikimet negative ndaj
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PR

Relevante
personave të zhvendosur dhe komuniteteve pritëse duhet të planifikohen dhe zbatohen me
kujdes. Përvetësimi i tokës dhe / ose kufizimet në lidhje me përdorimin e tokës shpesh çon
në zhvendosjen fizike të njerëzve, si dhe zhvendosjen e tyre ekonomike. Klienti do t'i ofrojë
të gjithë personave të zhvendosur dhe komuniteteve kompensim për humbjen e pasurisë
me kosto të plotë të zëvendësimit dhe asistencë tjetër. Kjo ka për qëllim të rivendosë dhe
potencialisht të përmirësojë standardet e tyre të jetesës dhe / ose jetesën e personave të
zhvendosur në nivelet para zhvendosjes. Masat mund të bazohen në tokë, burime, paga
dhe / ose aktivitete afariste. Standardet për kompensim do të jenë transparente dhe të
qëndrueshme në kuadër të projektit.

PR 6

Vlerësim i ruajtjes së biodiversitetit1 dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore të
gjalla janë thelbësore për qëndrueshmërinë mjedisore dhe sociale. Nëpërmjet procesit të
vlerësimit, klienti duhet të identifikojë dhe të karakterizojë, në fillim të ciklit të së Projektit,
mundësitë potenciale të Projektit, rreziqet dhe ndikimet në biodiversitetin. Shtrirja e
vlerësimit duhet të jetë e mjaftueshme për të karakterizuar ndikimet, bazuar në gjasat e tyre
dhe rëndësinë dhe ashpërsinë e ndikimit, dhe reflekton shqetësimet e komuniteteve
potencialisht të prekura dhe, aty ku është e rëndësishme, palët e tjera të interesit. Vlerësimi
duhet gjithashtu të marrë në konsideratë ndikimet e drejtpërdrejta, indirekte dhe kumulative
dhe të vlerësojë efektivitetin dhe mundësitë e masave zbutëse që do të zbatohen në
Projekt. Procesi i vlerësimit duhet të përfshijë shqyrtimin e ndikimeve të mundshme të nivelit
të relievit, si dhe ndikimet në integritetin ekologjik të ekosistemeve, pavarësisht nga statusi i
tyre mbrojtës dhe pavarësisht nga shkalla e shqetësimit ose degradimit të tyre. Masat
zbutëse të duhura janë vënë në vend, për të siguruar asnjë humbje neto dhe mundësisht
fitim neto të tipareve prioritare të biodiversitetit në afat të gjatë, për të arritur rezultate të
matshme të ruajtjes.

PR 8

Njohja e rëndësisë së trashëgimisë kulturore për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm.
Qëllimi është të mbrojë trashëgiminë kulturore dhe të orientojë klientët në shmangien ose
zbutjen e ndikimeve negative mbi trashëgiminë kulturore gjatë veprimtarisë së tyre të
biznesit. Klientët pritet të jenë të kujdesshëm në qasjen e tyre ndaj menaxhimit dhe
përdorimit të qëndrueshëm të trashëgimisë kulturore.

PR 10

Njohja e rëndësisë së një angazhimi të hapur dhe transparent ndërmjet klientit, punonjësve
të tij, komuniteteve lokale të prekura drejtpërdrejt nga Projekti dhe kur është e
përshtatshme, aktorë të tjerë si element thelbësor të praktikës së mirë ndërkombëtare (GIP)
dhe qytetarisë korporative. Klientët pritet të identifikojnë dhe të angazhohen me palët e
interesit si pjesë integrale e sistemit të tyre të përgjithshëm të menaxhimit mjedisor dhe
social (ESMS), procesit të vlerësimit mjedisor dhe social të projektit dhe planit të
menaxhimit mjedisor dhe social siç është përshkruar në PR 1. Klientët do të zhvillojnë
angazhimin e palëve të interesit në bazë të ofrimit të komuniteteve lokale që janë të
afektuar drejtpërdrejt nga projekti dhe palët e tjera relevante me qasje në informata
relevante, të kuptueshme dhe të arritshme, në mënyrë të përshtatshme kulturore dhe pa
manipulime, ndërhyrje, apo kërcënim . Për projektet që ka të ngjarë të kenë ndikime dhe
çështje të pafavorshme mjedisore ose sociale, klienti do të zhvillojë dhe zbatojë një Plan të
Angazhimit të Palëve të Interesit (SEP) të përshtatshëm me natyrën dhe shkallën ose
rreziqet, ndikimet dhe fazën e zhvillimit të Projektit.
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3. PËRSHKRIMI I PROJEKTIT DHE ALTERNATIVAT E
KONSIDERUARA
3.1. Përshkrimi i Projektit
Projekti - Ndërtimi i autostradës N9, pjesa Kijevë - Klinë deri në Zahaq (31 Km), është në fazën e
dizajnit konceptual. Faza e hartimit të hershëm nënkupton që pjesa më e madhe e strukturave të
autostradës janë të vendosura në mënyrë indikative dhe gjithashtu vetë Përshtatja është subjekt i
përsosjes së mëtejshme dhe ndryshimeve konsekuente. Përshkrimi i projektit të dhënë këtu pasqyron
situatën dhe detajet të cilat mungojnej janë:
•

Strukturat e autostradës (ndërthurjet, mbikalimet / nënkalimet, urat, vijaduktet, drenazhë),

•

Fushëveprimi dhe koha e aktiviteteve dhe punimeve të ndërtimit,

•

Vendndodhja e objekteve mbështetëse,

•

Kërkesat rreth Përdorimit të Tokës dhe Marrjës së Tokës

3.1.1.

Lokacioni i detajizuar i Projektit

Projekti është pjesë e rrugës lindje-perëndim midis Prishtinës dhe kufirit me Malin e Zi. Qytetet më të
mëdha përgjatë korridorit janë Prishtina dhe Peja. Shtrirja e Projektit është e vendosur në një distancë
deri në 1.5 km në veri nga rruga ekzistuese N9. Rruga ekzistuese do të përdoret si rrugë paralele dhe
rrugë shërbyese. Asnjë ndërhyrje në rrugën ekzistuese nuk është planifikuar nga Projekti.
Shtrirja fillon afër Kijevës (38 km në perëndim të Prishtinës) në veri të fshatit Kijevë dhe përfundon në
fshatin Zahaq, 7 km në lindje të qytetit të Pejës. Terreni përfshin shpatet të buta të kaluara nga shumë
gryka të thella. Autostrada kalon nëpër rajonin e ashtuquajtur Dukagjini, i cili formohet nga luginat e
lumenjve Drini i Bardhë dhe Bistrica e Pejës. Lumi Drini i Bardhë përshkohet nga një urë afër Klinës.
Lumi Bistrica e Pejës shkon paralelisht me Linjën: rruga ekzistuese N9 ndodhet në mes të
autostradës së re dhe lumit.
Seksioni fillestar i Shtrirjës formohet mbi një platformë të sheshtë; Pastaj terreni zvogëlohet
gradualisht drejt shtratit të lumit Drini I Bardhë dhe më pas ngjitet lehtë në lartësi, drejt Pejës.
Diferenxca midis lartësive më të ulëta (370 m) dhe më të lartë (615 m) të korridorit është 245 m.
(Figura 11 dhe 12).
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Figura 11 Skica e Seksionit Km 0+000-Km17+000
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Figura 12 Skica e Seksionit km17+000-km 31+000
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Shtrirja ndanë vendbanimet Dollc, Zajm dhe Drenoc dhe anashkalon fshatrat Drsnik, Jabllanicë,
Kliçinë, Leshan, Lugagji, Gllaviqicë, Ramun dhe Zahaq. Rruga gjithashtu kalon pjesën veriore të
fshatrave Pjetërq i Epërm, Pjetërq i Poshtëm duke lënë një vendbanim të vogël të shkëputur nga
fshati kryesor. Prona ekzistuese rezidenciale dhe jo-rezidenciale (bizneset) ndodhen në një distancë
prej 1 - 50 metra nga buza rrugore. Gjatë fazave të ardhshme të projektimit, do të bëhen përpjekje për
të shmangur situata të tilla dhe për të mbajtur një korridor prej 20 metrash në të dy anët e autostradës
pa ndonjë shtëpi banimi / ndërtesa tregtare, në përputhje me të drejtën e përcaktuar në Ligjin për
Rrugët (Nr. 2003/13).
Rruga kryqëzon një rajon (R 104) dhe disa rrugë lokale me nënkalime ose mbikalime. Për të
mundësuar qasje në prona përgjatë rrugës së planifikuar, janë planifikuar gjashtë grad të ndryshme
për ndryshim. Prej këtyre ndryshimeve, rrugët e veçanta të kryqezimit do të kalojnë në rrjetin rrugor
lokal dhe më pas do të lejojë qasje në pronat përgjatë këtyre rrugëve lokale dhe N9 ekzistuese. Një
kalim me një rrugë lokale në pjesën fillestare të Shtrirjes është lënë pas dore në këtë fazë të
projektimit, e cila është shënuar nën përshkrimin e hollësishëm të Shtrirjes më poshtë. Me Zgjidhjen
Preliminare do të duhet të një gjindet një zgjidhje e përshtatshme për të siguruar qasjen e pronave të
shkëputura në rrjetin e rrugëve lokale dhe rrugën ekzistuese N9.
Pika përfundimtare e rrugës lidhet me rrugën ekzistuese N9 pranë vendbanimit Zahaq. Si rezultat,
trafiku i ngarkuar i autostradës dhe automjetet që udhëtojnë përgjatë rrugës së shërbimit N9 do të
bashkohen dhe do të vazhdojnë përmes qendrës së qytetit Pejë. Gjatë fazës tjetër së projektimit,
duhet të gjendet zgjidhja për të shmangur këtë ngushtim rruge.
Pesë seksionet të Shtrirjes dallohen në bazë të morfologjisë së terrenit dhe përdorimit të lartë të
tokës. Për çdo seksion karakteristikat janë përshkruar në tekstin e mëposhtëm:
•

vendbanimet që ndodhen brenda korridorit të rrugës (të anashkaluar ose të ndara),

•

kalimi me rrjedhat e ujit dhe rrugët,

•

Zonat kritike ku Pronat Residenciale dhe Jorezidente janë të vendosura brenda drejtimit të
Shtrirjes (20 metra nga ana e Rrugës).

•

Vende ku mund të afektohen habitatet

Seksioni 1: Km 0+000 - Km 4+100:
Shtrirja është formuar në terren të sheshtë; Lartësitë janë në nivelin 600-610 m mbi nivelin e detit.
Përdorimi më i madh i tokës është në pjesët bujqësor dhe kullota. Rruga ndjek rrugën ekzistuese N9
në një distancë prej max. 1.5 km. Dhe min. 350 m. Figura 13).
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Figura 13 Seksion km 0+000-4+100
Pika fillestare e Shtrirjes lidhet me autostradën ekzistuese, e cila është e degëzuar nga rruga
ekzistuese N9 dhe mbaron në veri të Kijëvës. Pika fillestare e Shtrirjes është treguar në Figurën 14
më poshtë.

Figura 14: Fundi i autostradës në veri të Kihilit dhe fillimi i shtrirjes së projektit
Fshati Drsnik ndodhet afër Shtrirjes, në jug. Përgjat rrugës së drejtë prej 20 metrash në të dy anët e
radhitjes nuk ka prona të gjetura. Fshatrat Qabiq dhe Ujë Mirë gjenden në veri, por ato nuk janë të
prekura nga Rruga, ndërsa shtëpia më e afërt është 2 km larg nga autostrada.
Te vendkalimet janë parashikuar gypacione dhe kanale. Rrugët lokale të kaluara nga Shrirja janë të
vendosura në lidhjet e mëposhtme: Km 0 + 450 (ajo është e degëzuar nga rruga ekzistuese N9 dhe
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mbaron 300 metra në veri të Rrugës, duke siguruar qasje në disa Prona Rezidenciale); Km 3 + 200
(lidh rrugën ekzistuese N9 me fshatin Uje Mire); Km 3 + 800 (lidh fshatrat Drsnik dhe Qabiq). Në çdo
kalim nënkalime / mbikalime janë planifikuar me përjashtim të atij në Km 0 + 450. Në pjesën km 3 +
200 është planifikuar një ndryshim me Dizajnin Konceptual. Pas kalimit të pjesës KM 0 + 450 nuk
ka ndonjë nënkalim / mbikalim të planifikuar. Kjo do të duhet të merret parasysh në fazën tjetër
të Projektimit
Seksion 2 Km 4+100 - km 10+000:
Shtrirja është formuar në terren kodrinor; Lartësitë janë në nivelin 510 - 615 m mbi nivelin e detit
Ndryshimet në morfologjinë e terrenit shihen në figurat 15 dhe 16 më poshtë

Figura 15: Pjesa e shtrire dhe kordrinore e terrenit të Shtrirjes në cca km 6+000

Figure 16: Terreni kodrinor i Shtrirjes në cca km 6+500. Morfologji të ndryshme të terrenit
Përdorimi më i madh i tokës janë pyjet dhe kullotat. Rruga është duke ndjekur rrugën ekzistuese N9
në një distancë prej max. 1 km dhe min. 150 m (Figura 17).
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Figura 17 Seksion km 4+100-10+000
Ky seksion kalon nëpër fshatin Dollc - densiteti i lartë i pronave të banimit është i pranishëm në jug
dhe shumë pak vendbanime të shpëndara janë të vendosura në veri nga Drejtimi. Në km 5 + 500,
shtrirja kalon nga disa Prona Rezidenciale në një distancë prej 3-5 metrash (Figura 15). Prishja e disa
pronave banesore do të jetë e mundshme, nëse rruga nuk do të ndryshojë në fazën e projektimit të
27
detajuar. Rruga kalon nëpër një pyll të degraduar të shkozave Pyje me Lisa të Bardhë
i cili
konsiderohet një habitat i ndjeshëm (shih Kapitullin 5.1.11 mbi Vlerësimin e Biodiversitetit). Disa
humbje të habitatit do të jenë të pashmangshme dhe do të nevojiten masa kompensimi.Shtrirja kalon
përgjatë disa gryka të thella Në vendkalimet me gryka dhe kanale janë parashikuar. Në km 6 + 813
është planifikuar një ndryshum në mënyrë për t'u lidhur me rrugën ekzistuese N9 dhe rrugën lokale që
çon në fshatin Uje Mire. Pranë pjesës e cila do ndryshohet ndodhet një gurore në jug të Shtrirjes; Një
gurore tjetër është e pranishme në Km 9 + 000 në veri. Mbikalimet janë planifikuar në Km 9 + 011 dhe
Km 9 + 888, për të mundësuar lidhjen e guroreve që ndodhen në të dy anët e Rrugës
Seksion 3 Km 10+000 - km 16+000:
Shtrirja është formuar në një terren kodrinor dhe të sheshuar dhe terren të hapur të sheshtë; Lartësitë
janë në nivelin 370 - 520 m mbi nivelin e detit. Sa i përket dizajnit për disa seksione është mjaft
sfiduese , sidomos në terrenet kodrinore dhe në kalimet me infrastrukturën e transportit (hekurudhor,
rruga për Gjakovës e cila është degëzim i rrugës N9 afër Klinës) dhe lumin Drini i Bardhë.
Ndryshimet në morfologjinë e terrenit dhe sfidat e projektimit janë të përshkruara në figurat e
mëposhtme.

27

Shkoza orientale dhe lisi i bardhë konsiderohen habitat me prioritet dhe si i tillë është listuar në Shtojcën 1
të Direktivës për Habitate.
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Figura 18: Cca km 10+000 – km 12+000: Seksioni kodrinor e cila është sfiduese për
përcaktimin e zgjidhjes vertikale të Shtrirjes

Figura 19: Cca km 10+000 – km 12+000: Seksioni kodrinor e cila është sfiduese për
përcaktimin e zgjidhjes vertikale të Shtrirjes

Figura 20: Km 13+300 – km 13+600: Pikat e kalimit me hekurudhën
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Duke vazhduar më në perëndim, janë të vendosura kryqëzimet e Shtrirjes me lumin Drini i Bardhe
dhe rruga drejt Gjakovës, në distanca shumë të shkurtra. Në Projektin Preliminar do të identifikohet
një zgjidhje për problemin e strukturave të mëdha pasuese (ura dhe zëvendësimi); Do të jetë një sfidë
për Projektuesit.

Figura 21: Km 15+000: Sipërfaqja e prerjes 17-18m

Figura 22: Pamja përgjat Shtrirjes në pjesën perëndimore të Klinës
Përdorimi më i madh i tokës është pylli dhe kullotat (në terrenet kodrinore) dhe toka bujqësore (në
terrene të sheshta të formuara nga lumi Drini i Bardhë). Rruga është duke ndjekur rrugën ekzistuese
N9 në një distancë prej max. 1 km dhe min. 200 m. (Figura 23).
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Figura 23:Seksion km 10+000 – km 17+000
Rruga ndanë Zajmin dhe Drenocin dhe kalon nëpër fshatrat Pjetërq i Epërm dhe Pjetërq i Poshtëm.
Disa prona rezidenciale të cilat gjenden përgjatë rrugës së autostradës do të preken në shinat e km
13 + 000 dhe një vendbanim i vogël në km 15 + 000. Vendbanimet Perlina dhe Klina janë të
vendosura në veri të Shtrirjes, por këto nuk janë të prekura nga Shtrirja, pasi shtëpia më e afërt është
1 km dhe 3 km larg nga Shtrirja përkatësisht.
Në këtë seksion të terrenit shpesh kryqëzohen me gryka të cilat kalojnë përgjat Shtrirjes. Në këto
vendkalimet janë parashikuar gypacione dhe kanale. Në km 13 + 550 kalon Drini i Bardhë, ku do të
ndërtohet një urë e re. Duke marrë parasysh shtrirjen alternative, e cila kalon përgjatë shelgjeve
dhe rripa të plepit

28

(shih kapitullin 5.1.11 mbi vlerësimin e biodiversitetit) po minimizohet;

Megjithatë, humbja e habitateve

është e pashmangshme për shkak të ndërtimit të urës.

Ndërtimi i urës mund të ndikojë potencialisht në specien European eel. Prania në lum nuk
është konfirmuar aktualisht, gjë që kërkon

29

studime të mëtejshme dhe vlerësim të rëndësisë

së impaktit, ne mënyrë që të marrë masat e mëtutjeshme

Kjo pjesë karakterizohet nga një dendësi relativisht e lartë e popullsisë dhe nga rrugët lokale ku
strukturat që mundësojnë lidhjen në rrjetin rrugor janë vendosur në distanca të shkurtra. Në km 12 +
650 dhe km 15 + 000 janë planifikuar ndërprerjet për lidhjen e rrugës me infrastrukturën rrugore
ekzistuese (zëvendismi bëhet te lidhjet me autostradën Klinë - Deçan dhe atë me pjesën Km 15 + 000
do të hyjnë në rrugën rajonale R 104) . Mbikalimet te rrugët lokale janë planifikuar në: Km 10 + 134
(rruga lidh rrugën ekzistuese N9 me Drsnik), Km 12 + 548 (rruga lidh N9 me Drsnik), Km 13 + 116
(rruga lidh N9 dhe Perline ), Km 13 + 409 (rruga lidh N9 dhe Klinë), Km 13 + 924 (rruga lidh N9 dhe
Klinë), km 14 + 486 (rruga lidh N9 dhe Perline) dhe km 14 + 955 (rruga lidh N9 Dhe Perline).
Nënkalimi i autostradës është planifikuar në km 13 + 380 për të lidhur rrugën ekzistuese N9 dhe
Klinë.
28 Shelgjet kodrinore dhe rripat me plepa konsiderohen si habitate me prioritet dhe sit ë tilla listohen në Shtojcën 1 të Direktivës për Habitate.
29 Literatura ekzistuese tregon se marrja e fundit e mostrave të specieve të peshkut ishte në periudhën 2005-2007: u identifikua ngjala evopiane popullata e së cilës ishte
në rënie, për shkak të pengesave me migracioni shkaktuar nga digat e ndërtuara në Shqipëri.
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Seksioni i km 16 + 000-km 16 + 700 hyn në pjesën e poshtme të lumit Bistrica E Pejes, duke shkelur
30
habitatin (shih kapitullin 5.1.11 mbi vlerësimin e biodiversitetit) e pyllit shelg-plep . Sidoqoftë, ajo nuk
formon bimësi të vazhdueshme pyllore pasi ndërthuret me tokën bujqësore; Kjo ndikon që vlera e këtij
habitati të jetë relativisht e ulët.
Seksion 4 Km 17+000- km 23+000:
Shtrirja është formuar në një terren të hapur; Lartësitë janë në nivelin 380 - 451m mbi nivelin e detit.
Përdorimi më i madh i tokës është ajo bujqësore. Shtrirja ndjek rrugën ekzistuese N9 në një distancë
maksimale prej 1.5 Km dhe minimale prej 200 m. (Figura 24). Mund të shohim se Projektimi
Konceptual për këtë pjesë funksionon me një shtrirje alternative për pjesën nga Km 19 000 në Km 23
000 i cili shtrihet më tej në veri dhe shmang zonat e populluara. Shtrirja do të rregullohet gjatë fazave
fillestare dhe të Dizajnimit të detajeve.

Affected Houses

Figura 24 Seksion km 17+000 – km 23+000
Rruga përshkon fshatin Jabllanicë në km 19 + 400-19 + 800 dhe anashkalon fshatrat Kliçinë, Leshan
dhe Lugagji. Në pjesën që kalon në fshatin Jabllanicë, rruga i afrohet rreth 100 Pronave Rezidenciale
dhe disa bizneseve në distancë prej 3-5 metrash. Prishja e disa prej pronave rezidenciale do të jetë e
mundshme në qoftë se Shtrirja nuk do të ndryshojë në fazën e Projektimit të Detajuar. Alternativa e
treguar në Figurën 24 më lart, duke shmangur vendbanimet nuk është miratuar në Dizajni Konceptual
për shkak të vëllimit të gjerë të punimeve tokësore dhe gjatësisë që kanë efekt në kosto të ndërtimit e
cila është më e madhe. Dizajnuesit do të bëjnë përpjekje të mëtejshme për të rafinuar këtë pjesë të
shtrirjes: zgjidhja duhet të merret me tregtinë e kostove në mes të ndërtimit dhe rivendosjes.
Vendbanimet Jagode dhe Paskalice janë të vendosura në veri të Shtrirjes, por këto nuk janë të
afektuara, pasi shtëpia më e afërt është 2.5 - 3 km larg nga Rruga.
Disa grykore kalojnë nga Shtrirja . Vendndodhjet e dy kanaleve janë paraqitur në figurat e
mëposhtme.
30

Pyjet shelg-plep konsiderohen habitat me prioritet dhe si i tillë listohen në Shtojcën 1 të Direktivës së
Habitatit.
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Figura 25. Km 16+180: lokacioni i kanaleve në një grykore

Figura 26: Km cca 20+000: lokacion i kanaleve në një grykore
Në km 22 + 000 është planifikuar ndryshim në menyrë për të lidhur këtë rrugë me rrugën ekzistuese
N9 dhe për të mundësuar hyrjen në vendbanimet e vendosura në jug të Shtrirjes. Shumica e rrugëve
lokale të cilat kalohen nga kjo Rrugë mundësojnë aksesin e popullsisë në pronat bujqësore.
Mbikalimet që do të ndërtohen në km 17 + 126, km 17 + 287, km 18 + 597, km 19 + 423, km 19 +
792, km 19 + 928, km 20 + 272 dhe km 22 + 368 do të lidhin rrugën ekzistuese N9 me rrjetin e
rrugëve lokale që çojnë në këto prona bujqësore dhe në vendbanimet Jagode dhe Paskalice.
Nënkalimet janë planifikuar në km 17 + 712, km 19 + 225, km 20 + 650, km 21 + 301 dhe km 22 +
857 për të njëjtin qëllim si mbikalimet. Strukturat do të ndërtohen më shpesh për shkak të dendësisë
relative të popullsisë së vendbanimeve dhe të rrjetit rrugor lokal.
Seksion 5 Km 23+000 - km 31+000:
Shtrirja është formuar në një terren të hapur; Lartësitë janë në nivelin 410 - 465 m mbi nivelin e detit.
Përdorimi më i madh është i tokave bujqësore dhe kullotave. Shtrirja ndjek rrugën ekzistuese N9 në
një distancë maksimale 1.5 Km dhe minimal 200 m. (Figura 27).
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Figura 27: Seksioni km 23+000 – km 31+000
Rruga kalon nëpër fshatrat Gllaviqicë dhe Ramun; Në fund, para se të hyjnë në fshatin Zahaq, ai
kalon nëpër disa Prona Rezidenciale. Projektimi i seksionit përfundimtar në km 30 + 000 - km 31 +
000 nuk është finalizuar dhe ende ekzistojnë dy alternativa. Nga një nga alternativat, është
parashikuar shkatërrimi i njërës prej strukturave. Pritet që në fazën e ardhshme të Projektimit do të
shmanget çdo prishje.
Gjatë aktiviteteve të hershme të palëve të interesuara (maj 2015), është zhvilluar një intervistë me
kryetarin e komunës së Pejës, i cili ka ngritur një koment lidhur me këtë Shtrirje, duke u lidhur me
rrugën ekzistuese N9 pranë Zahaqit. Ai propozoi t'i jepte fund kësaj Shtrirje të papëerdorur, për të
mundësuar transmetimin e trafikut jashtë qendrës së Pejës. Ky propozim duhet të shqyrtohet më tej
nga Përfituesi i Projektit dhe Dizajnuesit.
Për të mundësuar trafik të vazhdueshëm përgjatë rrugëve lokale, nënkalimet janë planifikuar në km
23 + 551 dhe km 28 + 431, ndërsa mbikalimet do të ndërtohen në km 24 + 409, km 25 + 659, km 26 +
366, km 28 + 169 dhe km 29 + 635. Këto struktura do të mundësojnë lidhjen e rrugës ekzistuese N9
dhe pronave në vendbanimet Nabergjan dhe Budisalc, të cilat janë të vendosura në zonën e Shtrirjes.
Viaduktet(ura) do të ndërtohen në km 25 + 000 km 27 + 000 për të kaluar mbi gryka.
3.1.2.

Elementet Teknike të Shtrirjes

Autostrada do të jetë me rrugë e dy fishtë të proejektuar për standarde ndërkombëtare dhe specifika
ku do jetë me shpejtësia prej 100-120 km / orë. Pjerrësia maksimale e pjesës vertikale është imax =
5%.
Gjerësia e seksionit të kryqëzimit të autostradës do të jetë si vijon:
•

Rruga për Trafik

4x3.75m = 15.00m’

•

Rruga për Ndalim

2x2.50m = 5.00m’

•

Rruga Ndihmëse

2x0.50 + 2x0.20m = 1.40m’

•

Hendek

0.75/1.00 = 1.75m’

•

Krahu

2x1.00 = 2.00m’

•

Mediani

= 4.00m’

•

Totali

= 27.40m

Seksioni i një kryqëzimi është e paraqitur ne Figurën 28 më poshtë.
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Figura 28: Kryqëzimi i Rrugës
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Duke marrë parasysh zhvillimin aktual të Dizajnit Konceptual, dimensionet për ndërtimin e trotuarit
nuk është përfunduar. Ndërtimi i trotuarëve është pranuar konstruktivisht me dimensionet e
mëposhtme:
•

Nënbaza e gurëve të grimcuar

d=35cm

•

BNS 32SA

d=10cm

•

BNS 22 SA

d=7cm

•

AC 16S polimer – bitumen

d=5cm

3.1.3.

Alternativat e konsiderueshme të Projektit

Alternativat e mëposhtme janë identifikuar dhe vlerësuar:
•

Alternativa Zero (“Mos ndrysho asgjë” Senario)

•

Zgjerimi i rrugës eksiztuese (Për të cilën është përgatitur dizajni i detajuar, ju lutem shihni
pjesën e mësipërme 1.3.1, "Historiku i projektit"),

•

Alternativa e Jugut

•

Alternative e Veriut 1

•

Alternativa e Veriut 2

Qëllimi i këtij vlerësimi ishte të përcaktojë, në një fazë të hershme të Projektit, nëse alternativat mund
të sigurojnë një transport të sigurt të klasit të lartë, që ka kapacitetin për të përmbushur kërkesën e
trafikut parashikues në një ndikim pozitiv mjedisor dhe ndikim negativ social. Kriteret përfshinin
rëndësinë mjedisore, sociale dhe ekonomike.
3.1.4.

Alternativa Zero

Nën Alternativen Zero gjendja ekzistuese do të vazhdojë pa investime të mëdha që po ndodhin. Me
punë të vazhdueshme të mirëmbajtjes normale dhe rregullimeve të vogla ku dhe kur kërkohet.
Alternativa Zero është pika referimi në të cilën krahasohen kriteret e përcaktuara mjedisore, sociale
dhe ekonomike të alternativave të projektit.
Për këtë alternative rruga ekzistuese do të vazhdojë të shërbejë në trafikun e Rrugës 6. Nga ana
pozitive, nuk do të ketë shkatërrim të habitatit si rezultat i ndërtimit të autostradës së planifikuar.
Gjithashtu, nuk do të ketë nevojë për marrjen e tokës për ndërtim.
Megjithatë, do të rritet fluksi i trafikut i cili do të shkaktojë mbingarkesë, koha e udhëtimit do të jetë
më e gjatë dhe ndotja e ajrit dhe zhurmës do të rritet. Siguria rrugore gjithashtu do të përkeqësohet.
Mundësia e shfrytëzimit të shërbimeve në qytetet (shëndetësia, arsimi dhe të tjerët) nuk do të
përmirësohet, si dhe njerëzit që udhëtojnë për punë do të përballen me vështirësi. Arsimi dhe
mundësitë për punësim nuk do të shfrytëzohen nga popullata. Ritmi i zhvillimit ekonomik do të mbetet
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i pandryshuar dhe mundësitë e humbjes së tregut lokal dhe rajonal do të mungojnë. Asnjë punësim i
ri nuk do të krijohet në mungesë të Projektit të planifikuar.
3.1.5.

Lokacioni i Alternativave të Konsiderueshme

Shtrirja Eksiztuese
Rruga e plotë është përafërsisht 30 km dhe kryesisht për shkak të ndryshimit në terren, ndahet në dy
seksione: Killivë - Dollc (Klinë) (12.5 km) dhe Klinë - Zahaq (17.7 km). Fillon jashtë linjës nga veriu i
Kijëvës dhe vazhdon jashtë linjës për 6.2km ku bashkohet me rrugën ekzistuese dhe nga kjo pikë në
Zahaq, me përjashtim të disa rregullimeve të vogla, ndjek linjën e Rrugës ekzistuese. Gjatë këtij
radhitje janë identifikuar "hot spots" të ndryshme, duke ngritur shqetësime mjedisore dhe sociale.
Këto "hot spots" janë identifikuar sipas kategorive (ndërtesa banimi, biznese, trashëgimi kulturore,
habitatet e ndjeshme të cilat gjenden në afërsi të rrugës) dhe të vendosura në një hartë (Figura 29 më
poshtë).
Shtrirja Jugore
Duke nisur jashtë linjës nga veriu i Kijëvës, vazhdon jashtë linjës në veri të rrugës ekzistuese deri
afërsisht km13 ku shkon në lindje të Klinëve, kalon rrugën ekzistuese, kalon lumin Drini I Bardhë dhe
vazhdon përgjatë lumit Bistrica në jug të Rruges ekzistuese derisa të bashkohet me rrugën ekzistuese
në Zahaq. Asnjë "hotspot" nuk është identifikuar për këtë alternativë. Megjithatë, humbja e habitateve
të ndjeshme në rrafshin e përmbytjeve të lumit ishte më i larti në krahasim me alternativat e tjera.
Shtrirja Veriore 1
Nisja jashtë linjës nga veriu i Kihilit, vazhdon jashtë linjës në veri të rrugës ekzistuese derisa të
bashkohet me rrugën ekzistuese në Zahaq. Kjo Shtrirje kryqëzon Shtrirjen Veriore 2 në vende të
ndryshme. Rruga anashkalon ose kalon disa vendbanimeve të vendosura në mënyrë të shpërndarë.
Nuk janë identifikuar hotspotet e rëndësishme për këtë alternativë, me përjashtim të pikës së kalimit
me lumin Drini i bardhë, ku habitatet e ndjeshme bregore potencialisht janë shkatërruar. Përveç kësaj,
pyjevet Thermophilous të Shkozës Orientale dhe lisii bardhë mund të rrezikohen.
Shtrirja Veriore 2
Nisja jashtë linjës nga veriu i Kihilit, vazhdon jashtë linjës në veri të rrugës ekzistuese derisa të
bashkohet me rrugën ekzistuese në Zahaq. Kjo Shtrirje kalon kufirin verior 1 në vende të ndryshme.
Rruga anashkalon ose kalon disa vendbanimeve të vendosura në mënyrë të shpërndarë.Asnjë
"hotspot" nuk është identifikuar për këtë alternativë. Sidoqoftë, ura mbi lumin Drini I Bardhe do të
shkelë një vendbanim bregdetar të një meandri, e cila do të duhet të restaurohet pas ndërtimit të urës.
Pyjet Thermophilous e shkozës lindore dhe lisi bardhë janë të afektuara në një masë më të vogël në
krahasim me Shtrirjen Veriore 1.
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E kuqe – rrugët ekzistuese online
Shmangni - malet, varreza, kisha, bimë të rralla

Të tjerat – alternativat jo aktive

Zvogëloni - pyllin, kullotën, habitatet e lumit
Shkolla
Gurrore, gropime, grumbull mbeturinash
Ndërtesa, Prona Jo-Rezidenciale (biznese) të cilat
mund të jenë të afektuara

Figura 29: Rruga “Kijëvë – Dollc (Klinë) – Zahaq” Shtrirjet alternativat e cila tregon "Hot
Spots" mjedisore dhe sociale të treguara për përshtatjen ekzistuese
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3.1.6.

Kriteret e Vlerësimit

Kriteret e mëposhtme janë përdorur në analizat paraprake të alternativave:
•

•

Inxhinieri
o

Gjeometri – Shpejtësia e Dizajnit;

o

Rritja e Kapacitetit në të ardhmen;

o

Kryqëzimi dhe Aksesi (shpejtësia, rrjedhshmëria, siguria);

o

Punimet e tokës;

o

Rreziku i Dëmtimit nga Përmbytja;

o

Përçarjet e konstruksionit

o

Siguria, Rrethimi kufitar;

o

Shërbime afër vendbanimeve (alternativa te autostrada)

Mjedisor
o

Ndikimi në Biodiversitet (sipërfaqja e habitateve do jetë e shkatrruar);

o

Ndikimi në Qualitetin e Ajrit dhe Zhurmës së Trafikut (numri i vendbanimeve /
popullata e afektuar)

•

o

Ndikimi në Burimet e Ujit;

o

Ndikimi në Ndryshimin Klimatik;

Social
o

Vendbanimet JoVullnetare (numri i vendbanimeve / popullata e afektuar);

o

Ndarja e Komuniteteve (numri i komuniteteve të ndara);

o

Komunitetet e Anashkaluara (numri i vendbanimeve jo rezidenciale të afektuara nga
trafiku i reduktuar përgjatë rrugës eksiztuese N9);

o

Redfuktimi i Trashëgmive Kulturore(numri i trashëgimive kulturore të afektuara);

o

Siguria në Rrugë (Qasje e kufizuar / e pakufizuar në pronat dhe lidhjet me rrjetin
rrugor ekzistues).

Për të krahasuar alternativat, u përdor një metodë e thjeshtë ku u përcaktuan disa parime kyçe për t'u
vlerësuar dhe çdo alternative u krahasua për aftësinë e tij për të përmbushur çdo parim kyç:
•
•

Një shtrirje e vlerësuar e cila përmbushë parimin kyç u caktua 1.
Një Shtrirje që vlerësohet si plotësisht i paaftë për të përbushur kriteret ose në ndonjë mënyrë
të arsyeshme zbut pjesërisht ndikimin negativ në një parim të veçantë kyç është caktuar 4.

•

Pikët (2 dhe 3) u caktuan si të përshtatshme për përmbushjen e parimit kyç.

Pikët e caktuara u grumbulluan më pas për secilën Shtrirje për të identifikuar pikët më të ulta.
Analizat e hollësishme të alternativave kryhen gjatë Studimit të Para-Fizibilitetit për Projektin.
Rezultatet

e

pikëve

paraprake

janë

paraqitur

në

Tabelat

12,

13

dhe

14.
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Tabela 11 Analiza e Alternativave: Pasqyra Mjedisore dhe Sociale
Shënim: Rezultati më i ulët tregon mundësi më të preferuara për arsye mjedisore dhe sociale
Ndikimi

Alternativa Jugore
Bimësi përgjatë zonave
ujore.

Biodiversiteti
4

Alternativa Jugore (COËI
2006)
Seksioni Drenoc-JabllanicëGllavigjice-Zahaq: bimësi
bregore, livadhe të lagështa
dhe vendbanime.
3

Alternativa Veriore 1

Alternativa Veriore 2

Dizajni Ekzistues

Pyjet e fragmentuara,
kullotat dhe fushat e
kulturave; Kalimi i një pjese
të Drinit të Bardhë.
2

Pyjet e fragmentuara,
kullotat dhe fushat e
kultivura

Pyjet, bimësia përgjat ujit, toka
bujqësore.
1

1

Sociale

14 vendbanime të kaluara,
1 vendbanim u afrua në
distancë deri në 30 metra.
2

16 vendbanime të kaluara, 2
vendbanim u afrua në
distancë deri në 30 metra.
3

13 vendbanime të kaluara,
2 vendbanim u afrua në
distancë deri në 30 metra.
2

13 vendbanime të kaluara,
2 vendbanim u afrua në
distancë deri në 30 metra.
2

18 vendbanime të kaluara, 2
vendbanim u afrua në distancë
deri në 30 metra.
4

Zhurma / Ajri

Për pjësën “Sociale”.
2

Për pjësën “Sociale”.
3

Për pjësën “Sociale”.
2

Për pjësën “Sociale”.
2

Për pjësën “Sociale”.
4

Duke u drejtuar nga Lumi
Pecka Bistrica, kalon Lumin
Drin i Bardhë

Duke kaluar lumin Drini i
Bardhë.

Duke kaluar lumin Drini i
Bardhë.

Uji

Duke kaluar naga pjesa e
lumit Pecka Bistrica;
Bistrica, duke kaluar Drinin
e Bardhë
4

3

2

2

Kalimi ekzistues i lumit Drini i
Bardhë do të zgjerohet (më
shumë se dyfishi i gjerësisë
ekzistuese).
2

12

12

8

7

11

Rezultati
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Tabela 12 Analiza e Alternativave: Pjesa inxhinierike
Shënim: Rezultati më i ulët tregon mundësi më të preferuara në pjesën inxhinierike
Ndikimi

Gjeometri /
Shpejtësia e
Dizajnit
Zgjerimi në te
ardhmen
Kryqëzimi dhe
aksesi (Shpejtësia,
rrjedhshmëria,
niveli i ult i
sigurisë)

Punë Toksore

Rreziqet e
dëmtimit të
përmbytjes /
masat e
parandalimit të
erozionit

Alternativa Jugore

Alternative Veriore 1

Alternative Veriore 2

Dizajni Ekzistues

120 kph

120 kph

120 kph

60 kph në disa lokacione

1
E mundshmë

1
E mundshme

1
E mundshme

4
Kufizime

1

1

1

4

E limituar në 4
kryqëzime.

E limituar në 4
kryqëzime.

E limituar në 4 kryqëzime..

Disa kufizime të shpejtësise;
Siguria e lartë

1

1

1

4

High volume of fill for
raised embankment
throughout flood plain.

Prerja dhe mbushja për
80% të pjesës totale

Prerja dhe mbushja për
80% të pjesës totale

Punë minimale

4

2

2

1

Në përmbytjen e
lumenjve për 60% të
rrugës

Nuk ka rrezik

Nuk ka rrezik

Nuk ka rrezik

1

1

1

4
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Ndikimi

Alternativa Jugore

Alternative Veriore 1

Alternative Veriore 2

Dizajni Ekzistues

Struktura të reja . Asnjë
cështje e rëndësishme.

Struktura të reja . Asnjë
cështje e rëndësishme.

Struktura

Struktura të reja mbi uje
baza potencialenë tokat
aluviale

Rehabilitimi, zgjerimi, disa
zëvendësime. Nuk ka çështje të
rëndësishme.

4

Struktura

Struktura të reja mbi uje
baza potencialenë tokat
aluviale

1
1
Struktura të reja . Asnjë
cështje e rëndësishme

4

Pengesa në
Ndërtim

Ndjeshmëria
mjedisore

E Limituar. Përdor pjesën
për rrugë transporti.
1
Kërkohet në disa vende.
Mund të jetë në gjendje të
përdorë argjinatura dhe
mbjellje.
2

Struktura të reja . Asnjë
cështje e rëndësishme

1
Rehabilitimi, zgjerimi, disa
zëvendësime. Nuk ka çështje të
rëndësishme.

1
1
E Limituar. Përdor pjesën
për rrugë transporti.

E Limituar. Përdor pjesën
për rrugë transporti.

1
Diversione të mëdhe dhe
përdorrimi i rrugëve eksiztuese.

1
Kërkohet në disa vende.
Mund të jetë në gjendje të
përdorë argjinatura dhe
mbjellje..

1
Kërkohet në disa vende.
Mund të jetë në gjendje të
përdorë argjinatura dhe
mbjellje..

4
Kërkohet në shumë vende. Do të
duhet të përdorin barriera akustike
për shkak të hapësirës së kufizuar
dhe kosto së lartë

2
Instalimi- kështu mbrojtje
dhe siguri më të mirë

2

Po

1
Po

Po

4
Jo praktike për të instaluar kështu
rrezik të lartë për sigurinë e
përdoruesve të rrugës dhe
këmbësorëve.
4
Jo

1

1

1

4

Instalimi- kështu mbrojtje
dhe siguri më të mirë
Kufizimi i kufirit

Rruga Alternative

Instalimi- kështu mbrojtje
dhe siguri më të mirë.

1

1
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Ndikimi

Alternativa Jugore

Alternative Veriore 1

Alternative Veriore 2

Dizajni Ekzistues

Rezultati

20

12

12

31

64

Tabela 13 Analiza e Alternativave - Përmbledhje
Shënim:Rezultati më i ulët tregon mundësi më të preferuara për arsye mjedisore dhe sociale and Bazat e Këshillimit Mjedisor për Huadhënësit
Alternativa Jugore

Alternativa Veriore 1

Alternativa Veriore 2

Dizajni Ekzistues

Bazat e Këshillimit Mjedisor për
Huadhënësit

Po
1

Po
1

Po
1

Jo
4

Impakti i pranueshëm Mjedisor

Jo
4

Po
1

Po
1

Jo
4

Impakti Social i pranueshëm

Po
1

Po
1

Po
1

Jo
4

Përmbushja e Regulacionit te EU
1315
ie Rrugë e Cilësisë së Lartë

Po
1

Po
1

Po
1

Jo
4

7

4

4

16

Rezultati
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3.1.7.

Analiza e Multi-Kritereve

Përveç analizave fillestare, analiza të fuqishme multi-kritike janë kryer pas bashkmit së alternativave
të Veriut 1 dhe 2 me një alternativë për të nxjerrë rrugën e preferuar. Analiza e hollësishme me
shumë kritere gjindet në Studimin e Para-Fizibilitetit të zhvilluar brenda fushës së Projektit
3.2. Qasja e Përgjithshme
Në vlerësimin dhe krahasimin e opsioneve të ndryshme, parimi ishte të vlerësohej marrëdhënia
relative midis kostos për zbatimin e opsionit dhe që rezultimi nga zbatimi i opsionit. Rezultati nga
zbatimi i një opsioni të caktuar mund të jenë pozitive ose negative dhe kështu shkalla e ndikimit të
tyre në lidhje me një alternativë është gjithashtu e rëndësishme.
Përfundimi i këtij vlerësimi ishte që të bëhet përjashtimi i opsioneve të Shtrirjes në jug të rrugës
ekzistuese, perfeksionimi i alternativës veriore të rrugës ekzistuese dhe kryerja e një studimi,
vlerësimi dhe krahasimi më të thellë të një opsionit ekzistues të projektimit dhe të alternatives
veriore..
Janë vendosur kritere ndaj të cilave është vlerësuar çdo Shtrirje dhe secilit kriter i është caktuar një
"peshë" në lidhje me pozicionin e saj në hierarkinë e kritereve të përzgjedhura. Grumbullimi i
"peshave" individuale të kritereve ishte 100%. Pas identifikimit të kritereve për t'u vlerësuar, hapi
tjetër ishte identifikimi i objektivave që duhen përmbushur sipas secilit kriter. Secila Shtrirje u
vlerësua dhe rezultoi në lidhje me atë se si ajo përmbush çdo objektiv. Tre kategoritë e vlerësimit
ishin:
-

Kuantitative: ku rezulatet mund të maten në njësi numerike
Kualitative: ku ndikimet nuk mund të maten në njësi numerike dhe vlerësohen me shkallë.

-

Monetar: ku vlerat monetare mund të llogariten..
3.3. Kriteret dhe Vlerësimi

Në përgjithësi, tregti më e rëndësishme në vlerësimin e përgjithshëm të kritereve dhe objektivave
ishte midis kostove dhe përfitimeve, ku përfitimet rrjedhin nga rezulatet pozitive të projektit në një
disa kritere.
Në zhvillimin e kritereve dhe peshën e kriterece, Konsulenti ka caktuar 30% Kostot dhe 70%
Ndikime. Kostot përbëhen nga investimi kapital, mirëmbajtja e ardhshme dhe vlera e mbetur në fund
të periudhës standarde të vlerësimit 25 vjeçar. Ndikimet, nga të cilat mund të përftohen përfitimet,
përbëhen nga disa kritere: rëndësia strategjike, vlera ekonomike, mjedisi dhe siguria shoqërore,
siguria dhe kostoja e investimeve kapitale, kjo e fundit zakonisht i nënshtrohet kufizimeve buxhetore
kombëtare.Një liste e kategorive(Kosto dhe Ndikimi) dhe kriteret e aplikueshme për secilën me
peshën përkatës janë paraqitur në Tabelën 15.
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Tabela 14: Vlerësimi i Kategorisë, Kritereve dhe Peshës
Kategoria

Pesha

Kostot

30%

Ndikimi

70%

Kriteret

Pesha e Kritereve të
Rregulluara

Kosto

30%

Vlera Strategjike

15%

Këshilli Mjedisor për Huadhënësit
Mjedisor & Social (shënimi 1)

5%
10%

Socio-ekonomik (shënimi 2)

5%

Siguria (shënimi 3)

5%

Ekonomik (shënimi 4)
100%

30%
100%

Shënime:
1.

Përfitimet ekonomike të emetimeve të ajrit siç vlerësohet në analizën e përfitimit të kostos
përfshihet në pjesën "Ekonomik”

2.

Përfitimet ekonomike të VoC dhe VoT siç vlerësohet në analizën e përfitimit të kostos

3.

Kursimet e aksidenteve të vlerësuara sipas analizës së përfitimit të kostos përfshihen në

përfshihen në pjesën "Ekonomik".
pjesën "Ekonomik".
4.

Përfshin emetimet e ajrit, VoC, VoT, kursimet e aksidenteve dhe përfitime të tjera gjeneruese

Secili prej kritereve dhe objektivave përkatës përshkruhen shkurtimisht në Tabelën 11 së bashku me
zbatueshmërinë për çdo objektive për secilin kriter.
3.4. Rezultati i Përbushjes së Objektivave
Çdo objektiv i secilit kriter u vlerësua duke përdorur rezultatet e vlerësimeve ekonomike, mjedisore
dhe sociale. Për objektiva që kishin vlera nga rezultati i analizës ekonomike, rezultati i tyre u bazua
në: krahasimi i vlerave relevante Neto për këtë objektiv për për të identifikuar faktorin e
marrëdhënies midis dy Shtrirjeve, pastaj së dyti duke shumëzuar peshën relevante për objektivin
nga ky faktor.
Për objektivat që nuk kanë vlera që rrjedhin nga analiza ekonomike, rezultati i tyre është bazuar në
një krahasim të ndikimeve dhe përfitimeve kualitative dhe / ose kuantitative të arritura për këtë
objektiv nga çdo Shtrirje alternative. Sa më i lartë të jetë rezultati aq më mirë Shtrirja ka përmbushur
objektivet në krahasim me Shtrirjet alternative. Pikët për secilin objektiv të secilës Shtrirje dhe
rezultatet
totale
të
secilës
Shtrirjes
janë
paraqitur
në
Tabelën
16.
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Tabela 15 Vlerësimi i Kritereve dhe Objektivave
Online
Nr.

Kategoria

Pesha e
Kategoris

Sub
Nr.

Elementet

Pesha
Elementve

Eksiztu
ese
Onlie

Vlera e
Ponderuar
e
Elementev
e

%
1

Kosto

30

Offline
Pesha e
Përgjithsh
me

Offline
Northern

Vlera e
Ponderua
re
Elemente
ve

Pesha e
Përgjithsh
me

%
1.1

Investime kapitale më të ulëta - faza
e ndërtimit

1.2
1.3

90

62

55.80

8.37

38

34.20

5.13

Mirëmbajtje e Ulët

5

65

6.50

0.98

35

3.50

0.53

Vlera e Mbetur

5

42

2.10

0.11

58

2.90

0.15

100

2

Vlera
Strategjike

15

2.1

Ofron kapacitet të mjaftueshëm për
rritje rajonale

50

100

50.00

7.50

100

50.00

7.50

2.2

Aktivizimi i transferit me shpejtësi të
lartë në mes të qendrave

25

30

7.50

1.13

100

25.00

3.75

2.3

Satisfies TENs classification (high
class road)

25

60

15.00

2.25

100

25.00

3.75

100

3

Këshilli I
Huadhënësv
për Mjedisin

5

3.1

Teknikisht e arritshme dhe praktike

25

100

25.00

1.25

100

25.00

1.25

3.2

Aftësia për të rritur kapacitetin

25

0

0.00

0.00

100

25.00

1.25
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Online
Nr.

Kategoria

Pesha e
Kategoris

Sub
Nr.

Elementet

Pesha
Elementve

Eksiztu
ese
Onlie

Vlera e
Ponderuar
e
Elementev
e

%

Offline
Pesha e
Përgjithsh
me

Offline
Northern

Vlera e
Ponderua
re
Elemente
ve

Pesha e
Përgjithsh
me

%
3.3

Aftësia për të siguruar mitigimin

15

15

2.25

0.11

100

15.00

0.75

3.4

Shmangia e ndërprerjeve gjatë
ndërtimit

10

20

2.00

0.10

85

8.50

0.43

3.5

Shmangia e rrezikut nga përmbytjet

15

80

12.00

0.60

90

13.50

0.68

3.6

Rruga alternative lokale

10

0

0.00

0.00

100

10.00

0.50

100

4

Mjedisor &
Social

10

Përfitimet e CBA - Mjedisit
4.1

Kufizimi i ndikimit të zhurmës

10

35

3.50

0.35

65

6.50

0.65

4.2

Kufizimi i ndikimit të ndotjes së ajrit

10

20

2.00

0.20

80

8.00

0.80

4.3

Biodiversiteti - kufizimi i ndikimit

40

90

36.00

3.60

70

28.00

2.80

4.4

Cilësia e ujit - kufizimi i ndikimit

20

80

16.00

1.60

40

8.00

0.80

4.5

Mos ndarja e komuniteteve

5

80

4.00

0.40

40

2.00

0.20

4.6

Monumentet, vendet kulturore, etj.

15

20

3.00

0.30

100

15.00

1.50

90

18.00

0.90

0

0.00

0.00

100

5

Social-

5

5.1

Shmangia e shpronësimit të tokës

20

69

Online
Nr.

Kategoria

Pesha e
Kategoris

Sub
Nr.

Elementet

Pesha
Elementve

Eksiztu
ese
Onlie

Vlera e
Ponderuar
e
Elementev
e

%

Offline
Pesha e
Përgjithsh
me

Offline
Northern

Vlera e
Ponderua
re
Elemente
ve

Pesha e
Përgjithsh
me

%

ekonomik

bujqësore
5.2

Shmangja e shpronësimit të tokës

80

20

16.00

0.80

70

56.00

2.80

Përfitimi i kursimit të kohës së
udhëtimit

42

0.00

0.00

58

0.00

0.00

Përfitimi i kostove të operatorit të
automjeteve

75

0.00

0.00

25

0.00

0.00

51

0.00

0.00

49

0.00

0.00

100

6

Siguria

Reduktimit i Kostove të aksidentit –
CBA

5
6.1

reduktimit i Aksidenteve - përfshirë
këmbësore

70

0

0.00

0.00

100

70.00

3.50

6.2

reduktimit i Aksidenteve - përfshirë
kafshëve

30

0

0.00

0.00

75

22.50

1.13

100

7

Përfitimet
Ekonomike

30

7.1

Mjedisi (shkarkimet e ajrit)

10

40

4.00

0.20

60

6.00

0.60

7.2

kursimit I kohës së udhëtimit

30

42

12.60

0.63

58

17.40

0.87
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Online
Nr.

Kategoria

Pesha e
Kategoris

Sub
Nr.

Elementet

Pesha
Elementve

Eksiztu
ese
Onlie

Vlera e
Ponderuar
e
Elementev
e

%

Offline
Pesha e
Përgjithsh
me

Offline
Northern

Vlera e
Ponderua
re
Elemente
ve

Pesha e
Përgjithsh
me

%
7.3

Përfitimi i kostove të operatorit të
automjeteve

30

60

18.00

0.90

40

12.00

0.60

7.4

Kostot e aksidentit të reduktimit –
CBA

15

51

7.65

0.38

49

7.35

0.37

7.5

Sipërfaqja e konsumit të trafikut të
përgjithshëm

15

40

6.00

0.30

60

9.00

0.45

100

100.0

32.66

42.45

Online

North

43%

57%
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Rezultatet e Analizës së Multi-Kritereve nga Tabela 16 ofruan rezultatet:
Zbatimi i linjës ekzistuese të dizajnimit online

46%

Zbatimi i Shtrirjes Offline Veriore

54%

3.5. Përmbledhje e Analizës së Alternativave
Pas diskutimeve gjatë takimeve të punës në tetor 2015 dhe shkurt të vitit 2016, Mol në
qershor 2016 mori një vendim për të zgjedhur Shtrirjen veriore siç rekomandohet nga
konsorciumi IPF3 për shkak të konsideratave të mëposhtme:
Shtrirja Jugore Klinë - Zahaq
Shtrirja jugore e rrugës ekzistuese nga Klina deri në Zahaq nuk kishte asnjë avantazh teknik
as inxhinierik në krahasim me Shtrirjen Veriore; Është ardh në përfundim se shpenzimet do
të jenë më të larta sesa investimi në ndërtimin e Shtrirjes veriore. Krahasuar me Shtrirjen
Veriore, Shtrirja jugore kishte ndikim më të madh mjedisor. Ndikimi social ishte jo më ulët
se i Shtrirjes Veriore. Shtrirja në jug ra poshtë nga analizat me shumë kritere
Shtrirja Existuese
Për shkak të metave të konsiderueshme në drejtim të:
a. kufizimet e shpejtësisë në zonat e banuara,
b. pamundësia për të vendosur një gardh të sigurisë dhe duke mundësuar kështu një
qasje të lirë në pronat ngjitur dhe duke shkaktuar probleme të rënda të sigurisë,
c. zhurma dhe ndikimet socaile në lidhje me dëmtimin e të paktën 130 Pronave
Rezidenciale të vendosura në distancë prej 20 m nga rruga ekzistuese, si dhe 14
trashëgimi kulturore,
d. Nevoja për të blerë rreth 47 ha tokë bujqësore,
e. pengesë në qasje të shërbimeve të komunitetit prej 1,532 të moshuarve dhe 3,175
studentëve
Shtrirja Ekzistuese nuk u zgjodh
Jashtë Pjesa e Veriut jashtë Shtrirjes ekzistuese për gjatësi të plotë Kijëvë-Zahaq
Dy Shtritjet e Veriut (1 dhe 2) ishin shumë të ngjashme dhe prandaj u bashkuan dhe u rafinuan në një
Shtrirje. Kjo rrugë e bashkuar shmang shtratin e lumit Drini i Bardhe dhe shkon larg pjesëve natyrore
të pyjeve termofilozë të shkozave lindore dhe Lisit të bardhë; Disa probleme të Shtrirjes vazhdojnë,
megjithatë zvogëlimi i tyre është e mundur. Rregullimet e vogla të rrugës do të nevojiten në fazën
tjetër të dizajnimit në mënyrë për të shmangur dhe / ose minimizuar zhvendosjen.
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Prandaj, Synimi i Vetëm i Veriut tregoi avantazhe të rëndësishme teknike dhe inxhinierike, gjithashtu
mjedisore dhe sociale në Shtrirjen Ekzistues. Prandaj, ajo u zgjodh si alternativa më e mirë.
3.1. Aktivitetet dhe Punimet e Ndërtimit
Aktivitetet ndërtimore do të sjellin makineri dhe pajisje të ndryshme të cilat nevojiten për procesin e
ndërtimit. Gjatë fazës së ndërtimit do të ndërmerren aktivitetet e mëposhtme:
• Punët përgatitore:
o

Pastrimi i tokës dhe bimëve;

o

Hetimet e para-ndërtimit p.sh. Puset, testimi i tokës;

o

Organizimi i vendeve të përkohshme që përdoren për punime ndërtimore ose për
banim të punëtorëve ndërtimor;

o
o

Ndërtimi i objekteve për ruajtjen e mallrave ose materialeve;
Përgatitja e rrugëve hyrëse; Do të bëhen përpjekje për të shfrytëzuar qasjet
ekzistuese në masë të lartë;

• Punime ndërtimore (punime tokësore, punime në strukturat civile etj.);
o

Ndërtimi i objekteve për strehim afatgjatë të punëtorëve;

o

Zhvillimi i strukturave (ura, mbikalimet, nënkalimet, ndarjet e ndara të klasave etj.);
Plotësimi, rivendosja ose ndryshimet e tjera të hidrologjisë me qëllim të ndërtimit
të urës mbi lumin Drini I Bardhë;

•

o

Kontrolli dhe kullimi i erozionit;

o

Toka (shkurtimet dhe mbushjet);

o

Punime nëntokësore përfshirë prishjen;

o

Asfaltimi dhe mbarimi;

Punë ndihmëse
o

Punimet për sinjalizim me qëllim të rregullimit të trafikut në rritje për transportin e
mallrave dhe materialeve në vendet e ndërtimit

o

Menaxhimi i përdorimit, ruajtjes, transportit, trajtimit ose prodhimit të substancave ose
materialeve të cilat mund të jenë të dëmshme për shëndetin e njeriut ose mjedisin:

3.1.1.



Menaxhimi i vendeve të deponimit të materialeve



Menaxhimi i mbeturinave te ngurta dhe lëngshme



Menaxhimi i deponimit të materialeve dhe rrjedhjeve;



Mirëmbajtja e pajisjeve;

o

Transporti i personelit dhe/ose materialeve

o

Furnizimi me ujë dhe energji

o

Telekomunikimi

Objektet Ndihmëse

Objektet ndihmëse janë të nevojshme për të mundësuar ndërtimin e Projektit si më poshtë:
•

Zyre;
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•

Kampe;

•

Guroret;

•

Gurëthyës;

•

Betoni, Bazat e Trajtimit të Cimentit(CTB) dhe Impianti i Asfaltit, dhe

•

Impiante.

Këto objekte do të shpërndahen përgjatë rrugës për të mbështetur aktivitetet e ndërtimit.
Zyret
Pritet që qasja e Kontraktorit të Projektimit dhe Ndërtimit do të jetë për të rekrutuar fuqinë punëtore në
nivel lokal me anë të Kontraktoreve të Ndërtimeve dhe nën-projektimit. Kampet të vogla mund të
kërkohen për vendosjen e përkohshme të punëtorëve të specializuar. Vendndodhja e këtyre kampeve
do të jetë në vendet jashtë qytetit. Kjo do të bëhet për të parandaluar ndikimet e mundshme negative
në komunitetin lokal.
Vendet për akomodimin e punëtorëve do të projektohen dhe veprohet në marëveshje me dispozitat e
Udhëzuesit për Akomodim të Punëtorve të IFC & BERZH. Ky udhëzues ofron udhëzime dhe
standardet e krahasimit në varg të temave që lidhen me sigurimin dhe menaxhimin e akomodimit të
punëtorëve, duke mbuluar temat e mëposhtme:
•

Vendet e jetesës (duke përfshirë ngrohjën, ventilimin, ndriçimin, ujin, kanalizimin, hedhja e
mbeturinave);

•

Dhoma / Konvikte (duke përfshire shtratet dhe magazinën);

•

Dushi dhe Matereialet Higjienike;

•

Kanitina, gatimi dhe lavandari;

•

Ushqim i kontrolluar dhe standardet ushqimore;

•

Kushtet Mjekësorë, Doktorët;

•

Vendi për kalimin kohës së lirë, dhe pajisjet sociale dhe të telekomunikacionit

•

Menaxhimi i akomodimit;

•

Marrëdhëniet dhe konsultimet me komunitetin;

•

Tarifat dhe pagesat për facilitetet dhe shërbimet;

•

Shëndeti dhe siguria ;

•

Akomodimi dhe sigurimi i komunitetit lokal;

•

Të drejtat e punonjësve, rregullat dhe rregulloret; dhe

•

Konsultimi i punonjësve dhe mekanizmi i ankesave.
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Gropat për deponim të materialit dhe Gurroret
Janë pesë lloje të burimeve natyrore të nevojshme për këtë Projekt:
•

Gropa gërrmimi me dheun e sheshndërtimit që përdoret për të bërë argjinaturat

•

Marrja e rërës dhe zhavorrit për beton strukturor;

•

Rërë dhe zhavorr të gërmuara për formimin e masës të mbulimit, nën-bazës së trotuarit,

•

Baza e Trajtimit të Çimentos (CTB), shtrimi i betonit bituminoz; dhe

•

Materiale gërryese vullkanike për shtrimin e shtresave bituminoze.

Guroret do te selektohen duke u bazuar në:
•

Vendndodhja, për të siguruar që transportimi të mbahet në minimum;

•

Cilësia dhe përshtatshmëria e gurit që kërkon miratimin nga këshilltari mjedisor i cili është
mbikëqyrës; dhe

•

Miratim i Ministrisë së Infrastrukturës / Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale
(KPMM).

Nga Perspektiva Gjeologjike e Këshillimit Mjedisor, vlerësohet se materiali i gërmimeve është i
kualitetit të mirë, i përshtatshëm për t'u përdorur për ndërtimin e argjinaturës.
Në përgjithësi, shumica e Shtrirjeve nga km 0 + 000 (fillimi) në km 8 + 000 dhe nga km 14 + 000 deri
në km 30 + 000 (në fund) është projektuar në mënyrë që materiali i gërmuar nga shkurtimet të
balancojë sasinë e materialit të kërkuara për argjinat. Sidoqoftë, ndërmjet km 8 + 000 dhe km 12 +
500, autostrada kalon përmes terrenit kodrinor i cili kërkon disa prerje të rëndësishme, veçanërisht në
pjesën km 10 + 000 deri në 12 + 500, ku Shtrirja zbret nga kodra poshtë në rrafshin lindor të Klinë ,
në një gradient prej 5%, ku prerjet janë në masën 40m të thellë. Edhe pse disa prej materialeve nga
prerjet ndërmjet km 8 + 000 dhe km 12 + 500 do të përdoren për përmisimin e rrugës në argjinaturën
ndërmjet km 12 + 500 dhe km 14 + 000, shumica do të tejkalojë kërkesat.
Një numër i guroreve tashmë janë në dispozicion në pjesën ndërmjet km 6 + 000 dhe km 9 + 000.
Guroret do të plotësojnë totalin që do të rrjedh nga materialet e prera. Veçanërisht në km 15 + 000
është prerja më e madhe në Shtrirje, por ende duhet të vërtetojë se përbëhet nga një material me
cilësi të mirë, i cili do të sigurojë pjesën jo-vullkanike për ndërtimin.
Guroret do të zgjidhen pasi testet gjeoteknike do të

kenë konfirmuar se sasia dhe cilësia e

mjaftueshme e shkëmbit ekziston në një vend të caktuar (në fazën e detajuar të projektimit). ICMM
pastaj do të miratojë vendndodhjen e guroreve paralelisht me marrjen e miratimit Mbikëqyrja e
këshilltareve mjedisor të huadhënësve dhe Ministrisë së Infrastrukturës.
Për pytjet e bëra së fundmi mund të kërkohet një leje IPPC (varësisht nga kapaciteti / madhësia, ju
lutem shihni më sipër seksionin për leje) dhe për këtë arsye autoriteti kompetent duhet të njoftohet me
kohë për të marrë mendimin e tyre.
75

Gurëthyesit
Gurrëthyesit do të vendosen në pozicione strategjike përgjatë Shtrirjes. Lokacionet e tyre do të
vendosen në afërsinë me guroret, zonat e prera dhe pjesën tokës në dispozicion për grumbullimin e
grimcave. Duke pasur parasysh numrin e guroreve në dispozicion për seksion në km 6 + 000 km 9 +
000, një prej gurëthyesve do të punojë më shumë në atë zonë. Materiali për prodhimin e betonit do të
nevojitet për ndërtimin e urës mbi lumin Drini I Bardhë (në km 13 + 550), si dhe për ndërtimin e
kryqëzimeve, nënkalimeve / mbikalimeve.
Duke pasur parasysh se për pjesën në km 4 + 100 - km 17 + 000 ka një kërkesë të lartë për material,
për 3 ndërprerje, 4 mbikalime dhe 7 nënkalime të cilat janë planifikuar, zgjidhja më e mirë do të jetë
instalimi i një gurethysi të vendosur në afërsi të Guroreve ekzistuese për të përmirësuar efikasitetin e
operacioneve.
Vendndodhja e gurthyesve do të përcaktohet nga Kontraktori i Projektimit dhe Ndërtimit dhe rënë
dakord me MMPH-në, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Mbikëqyrja e këshilltarve mjedisor të
huadhënësve ka nevojë për të marrë ndonjë leje tjetër për instalimin e gurthyesve, sipas rregullave të
Kosovës .
Impiantet e Grumbullimit
Përgjatë Shtrirjes do të vendosen impiantet e grumbullimit për të mbështetur ndërtimit. Impiantet e
Grumbullimit do të vendosen sipas nevojës dhe në lokacionet që mbështesin strukturat e kërkuara
përgjatë Shtrirjës së autostradës (ju lutemi shihni listën e strukturave të përmendura më herët).
Strukturat kryesore të betonit që do të ndërtohen përfshijnë:
•

Kanale uji;

•

Mbikalimet;

•

Muret Mbajtese;

•

Kanalet; and

•

Nënkalimet.

Vendodhjet e Impianteve për grumbullim të Betonit do të përcaktohen nga Kontraktori i Projektorit dhe
Ndërtimit dhe miratohet nga MMPH, Ministria e Infrastrukturës dhe Mbikëqyrja e Këshilltarit të Mjedisit
të Huadhënësve.

Për Impiantet e grumbullimit të betonimit nuk kërkohet leje në përputhje me

legjislacionin e Kosovës.
Baza e Trajtimit të Cimentos (CTB) dhe Impiantet e Asfalltit
CTB and Impianteve të asfalltit do të krijohen pranë gurthyesve. Impiantet e ardhshme do të ngrihen
në pikat strategjike përgjatë Shtrirjës; Megjithatë, derisa të konfirmohet projektimi dhe të sigurohet
qasja në tokë, lokacionet e sakta nuk mund të përcaktohen.
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Lokacioni i bazës së trajtimit te çimentos dhe impianteve grumbulluese të asfaltit do të përcaktohen
nga Kontraktori i Projektimit dhe Ndërtimit dhe miratohet nga MMPH, Ministria e Infrastrukturës dhe
Mbikëqyrja e Këshilltareve të Mjedisit të Huadhënësve.Asnjë leje e veçantë nuk duhet të merret nga
autoriteti kompetent.
Impiantet parapërgaditësë
Mbindërtimët standarde të urës do të jenë më shumë gjasa të formuara në formën e "U"-s. Këto trarë
në formë të "U"-s do të ndërtohen me anë të beam plants të vendosura në një vend të njejtë.
Vendndodhja e Impianteve parapërgaditësë do të përcaktohet nga Kontraktori i Projektimit dhe
Ndërtimit dhe miratohet nga MMPH, Ministria e Infrastrukturës dhe Mbikëqyrja e Këshilltarrve të
Mjedisit të Huadhënësve. Asnjë leje e veçantë nuk duhet të merret nga autoriteti kompetent.
Aksesi në Ndërtim
Rrugët hyrëse do të sigurohen përgjatë Shtrirjes për të minimizuar efektet në mjedisin përreth. Qasja
në Shtrirje nga rrugët ekzistuese do të jetë e mundur në pikat hyrëse specifike të cilat do të
konfirmohen kur projektimi të ketë progres. Zonat potenciale sensitive do të shmangen kur të
selektohet pikat e caktuara.
Rrugët hyrëse do të identifikohen dhe nevoja për vendosjen e qasjeve të reja nga Kontraktori i
Projektimit dhe Ndërtimit dhe do të miratohet nga MMPH, Ministria e Infrastrukturës dhe Mbikëqyrja e
Këshilltarve të Mjedisit të Huadhënësve.
Mirëmbajtja e Trafikut
Ka vende të shumta ku rrugët publike kalojnë Shtrirjen. Është e rëndësishme që trafiku publik dhe
operacionet e ndërtimit të ndahen për arsye sigurie dhe efikasiteti. Për të arritur këtë, mbikalimet ose
nënkalimet do të ndërtohen sa më herët që të jetë e mundur. Potencialisht, mund të ketë vende të
tjera me qarkullim të madh të trafikut, të cilat do të kërkojnë rrugë tërthore dhe vendosje të punës, së
bashku me masat e përkohshme të menaxhimit të trafikut, p.sh. semaforët, pikat e kalimit të
kontrolluara me dorë. Informacioni publik do të sigurohet në lidhje me ndryshimet e trafikut gjatë
operacioneve të ndërtimit, aty ku është e përshtatshme.
3.1.2.

Punime e Tokës dhe Drenazha

Punimet e Tokës
Punimet e Tokës do të përbëhen nga:
•

Drenazhë e përkoshme;

•

Pastrimi dhe grumbullimi i materialit sipërfaqësor;

•

Prishje e shkëmbinjve;

•

Gërmimi i shtresës së lartë;
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•

Gërmimi i materialeve të tjera deri në nivelin e projektimit;

•

Plotësimi;

•

Përhapja; dhe

•

Shtypja

Një pjesë e kryesore e projektimit është ekuilibri i sasive të prera dhe të mbushura për çdo seksion.
Për Shtrirjen 31 Km, balanci i përafërt i prerjeve dhe mbushjeve është:
•

Prerje 7.600.000,00m³

•

Mbushje 2.700.000,00m³

Balanci i plotë i materialeve për prerje dhe mbushjet nuk është e mundshme dhe ekziston një tepricë
nga sasia e tokës / shkëmbinjve të marra nga prerjet për shkak të terrenit kodrinor përgjatë rindërtimit
të autostradës së re.
Nga Këshillimi i Huadhënësit 'Mjedisore e kërkimeve gjeologjike,vlerësohet se materiali nga gërmimet
është me cilësi të mirë për tu përdorur për ndërtimin e argjinaturës.

Figura 30: Km cca 6+000: Sedimentet e flishit përbëhen nga argjilal, gur ranor, material
gëlqeror dhe gur gëlqeror masiv për të bllokuar pjesën gëlqeror e cila është e përshtatshme
për argjinaturëntë
Ndërsa dallimi në mes të prerjeve dhe mbushjeve është i konsiderueshëm, në favor të prerjeve,
Projektimi Konceptual konsideron vendet e tepërta të deponimit të materialeve në distanca të
përshtatshme të transportit për të prishur tejkalimin e materialit të gërmuar nga shkurtimet.
Drenazha
Për të përcjellë dhe zbrazur ujërat anësore nga rrjedhat e lumenjve dhe grykave konsiderohet një
sistem i tubave dhe i kanalve që përbëhen nga montimi i gypave në kanal D = 1000mm (3/2).
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Në tabelën e mëposhtme paraqiten urat, viadukteve dhe kanaleve të projektuara:

Tablela 16: Pozicioni i urave, viadukteve dhe kanaleve përgjatë Shtrirjës
No.

Lloji i objektit

Chainage

1.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

Km 0+850

2.

Kanale, h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 1+300

3.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 2+200

4.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 2+600

5.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 4+400

6.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 5+130

7.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 5+650

8.

Gypa të kanaleve d=1000mm

km 5+900

9.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 6+600

10.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 6+920

11.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 8+520

12.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 12+650

13.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 12+900

14.

Ura, L =100m

km 13+550

15.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 14+050

16.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 14+400

17.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 14+700

18.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 16+180

19.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 16+730

20.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 17+200

21.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 17+670

22.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 17+940

23.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 18+150

24.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 18+320

25.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 18+830

26.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 19+170

27.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 20+070

28.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 20+650

29.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 21+050

30.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 21+700

31.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 21+970

32.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 22+670

33.

Gypa të kanaleve d=1000mm

km 22+800

34.

Gypa të kanaleve d=1000mm

km 23+450

35.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 24+150

36.

Viadukte, L=250m

km 24+900

37.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 25+430

38.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 26+130

39.

Viadukte, L=450m

km 26+850

40.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 27+430
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No.

Lloji i objektit

Chainage

41.

Kanale h / b = 3.00 m / 2.00 m

km 27+770

42.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 28+000

43.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 28+600

44.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 28+900

45.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 29+200

46.

Gypa të kanaleve, d=1000mm

km 29+970

Sistemi i drenazhës i paraqitur në Tabelën 17 është indikative dhe mund të ndryshojë me progresin e
projektimit.
Duhet të përcaktohet një sistem i drenazhës së ulluqeve dhe kanaleve për të mbledhur mbetjet nga
trotuari i autostradës dhe i pjesëve të pjerrta dhe ta derdhët tek pjesa përfundimtare. Në këtë fazë të
projektimit nuk ipet informacion mbi sistemin e drenazhës. Gjithashtu, opsioni i trajtimit përpara
shkarkimit të mbeturinave duhet të zgjidhet më tej.
Instalimi i sistemit të drenazhës është një aktivitet i rëndësishëm që do të fillojë pasi baza është
ndërtuar. Sekuenca e punës përfshin gërmimin e hendeqeve, transportimin e materialeve të tepërt,
instalimin e shtratit, shpëerndarjes se gypave, instalimin e tubave mbulimin e tubave, mbushjen e
kanalit, shtypja dhe testimin e ujit.
Shpërthimi
Shpërthimi do të kryhet në përputhje me Planin e Menaxhimit të Shpërthimit i cili është në përputhje
me politikat e Projektimit dhe Ndërtimit të Kontraktuesit dhe ligjin e Kosovës. Një plan shpërthyes do
t'i ipet Ministrisë së Infrastrukturës përpara shpërthimit në mënyrë që ata të jenë në dijeni të orarit të
Projektit dhe të mund të miratojnë planin në kohën e duhur; Komunitetet aty pranë dhe palët e tjera të
interesuara do të njoftohen për ndikimet e mundshme dhe kohëzgjatjen e punëve të shpërthimit para
se të fillojnë.
3.1.3.

Strukturat

Do të nevojiten struktura të ndryshme për të mundësuar qarkullimin e trafikut, siç janë: kryqëzimet
dhe kalimet, mbikalimet / nënkalimet, urat, viaduktet dhe kanalet.
Ndarjet e reja të autostradës së re do të përdoren kryesisht nga popullsia lokale për të fituar akses në
autostradë. Vendbanimet dhe pronat e shumta janë të ndërlidhura me një rrjet të rrugëve lokale dhe
të papastra që kalojnë Shtrirjen e Projektit. Detajet mbi vendbanimet në të cilat qasja do të
mundësohet nga nënkalimet / mbikalimet janë theksuar në seksionin 3.1.1 (Vendi i detajuar i projektit)
më sipër.
Gjashtë ndarje do të përfshihen në hyrjën dhe të daljen nga autostrada në këto vija: km 2 + 900, km
6 + 740, km 12 + 900, km 14 + 950, km 20 + 050 dhe km 28 + 100. Në këtë fazë të projektimit,
strukturat e lartpërmendura konsiderohen në vende të përafërta me gjatësi dhe gjerësi veçmas për
80

secilën strukturë me qëllim të marrjes së sasive të përafërta dhe vlerës së investimeve të tyre që janë
të nevojshme për qëllimin e financimit të Projektit. Sistemi ndarjeve do të përcaktohet në fazat e
ardhshme të projektimit.
Një ndarje në të dy anët e rrugës parashikohet të lejojë hyrjen dhe daljen nga autostrada vetëm në
shkallët e ndara.
Kur punimet inxhinierike do të kryhen në ose mbi brigjet e lumit Drini i Bardhë, do të jetë e nevojshme
për të izoluar zonën e punës për të krijuar kushte të thata pune për të zvogëluar rrezikun e futjes së
sedimentit në lumë. Vendndodhja e kufive të urës nuk është përcaktuar në fazën e Projektimit
Konceptual. Në fazat Paraprake dhe fazën e Detajuar të Projektimit, vëmendje e veçantë do t'i
kushtohet gjetjes së tyre në mënyrë të tillë që të shmanget në mënyrë të konsiderueshme duke
shkelur në rrugë ujore dhe duke reduktuar kështu zonën e e rrjedhës së ujit. Duhet gjithashtu të
vendosen kufi për të shmangur pengimin e lëvizjes së faunës përgjatë zonës bregore (dmth. Të
Lejohet lëvizja e lirë të kafshëve përgjatë brigjeve të lumenjve).
Strukturat kryesore, Shtrirja dhe Ura, do të ndërtohen në bashkëpunim me punimet tokësore që do të
punojnë në një mënyrë të tillë për të mbështetur përfundimin e shpejtë të strukturave. Puna fillestare
për strukturat do të jetë instalimi i shtyllave aty ku është e aplikueshme. Kjo do të pasohet nga
mbulesa e betoit mbi shtylla, pastaj then mbrojtëse dhe ndërtim të skelës. Punimi i tokës së bashku
me strukturën do të përfundojë.Ndërtimi i hapësirës nuk do të zhvillohet derisa të formohet autostrada
dhe nën-baza për të lejuar transportimin e U-trarëve nga kantieret e hedhjes në lokacionet e
strukturës individuale. Prandaj, ndërtimi i hapësirës do të jetë linear nga vendet e impianteve.
3.1.4.

Shtrimi i rrugës

Struktura e rrugës së shtruar do të përbëhet nga 3 shtresa të asfaltit, një shtresë mbajtëse prej
material guri të qëndrueshëm të çimentos (CTB) dhe një shtresë mbajtëse e bërë nga materiali guror i
papërpunuar i cili duhet të vendoset përsipëer materialit mbushës. Në pjesëen e rishikimit trashësia e
çdo shtrese ishte në konsideruar nga projektuesi dhe varet nga jetazgjatja e rrugës.
Ndërtimi i rrugës do të përfundohet në mënyrë që qasja përgjatë shtrirjes nuk do ndërpritet nga
faktorë të tjerë. Cilësia e asfaltimit mund të ketë ndikim negativisht nga kushtet e vështira të motit
(shiu dhe bora). Si rezultat, asfaltimi nuk do të kryhet gjatë muajve të dimrit (nëntor-mars).
3.1.5.

Orët e Punës

Cikli i punës së projektit do të jetë në përputhje me legjislacionin dhe direktivat e Kosovës dhe
kërkesat e performancës së BERZH.
Sipas Ligjit për Punë (Ligji Nr. 03 / L-212), neni 20 i këtij ligji specifikon se orari I plotë është
katërdhjetë (40) orë në javë, 8 orë në ditë me pushim dreke gjysmë ore. Ndërsa neni 22 specifikon
kushtet kur mund të aplikohet orari i reduktuar i punës (jo më pak se njëzet (20) orë në javë për punët
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me nivel të lartë të rrezikut), Neni 23 përcakton kushtet kur mund të aplikohen orët e zgjatura të
punës (Maksimumi tetë (8) orë në javë). Është e rëndësishme të ceket se neni 27 i ligjit të
lartpërmendur përcakton ndërrimin e natës për të qenë orar pune prej orës 22:00 deri ne ora 6:00.
Gjithashtu, cikli i punës së projektit do të jetë në përputhje me kërkesat që dalin nga Ligji Nr. 2003/19
për Sigurinë në Punë, Shëndetin dhe Mjedisin e Punës.
Cikli i punës i projektit do të jetë në përputhje me kërkesat e performancës së BERZH dhe në veçanti
do të duhet të pajtohet me PR-2- Kushteve të Punës të cilat si të tilla rregullojnë mjaft çështje që
lidhen me kushtet e punës dhe ciklin e marrëdhënieve të punës si psh. Menaxhimi i mardhënieve të
punës, përfitimet e pagave dhe kushtet për punë, shëndetin dhe sigurinë në punë, sigurine e
personelit etj
3.1.6.

Punësimi

Formimi i fuqisë punëtore gjatë periudhës së punimeve 36-mujore për Shtrirjen do të jetë në mes të
250-300 punëtorëve me punësim gjatë viteve 2017-2018.
3.1.7.

Marrja dhe Përdorimi i Tokës

Pasqyrë e përdorimit të tokës përgjatë rrugës bazohet në hartën e habitatit ( gjendet ne seksionin
5.1.11.5). Kategoritë kryesore janë mjedisi natyror tokësor dhe ujor, zonat bujqësore, zonat e banuara
dhe infrastruktura. Disa nga këto kategori janë të ndara në nënkategori.
Përsa i përket marrjes së përhershme të tokës për ndërtimin e autostradës së re, toka duhet të
vlerësohet brenda territorit 2x20m përgjatë Rreshtimit. Duhet të merret parasysh se këto llogaritje
janë vetëm përafërsisht dhe nuk duhet të përdoren për qëllime të shpronësimit. Kërkesat e
hollësishme për tokën do të njihen në fazat e fundit të projektit. Në këtë pikë do të përgatitet Korniza e
Zhvendosjes së Zbulimit të Tokës (LARF). Planet e Veprimit për Zhvendosje (RAP) do të përgatiten
në fazat e mëvonshme të zhvillimit të Projektit kur informatat e kërkuara për të janë në
dispozicion. Pas miratimit të RAP-it, procedura ligjore për tokën e përhershme mund të iniciohet sipas
hapave dhe aktiviteteve të elaboruara në seksionin 2.1.2.2 (Procesi i Shpronësimit) të këtij
dokumenti. Megjithëkëtë, sipas hartës së habitateve, siperfaqe të llojeve të ndryshme të përdorimit të
tokës:
•

75.2 ha tokë bujqësore prej të cilave 67.4 nën fushë

•

38.28 ha tokë pyllore.

•

3.7ha kullota gjysmë natyrale

•

6.34ha të zonave artificiale dhe vendbanimeve

Gjatë punimeve të ndërtimit, marrja e përkohshme e tokës do të kërkohet sipas kërkesave për
përbërjet e ndërtimit dhe vendet e punës së bashku ose në afërsi të rrugës hekurudhore, dhe
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hapësira për ruajtjen e implanteve, materialeve dhe zyrave të vendndodhjes. Projektimi dhe Ndërtimi i
Kontraktorëve mund të kërkojë përkohësisht tokën për objekte të tjera të tilla si Vendet e materialeve
deponuese, Impiantet Grumbulluese, Objektet grumbulluese thyese agregate, Numri i fuqisë
punëtore, Akomodimi, zonat e ndërtimit dhe Dizajnimit, Ndërtimi i objekteve të kontraktuara.
Lokacioni i procesit të ndërtimit ende nuk eshte vendosur. Kjo duhet të ndjekë kërkesat ligjore dhe
marrëveshjet që duhet të arrihen me pronarët e tokave. Informacioni mbi pronësinë e tokës nuk është
në dispozicion aktualisht.
3.1.8.

Faktura e Kuantiteit

Një faturë e përafërt e kuantietit përgatitet për të gjitha llojet e punëve ndërtimore për ndërtimin e
autostradës Kievo-Klinë-Zahaq.
Vlera e përgjithshme e punimeve të ndërtimit llogaritet të jetë 106,185,800.00 EURO.
Çmimi njësi për km llogaritet të jetë 106,185,800.00 / 31 = 3,425,348.40 EURO.
Shpenzimet për shpronësimin, projektimin, mbikëqyrjen dhe studimin e lokacionit gjeoteknik dhe
hetimet laboratorike kanë koston totale të investimit për ndërtimin e autostradës së re Kijevo - Klinë Zahaq në vlerë prej 141,984,818.00 EURO.
Duke pasur parasysh se dizajni i ri trajtohet në nivelin e Dizajnit të Përgjithshëm, ku përcaktohet
korridori i Shtrirjes, duhet të theksohet se elementët e projektimit trajtohen në terma të përgjithshëm.
Për disa gjëra përcaktohen vetëm nevoja, lokacioni i përgjithshëm dhe llojet , si psh. strukturat,
ndërprerjet, sinjalizimi i trafikut dhe pajisjet, sistemi i drenazhës dhe të tjera.
Duke marrë parasysh nivelin e mësipërm të fazës së zhvillimit të projektimit të autostradës së re,
marzhina e gabimit të kostos së investimit është në rangun prej +/- 20%.
3.1.9.

Menaxhimi i Mbeturinave

Mbetjet e ngurta do të gjenerohen gjatë ndërtimit të projektit.
Sasi të konsiderueshme të materialeve të shkëmbinjve dhe tokës do të gjenerohen nga toka gjatë
aktiviteteve të ndërtimit. Vendet e deponimit të materialeve të tepërta do të duhet të identifikohen dhe
të vendosen metoda (sipërfaqja, bashkimi, stabiliteti i pjerrësisë, drenazha, aksesi etj.) të cilat janë të
përcaktuara gjatë fazës së detajuar të Dizajnit. Lokacionet për asgjësimin e materialeve inerte
(mbetjet e ndërtimit dhe shkatërrimit) do të identifikohen në konsultim me autoritetet (komunat dhe
MMPH).
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Gjatë fazës së ndërtimit, menaxhimi i materialeve të gërmimit përgjatë ndërtimit duhet të bëhet sipas
rekomandimeve të Udhëzimeve të IFC EHS për nxjerrjen e materialeve ndërtimore dhe udhëzimeve
të përgjithshme të EHS

3.1.10. Plani i Menaxhimit të Konstruksionit Mjedisor (CEMP)
3.1.10.1.

Menaxhimi i Ndërtimive

Duhet të zhvillohet Kontrolli i Planit të Ndërtimit Mjedisor (CEMP) me qëllim që të përshkruhet
programi i menaxhimit mjedisor për aktivitetet e ndërtimit të projektit. Ky dokument do të shërbejë si
një plan skicimi për Kontraktuesit e Projektimit dhe Ndërtimit. CEMP do të përfshijë informacionet e
nevojshme për të zbatuar një program gjithëpërfshirës për menaxhimin mjedisor gjatë ndërtimit (shih
Kapitullin 8 "Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social CEMP").
Objektivat e CEMP janë:
•

Definimi i kërkesave në lidhje me pajtueshmërin e rregullorvet kombëtare dhe lokale, kushtet
e lejes / miratimit, kërkesat e klientit / kontratës dhe të gjitha dokumentet tjera mjedisore të
aplikueshme duke përfshirë Vlerësimet e Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) dhe Planin e
Mjedisit dhe Menaxhimit Social (ESMP).

•

Definimi i qartë I përgjegjësive dhe veprimeve të kërkuara nga të gjitha palët gjatë ekzekutimit
të projektit për të respektuar kërkesat rreth mjedisit.

•

Të ipen procedurat e nevojshme për komunikimin, dokumentimin dhe rishikimin e aktiviteteve
në lidhje me mjedisin.

•

Përgjegjësitë mjedisore të Kontraktorit të Projektimit dhe Ndërtimit do të detajohen në
Kontratë si më poshtë:
o

Të ndërmerren të gjitha hapat për të mbrojtur mjedisin (në dhe jashtë vendit) dhe për
të limituar dëmet dhe shqetësimet tek njerëzit dhe pronat që rezultojnë nga ndotja,
zhurma dhe rezultate të tjera të operacioneve të tij.

o

Të sigurohet që emetimet, shkarkimet sipërfaqësore dhe rrjedhja nga vendndodhja që
rrjedhin nga aktivitetet e Kontraktuesit të Projektimit dhe Ndërtimit nuk duhet të
kalojnë vlerat e përcaktuara në Lejen Mjedisore, specifikimet ose të përcaktuara
ndryshe nga Ligji Kosovar.

Ky CEMP është i zbatueshëm për të gjitha aktivitetet e ndërtimit të projektit. Secili element I ndërtimit
do të ketë një menaxher për:
•

Punimi i Tokës dhe Drenazha;

•

Struktura;
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•

Asfaltimi ; dhe

•

Pajisjet dhe Gurroret dhe Impiantet
3.1.10.2.

Zgjedhja e problemeve te Trafikut

Menaxhimi i trafikut përcaktohet përmes sinjalizimit horizontal dhe vertikal. Brenda dokumentacionit
teknik në nivelin e Projektimit Final të Detajuar dhe Përcaktimit të Shtrirjes, do të përgatitet një Dizajn
i veçantë për sinjalizimin e trafikut dhe pajisjet, duke përfshirë koston e hollësishme të investimit.
3.1.10.3.

Objektet e nevojshme për Projektin – Shërbimet

Projekti përbëhet nga rrugët ndihmëse, pjerrësi, ulluqe, kanalizime, zhurma dhe barriera vizuele,
prerje / mbushje dhe peisazhe, si dhe të gjitha kryqëzimet përfshirë urat, kalimet, mbikalimet,
nënkalimet, ndërprerjet dhe pajisjet për secilën pjesë.
Pjesët e Shërbimit të Projektit janë ato që ndodhen brenda rrugës së autostradës: parkimi dhe pjesët
e pushimit, vëzhguesit, rampat e sigurisë, pajisjet e urgjencës, depot e mirëmbajtjes duke përfshirë
pajisjet e ngarkimit dhe shkarkimit, stacionet e benzinës, restorantet etj.
Nevoja për dhe Pjesët e Shërbimit të Projektit do të përcaktohen gjatë fazës së Projektimit të
Detajuar.
3.1.11. Funksioni dhe Meaxhmenti Afatgjatë
Aktivitetet e operimit dhe mirmabjtës ( Udhëzimet e IFC 2007) janë te shumta po disa prej tyre janë:
•

Riparimi i rrugëve,

•

Pastrimi i borës dhe akullit, dhe

•

Mirëmbajtja e bimëve.
3.1.11.1.

Riparimi i Rrugëve

Trotuari i asfaltuar është i ndjeshëm ndaj plasaritjeve dhe prishjeve të cilat duhet të
riparohen. Përzierje asfalti do të përdoren për të mbushur çarjet e vogla. Prerjet, të cilat janë një
përzierje e asfaltit dhe tretësve të naftës, nuk përdoren shpesh për shkak të efekteve të mundshme
mjedisore. Procesi i riparimit përfshinë përdorimin e pajisjeve, pastrimin, aplikimin e asfaltit dhe
rrotullimin e kompaktit (Doracaku i Dizajnit për Rrugët dhe Urat) – DMRB 1998.
Kur sipërfaqja e rrugës fillon te prishet në masën kur as riparimet nuk kryejn punë athëhere është e
domosdoshme rishtrimi I rrugës. Për trotuarin e asfaltit, rishtrimi do të realizohet duke përdorur
makinat për bluarje, të cilat heqin shtresën e sipërme të trotuarit. Trotuari i hequr do të shtypet ose
përpunohet në mënyrë qe të ripërdorët si nën-bazë ose si material tjetër. Bluarja dhe asfaltimi i
rrugëve të asfaltuara do të përfundojë duke aplikuar procesin vetëm një herë.
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3.1.11.2.

Pastrimi i Borës dhe Akullit

Heqja e borës / akullit përbëhet nga pastrimi i borës dhe akullit nga urat, rrugët dhe shpatullat. Kanale
të gjera do të ndihmojë në grumbullimin e borës së pastruar , e cila do të grumbullohet përgjatë
rrugës ku do të perfundohet pastrami. Pastrimi i akullit me kimikate (p.sh. kripë e zakonshme [klorid
natriumi] ose klorid magnez) do të përdoret për të mundësuar vozitjen e sigurt. Alternativat për
kripërat e kloridit përfshijnë acetate të magnezit të kalciumit dhe acetate i kaliumit mund të merren
parasysh. Përhapja e rërës ose gurit të grimcuar do të përdoret gjithashtu për rritjen e sigurisë në
komunikacion.
3.1.11.3.

Bimësia

Bimët pranë autostradës kërkojnë mirëmbajtje të vazhdueshme duke parandaluar shkeljet mjedisore,
p.sh. rreziqet e mundshme të sigurisë (dukshmëria e reduktuar, pengimi i shenjave dhe mbeturinave
në rrugë). Mirëmbajtja e bimësisë përfshijnë kositjën, prerjen, heqjen, pastrimin dhe heqja e drunjëve
neës është ë nëvojshme.
3.1.11.4.

Menaxhimi i Mbeturinave

Mbeturinat e ngurta gjatë aktiviteteve të operimit dhe mirëmbajtjes do të përfshijë mbetjet e rindërtimit
të rrugëve (p.sh. heqja e materialit sipërfaqësor të rrugës së vjetër); mbeturinat rrugore, mbeturinat e
hedhura ne mënyrë të paligjshme, mbeturinat solide nga zonat e pushimit, kufomat e kafshëve,
Mbeturinat e vegjetacionit nga mirëmbajtja dhe sedimentet, llumet nga mirëmbajtja e sistemit të
drenazhës se ujërave nga stuhia (përfshirë sedimentet dhe sistemet e ndarjes së vajit/ ujit). Strategjitë
e menaxhimit të mbeturinave do të përfshijnë:
•

Rishtrimi i Rrugës

o

Gjatë rishtrimit, maksimizimi i shkallës së riciklimit të mbetjeve të rindërtimit të rrugëve
(p.sh trotuari asfaltifikuar ose material betoni i rikuperuar) ose si bazë;

o

Përfshirja e materialeve të riciklueshme (qelqi, goma, lloje të caktuara të shllakut dhe
hirit) për të zvogëluar vëllimin dhe koston e asfaltit të ri dhe përzierjeve të betonit.

•

Mbeturina të Ndryshme
o

Mbledhja e mbeturinave të rrugëve ose hedhja e mbeturinave të paligjshme dhe
menaxhimi i tyre sipas rekomandimeve në Udhëzimet e Përgjithshme të EHS.
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o

Ofrimi i shisheve dhe kanqeve të cilat mund të riciklohen, aty ku është e
përshtatshme dhe

deponimi i plehrave në parkingje për të shmangur mbeturinat

përgjatë rrugës;
o

Menaxhimi i herbicideteve dhe inventarëve të bojrave për të shmangur shkatërrimin e
produktit të papërdorur. Produkti i vjetëruar do të menaxhohet si një mbetje e
rrezikshme siç përshkruhet në Udhëzimet e Përgjithshme të FNK, të IFC, IFC
Gjeneral, Udhëzimet e EHS

o

Mbledhja e kufomavë të kafshëve dhe asgjësimi nëpërmjet varrimit të menjëhershëm
ose metodave të tjera;

o

Kompostimi i mbeturinave bimore për ripërdorim si pleh peizazhor;

o

Menaxhimi i sedimenteve dhe llumit të larguar nga sistemet e drenazhës të stuhisë si
një mbetje të rrezikshme ose jo të rrezikshme (Udhëzimet e përgjithshme të IFC-së)
bazuar në një vlerësim të karakteristikave të tij.
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4.

METODAT E VLERËSIMIT DHE VLERËSIMI

4.1.1.

Qasja

Metodologjia e ESIA është e bazuar në pervojën dhe njohurit e shumta të:
•

Legjislacioni kombëtar social dhe mjedisor te BE-së i rëndësishëm për Projektin, shih
Kapitullin 2 (dhe kuptimin e mangësive të rëndësishme që ekzistojnë midis legjislacionit
kombëtar dhe atë të BE-se);

•

Procedura e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social në Kosovë*;

•

Politikat ndërkombëtare mjedisore dhe sociale dhe performanca (EIB, EBRD dhe IFC);

•

Teknikat dhe metodat për vlerësimin ne ndikimi mjedisor (kombëtare dhe Udhëzime të BE-së
në procedurat e EIA, DMRB

•

31

Vëllimi 11, Leopold Matrix etj);

Konventat shumëpalëshe që Kosova * ka ratifikuar, duke përfshirë ato të cilat fokusohen në
proceset transparente dhe të hapura publike (shih Kapitullin 2), për shembull Konventat
Aarhus dhe Espoo;

•

Rëndësia e përfshirjes së publikut në fazat më të hershme të përgatitjes së projektit në
mënyrë që të sigurohet një diskutim i hapur dhe pjesëmarrja e publikut procesin e vendim ‐
marrjes

Dizajni konceptual i zhvilluar në kuadër të Projektit - “Avancimi i studimit te fiziblitetit, VNMS dhe
azhurimi i dizanjnit te detajuar per ndertimin e rrugës Nr.9 Prishtinë-Pejë (SETOO 9B) seksioni nga
Kijevë - Klinë deri në Zahaq (30 km) në Kosova "është analizuar gjatë procesit të vlerësimit.
Qëllimi i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) është të identifikojë ndikimet e mjedisore
dhe sociale të Projektit dhe të vlerësojë masat zvogluese dhe menaxhuese për të shmangur,
zvogëluar ose përmirësuar ndikimet e mundshme. Hapat për zhvillim e Projektit janë bërë në bazë të
praktikës standarde të ESIA të përcaktuara në hapat e mëposhtëm:

•

Definimi i Projektit & Alternativat: Përcaktimi i aktiviteteve të propozuara të projektit, duke
përfshirë ndërtimin dhe praktikat e operimit, të cilat mund të ndikojnë në mjedis dhe
komunitetet, gjithashtu duke marrë parasysh alternativat rrugës së Shtrirjes (shih Kapitullin
3);

31

Doracaku iProjektimit për Rrugë dhe Ura (DMRB); Vëllimi 11: Vlerësimi Mjedisor: Seksioni 2 (2008); dft.gov.uk
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•

Fushëveprimi: Përcaktimi i fushveprimit të vlerësimit të bazuar në çështjet të cilat mund të
shkaktojnë efekte të rëndësishme mbi mjedisin dhe komunitetet, duke u bazuar në mendimin
e palëve të interesuara, si dhe në opinionin e autoritetit rregullator MMPH (shih Kapitullin 4);

•

Baza referuese: Përcaktimi i kushteve mjedisore dhe sociale paraprake të studimit në bazë
të zonës përgjatë rrugës dhe brenda zonës të cilat mund të kenë ndikimit të mundshëm të
projektit. Kjo Bazë kërkon të identifikojë receptorët mjedisore dhe sociale dhe burimet
brenda zonës së studimit për të kuptuar dhe për të përcaktuar vlerën e këtyre receptorëve
dhe burimeve (shih Kapitullin 5);

•

Studimi i Zonave: Krijimi i zonave të studimit, duke përfshirë të dy kufijtë ,hapësinore dhe
kohore (shih Kapitullin 6);

•

Identifikimi ndikimeve të mundshme sociale dhe mjedisore të projektit: definimi (për
aspektet relevante) vlera (ose ndjeshmëri) e receptorëve dhe burimeve të mundshme në të
cilat mund të kenë ndikim.Identifikimi i ndikimeve të mundshme mjedisore dhe sociale, (duke
përfshirë ndikimet kumulative dhe sinergjike). Përcaktmi i madhësisë së ndikimeve të
mundshme (ndryshimet) nga Projekti në kushtet mjedisore dhe sociale (duke përfshirë
receptorët dhe burimet). Përcaktimi i rëndësisë së efektit të këtyre ndikimeve para zbatimit të
masave për zvoglimin e tyre (Rëndësia e efekteve (kapitulli 6);

•

Detajet rreth Masave për zvoglimin e efekteve: Detajet rreth masave të duhura për te
adresuar efektet negative të cilat janë parashikuar dhe maksimizimi i përfitimeve të pritura
(shih Kapitullin 7);

•

Vlerësoni efektet e mbetura të projektit dhe përcaktoni nivelin e rëndësishëm: Përcaktoni
rëndësinë e efekteve të mbetura (duke përfshirë çdo mbetje kumulative dhe sinergjike) pas
shqyrtimit të efektivitetit të dizajnit dhe masave të marra. Prandaj, kjo fazë e vlerësimit
përcakton rëndësinë e mundshme të çdo efekti mbetës pas aplikimit të masave zbutëse
(Rëndësia e efekteve (me zbutjen)) duke marrë parasysh rëndësinë e efekteve (pa zbutje)
së bashku me suksesin e mundshëm të masave lehtësuese; (Shih Kapitullin 7).

•

Plani Mjedisor & Manxhementit Social dhe Monitorimi; duke përfshirë edhe palët e
interesuara (Shih Kapitullin 8)
4.2. Opinioni dhe Vlerësimi i Fushëveprimit

Me qëllim të përcaktimit të fushës së vlerësimit, është ndërmarrë identifikimi i aspekteve mjedisore
dhe sociale, të cilat mund të jenë të afektura nga projekti. Procesi i përcaktimit ishte bazuar në:
•

Opinionin e zbulimit dhe udhëzimet e siguruara nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor (MMPH);

•

Vlerësimi i palëve të interesuara;
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•

Matrica e Fushëveprimit (bazuar në metodën e Matricës së Leopoldit): një matricë e cila
është përdorur për të identifikuar ndërveprimin e mundshëm ndërmjet aktiviteteve të projektit
dhe aspekteve të ndryshme mjedisore dhe sociale.
4.3. Mendimi i Rregulatorit (MESP)

Përfaqësuesi i MMPH-së - Zyrtari i BEI z. Shukri Shabani mori pjesë në takimin e punës i cili u mbajt
më 27.10.2016 dhe adresoi komente pozitive mbi fushëveprimin e ESIA të përcaktuara pas fazës së
Para-Fizibilitetit të Projektit. Ai vërtetoj rezultatet e analizave të objektivave dhe Matricën Leopold dhe
nuk kishte kundërshtime ndaj procesit të përgjithshëm të përcaktimit.
4.4. Vlerësimi i palëve të interesuara
Vlerësimi i palëve të interesuara përfshinë:
Angazhimin e palëve të interesuara në fillim të procesit të vlerësimit mjedisor dhe social, aktivitetet e
palëve të interesit u organizuan gjatë gjithë vitit 2015 dhe në fillim të vitit 2016. Qëllimi i palëve të
interesuara përfshinte:
•

Prezantimi i Projektit për Kryetarët e Komunave dhe Administratës Publike përkatëse të
komunave të afektuara (Klinë dhe Pejë), Maj / Qershor 2015;

•

Prezantimi i Projektit tek autoritetet kombëtare (Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Agjencia Kosovare e Mbrojtjes së Mjedisit, Instituti i Hidrometeorologjisë dhe Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit), Maj / Qershor 2015;

•

Takimi i punës mbi Alternativat e Mundshme të Projektit, tetor 2015

•

Konsultimet me qendrat rajonale të punësimit në Klinë dhe Pejë, Dhjetor 2015;

•

Pytësor mbi ekonominë familjare dhe bizneseve, me qëllim të plotësimit të informacionit
statistikor mbi komunitetet e prekura;

•

Takimi i punës mbi Alternativat e Projektit dhe Vlerësimi i Impaktit Preliminar Mjedisor dhe
Social, (Faza e Para-Fizibilitetit), shkurt 2016;

•
•

ESIA takimi i punës Tetor 2016.

Diskutimet dhe rezultatet nga takimet / ëorkshopet e renditura më sipër kanë kontribuar në përgatitjet
e punëtorisë për përcaktim të fushëveprimit.
Objektivat ishin:
•

Shpalosja e informacioneve përkatës rreth Projektit;
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•

Të Kuptohen rrethanat lokale në lidhje me zhvillimin social dhe ekonomik të rajonit /
komunave dhe mundësitë për zhvillim të mëtejshëm pas zbatimit të Projektit;

•

Diskutonimi për fushat e mjedisore përgjatë shtatit të autostradës dhe çdo çështje mjedisore e
cila është identifikuar më herët;

•

Diskutimi i metodat më të përshtatshme të konsultimit në të cilat publiku mund të marrë pjesë.

Pikat e diskutimit janë përmbledhur më poshtë:
•

Përfaqësuesi i Komunës së Klinës dha mbështetjen e tij për Projektin duke theksuar se
autostrada e re do të kontribuojë pozitivisht në zhvillimin socio-ekonomik të komunës së tyre.

•

Gjithashtu, përfaqësuesi i komunës së Klinës sugjeroi që gjatë fazës së ardhshme të
Projektimit, mundësisht gjatë projektimit Paraprak, të vlerësohet plani i transportit rrugor të
komunës së Klinës me qëllim që të shmanget çdo efekt që mund ta pengoj Projektin për
zbatimin e një rrugëtimi transit të planifikuar që kalon Luginën e Dërsnikut, duke kaluar nëpër
fshatin Zajm dhe duke u lidhur me rrugën ekzistuese N9.

•

Përfaqësuesi i MMPH mirëpriti qasjen e ESIA dhe vlerësoi se zhurma dhe cilësia e ajrit për
rrugën ekzistuese N9 u bazua nga matjet në terren. Ai gjithashtu konfirmoi se informacioni i
dhënë në seksione të ndryshme të analizave bazë është i saktë dhe bazohet në të dhënat
dytësore nga studimet / raportet e fundit.

Të gjitha gjetjet kryesore, shqetësimet dhe rekomandimet e ofruara nga palët e ndryshme të interesit
gjatë takimeve janë marrë në konsideratë.
4.5. Matrica e Fushëveprimit
Ndikimet mjedisore dhe sociale

32

të projektit të planifikuar - Autostrada N9 janë shqyrtuar në Matricë

për fazat e projektit kryesor (të ndërtimit dhe operimit) për të identifikuar aspektet e mundshme
mjedisore dhe sociale me origjinë prej tyre. Këto faza janë përshkruar më poshtë:

Fazat e ndërtimit (duke përfshirë projektimin) aktivitetet në fazën e përcaktimit është e
rëndësishme brenda vlerësimit pasues të ndikimit të përfshijnë të gjitha ato që ndërmerren
gjatë kohës së ndërtimit të të gjitha elementeve të autostradës për të gjithë Projektin. Kjo do
të përfshinte të gjitha aktivitetet e ndërtimit dhe çmontimin e objekteve të përkohshme të
ndërtimit.
Vlerësimi i fazës së zhvillimt merr në konsideratë të gjitha aktivitetet zhvillimore përfshirë:
32

Po ashtu përmendet si socio-ekonomik
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o

Funksionimi i autostradës, e cila mund të rezultojë me efekte negative si gjenerimi i
zhurmës dhe dridhjeve, lëshimi i kimikateve, lëndëve djegëse ose lëndëve të
rrezikshme që rrjedhin nga trafiku, vrasja e kafshëve të kalimit, gjenerimi i rrjedhave
të ndryshme të mbetjeve

o

Aktivitetet e mirëmbajtjes së autostradës, të cilat potencialisht mund të rezultojnë në
shëndetin dhe sigurinë në punë për punëtorët që do të kryejnë mirëmbajtjen e
rregulltë të autostradës dhe sigurinë publike gjatë mirëmbajtjes.

Heqja e vendeve të ndërtimit dhe objekteve të përkohshme gjithashtu konsiderohet si pjesë e
aktiviteteve të fazës së ndërtimit brenda fushës së vlerësimit. Megjithatë, kjo fazë, për shkak të
informatave të pakta në këtë pikë, do të zhvillohet në fazat e mëvonshme.
Janë identifikuar ndikimet e mundshme (negative dhe pozitive) e të gjitha aktiviteteve të planifikuara
të projektit dhe ndërveprimin mes aktiviteteve të Projektit në të gjitha këto faza, gjithashtu mjedisin
natyror / fizik dhe jetën sociale - ekonomike të popullsisë janë adresuar duke përdorur Matricë Social
dhe të Mjedisit
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Shëndetësia
Publike
Përdorimi i
Tokës

X

X

Ekosistemi
X

Kualitetit i Ujit
Tokësoreë

X

Kualiteti i Ujit

X

X
X

X

X
X

X
X
X

Trashëgëmia
Kulturore

X

X

Punësimi

X

Mbrojtja e Tokës

X

Ekosistemmi
Akustik

4

X

Zhurma

3

Erozioni i Tokëa

2

Heqja e shtreses, pastrimi i
vegjetacionit dhe asgjesimi
Ruajtja e materialeve dhe pajisjeve,
kampet, gurethyesit, dhe impiante
Ndërtimi i trafikut dhe lëvizja e
makinerive, transportimi i materialeve
Punime të tokës, prerje dhe mbushje
Punime nëntokësore përfshirë
shpërthimet
Rrugët ku ka akses
Trotuari dhe përfundimi
Vendet të deponimit të materialeve
Gropa ku deponohet materialet
Lumenjët/ kryqëzimi i ujrave (urat,
kanalet)
Kontrolli i Erozionit
Trafiku
Mbrojë tokën nga masat e erozionit
Masat e mbrojtës gjatë dimrit –
aplikimi i kripës
Mirëmbajtja e sistemimt të drenzhës
Mirëmbajtja e gardhave
Mirëmbajtja e shenjave të trafikut
dhe sinjalet rrugore

Kulatieti i Ajrit

Fazar e Veprimit

Fazat e Para-Konstruktimit dhe
Konstruktimit

1

Toka
Kultivuese

VEPRIMET E PROJEKTIT/ ASPEKTI
SOCIAL DHE MJEDISORE

Qëndrueshmëria
e pjerrësisë

Table 17: Matrica e fushëveprimit
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4.6. Përmbledhja e Vlerësimit të Fushëveprimit
Bazuar në këtë procesi, vlerësimi i impaktit ne EISA është fokusuar në:
•

Topografia

•

Relievi

•

Gjelogjia, Hidrologjia dhe toka

•

Klima

•

Hidrolgjia dhe Ujrat Nëntokësor

•

Kualiteti i ajrit dhe ndryshimi klimatik

•

Zhurma dhe Vibracioni

•

Menaxhimi i Mbeturinave

•

Pjesa studimore

•

Biodiversiteti

•

Trashëgemi Kulturore dhe Arkeologji

•

Komunat e Afektuara

•

Vendbanimet e Afektuara

•

Përdorimi i Tokes dhe Marrja e Tokës

•

Shërbimet

•

Punësimim

•

Migrimi

•

Aktivitetet Ekonomike

•

Burimi i të ardhurve

•

Grupi i cenuar
4.7. Fushëveprimi hapësinor

Shtrirja hapësinore e zonës së investigimit për vlerësim është përcaktuar për secilën nga aspektet
mjedisore dhe sociale, në mënyrë që të pasqyrohen si:
•

Zona potenciale me ndikim në Projekt

•

Mjedisi mbi të cilin efektet mund të ndodhin nga Projekti ashtu edhe gjithashtu në kombinim
me ndonjë projekt / zhvillim tjetër relevant në zonë.

Për shumicën e aspekteve dhe temave mjedisore dhe sociale, rrafshi i tokës afër autostradës është
konsideruar për vlerësimin shkaku i ndikimit. Megjithatë, ku receptorët dhe resurset janë të vendosura
përtej zonës së menjëhershme përgjatë rrugës, kjo është konsideruar të jetë pjesë e zonës së
studimit për tema të caktuara mjedisore dhe sociale. Rezultatet e konsultimit me palët e interesuara
(takimet e palëve të interesuara) janë marrë në konsideratë kur përcaktohet fushëveprimi hapësinor
përkatës për tema specifike mjedisore dhe sociale. Të dy efektet direkte dhe indirekte merren
parasysh në vlerësimin e impakteve dhe në përcaktimin e zonave të përshtatshme të studimit.
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Cdo temë duhet te ketë në konsideratë:
•
•

Hapësira e projektit, ose zona ku efektet e drejtpërdrejta mund të ndodhin
Zonat e rrethuar, ku komunitetet jetojnë dhe punojnë dhe ku ka efekte indirekte gjatë ndërtimit
dhe funksionimit të autostradës.

Në kapitullin 5 që përshkruan bazën mjedisore dhe sociale, zona e studimit është përcaktuar për çdo
aspekt mjedisor dhe social individual.
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5. BAZA SOCIALE DHE MJEDISORE
Kapitulli 5 ofron të dhëna dhe informata për gjendjen ekzistuese të mjedisit, kushtet ekonomike dhe
sociale të Zonës Studiuese. Bazuar në kushtet mjedisore dhe sociale dhe receptorë, identifikohen
impaktet që dalin nga Projekti dhe përcaktohen masat adekuate për impaktet.
5.1.1.

Baza Mjedisore

Kushtet bazë për burimet kryesore mjedisore janë analizuar dhe paraqitur në mënyrë që:
•

Përshkruhen resurset e rëndësishme mjedisore dhe ndjeshmërinë e tyre në lidhje me
Projektin

•
•

Të gjinden informata e nevojshme dhe te propozohen studimeve shtesë sipas nevojës
Përmbushja e kërkesave të ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare të standardeve dhe
huadhënësve

Informacioni bazë është marrë nga hulumtimet, vëzhgimet në terren dhe mostrat.
5.1.2.

Topografia dhe Peisazhi

Sipërfaqja e Kosovës është rreth 10.887 km² (ose 1.1 milion ha) nga të cilat 53% janë tokë bujqësore
bujqësore, 41% janë zona pyjore dhe 6% janë lloje të ndryshme të zonave. Ndahet në dy zona
agroekologjike: Rrafshi i Dukagjinit (48% e sipërfaqes së përgjithshme), dhe Fusha e Kosovës (52% e
territorit total).
Topografia e Kosovës fillon nga pika më e ulët mbi nivelin e detit, 265 m në Liqenin Vermicë, deri në
pikën më të lartë mbi nivelin e detit në 2,656 m majën e Gjeravicës, në mesin e Bjeshkëve të
Nemuna.
Relievi në Kosovë karakterizohet nga malet e larta Bjeshkët e Nemuna - Alpet Shqiptare; Malet e
Sharrit; Malet e Kopaonikut, Malet Qendrore dhe tokave të ulta - Rrafshi i Dukagjinit dhe Fusha e
Kosovës, në të cilat kalojnë lugina të lumenjve.
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Figura 31: Topografia e Kosovës dhe Lokacioni i Projektit
Më poshtë jepen informacione të hollësishme mbi topografinë dhe peizazhin në Zonën Studimore.
5.1.2.1.

Zona Studimore

Zonë e studimit e përzgjedhur për këto objekte mjedisore kalonë pergjatë pjesës së tokës e cila
përfshine 0.5 km në të dy anët e pjesës së planifikuar për autostradë.
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5.1.2.2.

Burimi i të dhënave

Të dhënat janë marrë nga Planet Zhvillimore Komunale dhe hartat topografike në një shkallë prej 1:
25.000. Përveç kësaj, imazhet satelitore (Google Earth) janë vlerësuar. Vizitat në terren u kryen gjatë
tremujorit të fundit të 2015 dhe tremujorit të parë të vitit 2016.
5.1.2.3.

Baza e marrjës së dhënave të Metodologjisë

Analizat e topografisë në Zonën Studimore treguan se Shtrirja kalon dy fusha kryesore Fushën e
Kosovës e formuar nga Lumi Drenica dhe Rrafshi i Dukagjinit (formuar nga Drini I Bardhë dhe Bistrica
E Lumenjtë e Pejës).
Përshkrimi i relievit përgjatë Shtrirjes bazohet në një studim

33

dhe vizitat në terren të kryera gjatë vitit

2015 dhe fillim të vitit 2016, duke përdorur kriteret e mëposhtme:
•

topografia e terrenit: e sheshtë (sipërfaqja e përmbytjeve), terreni i valëzuar (kodrina) dhe
sipërfaqe kodrinore;

•

përdorimi mëi madh i tokës: bujqësore, kullota dhe livadhe, plantacionet e pyjeve dhe
pemëve, dhe zonat urbane (vendbanimet)

•

njësitë e peisazhit: dallohen në bazë të cilësisë vizuale që rrjedhin nga topografia dhe
përdorimi i tokës, si dhe niveli i modifikimit të peizazheve natyrore.
5.1.2.4.

Baza e Supozimeve dhe Limitimeve

Nuk ka të publikuar harta të peizazhit për zonën e studiuse. Një model dixhital i terrenit (DTM) për të
përshkruar topografinë është përdorur për këtë zonë.
5.1.2.5.

Baza e Topografisë

Seksioni i rrugës ndërmjet km 0 + 000 dhe 15 + 000 përhapet në luginën e Drenicës. Është një
luginë e gjatë përmes së cilës derdhet përroi i Drenicës, një degë e lumit Sitnica. Lugina formon
pjesën veri-perëndimore të Fushës së Kosovës dhe shtrihet nga bregu i majtë i Sitnicës në
perëndim deri në kufirin me Luginën e Dukagjinit.
Seksioni i Rrugës ndërmjet km 15 + 000 dhe 31 + 000 kalon përmes fushës së Dukagjinit që fillon
në malin Mokna në veri dhe vazhdon deri në malet e Sharrit në jug. Rajoni i Dukagjinit (i rrafshët)
formohet nga luginat e lumenjve Drini I Bardhe dhe Bistrica e Pejës.
Terreni përbëhet nga shpate ku kalojnë shumë gryka ujëmbledhëse
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Menaxhimi dhe planifikimi për mbrojtjen e terrenit në Komunën e Klinës, 2015,
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/Kosovo/Publications/Landscape-Kline.pdf
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Figura 32: Topografia e Zonës së Projektit
5.1.2.6.

Kushtet Bazës së Relievit

Në Zonën Studimore tre lloje të relievit dallohen në bazë të shkallës së influencës antropogjene:
•

antropogjene (Toka bujqësore, vendbanime, rrugë dhe objekte të ndryshme)

•

gjysëm-natyrore (pyje të degraduara)

•

naturale (Shkrozë Orientale dhe pyje me lisa të bardhë gjithashu pjesë të luginës së Bistricës
së Pejës ku zonat pyjore janë te vendosura pranë ujrave).

Tre njësi kryesore të peizazhit janë identifikuar në bazë të metodologjisë / kritereve të përshkruara në
seksionin 5.1.2.3 më lart (Figura 33):
•

Pjesa bujqësor në terren me rrafshinë (gjysmë-natyrore),

•

Pjesa bujqësor në zonat e përmbytura (antropogjene) dhe

•

Peisazhi i përbërë nga pyjet kodrinore termofile me gjethe të mëdha (gjysmë-natyrore dhe
natyrore)
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Figura 33: Hartë e Peisazhit gjatë e analzës së korridorit Kijevo-Pejë (Zahaq) të autostradës
peizazhit përgjatë vijës së autostradës janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Tabela 18: Njësitë morfologjike dhe peizazhore
Seksionet /
zingjrorë

Lartësia
(m.asl)

Forma e
tokës

Pëerdorimi i
Tokës

Njësia e Relievit

Km 0+000 –
km 4+100

600 – 610

Terreni i
rrafshët

Tokë bujqësore
dhe kullota

Peizazhi bujqësor në terren të
rrafshët

510 – 615

Terreni
kodrino

Kombinimi i
zonave me pyje
dhe zona me
vegjetacion të
ulët

Peizazhi i pyjeve kodrinore me
gjethe laramane

Km 10+000 –
km 16+000

370 – 520

Terren
kodrinor dhe
terren i
sheshtë

Tokë bujqësore
dhe kullota

Peizazhi i pyjeve kodrinore me
gjethe laramane, në kombinim
me peizazhin bujqësor në
sipërfaqen e përmbytjeve

Km 16+000 –
km 23+000

380 – 450

Terren i
hapur

Tokë bujqësore
dhe kullota

Peizazhi bujqësor në terren të
rrafshët

410 – 465

Terren i
hapur

Tokë bujqësore
dhe kullota

Peizazhi bujqësor në terren të
valëzuar në kombinim me
peizazhin bujqësor në zonën e
përmbytjeve.

Km 4+100 –
km 10+000

Km 23+000 –
km 31+000

Karakteristikat kryesore të njësive së relievit të identifikuara janë përshkruar më poshtë.
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Relievei bujqësor në terren të valëzuar
Matrica peizazhore - toka bujqësore në terren me rrafshinë - përbëhet nga fusha dhe kullota ku
gjinden vendbanime dhe pjesë të vogla të pyjeve natyrore. Ky lloj i peizazhit është i dukshëm në të dy
skajet e Shtrirjes.

Figura 34: Relievi i kodrave malore bujqësore
Burim: Landscape Protection and Management & Planning for the Municipality of Klinë, 2015
Fshatrat paraqiten si grupe të izoluara me dendësi të ulët të Pronave Rezidenciale të cilat janë të
shpërndara në të gjithë tokën bujqësore. Prona Rezidenciale janë të zbukurara me kopshte dhe
pemishte. Funksionaliteti i peizazhit bujqësor përmirësohet nga prania e gardheve të pemëve dhe
mureve guri që ndanë parcelat e tokës. Një tipar tjetër i kësaj njësie të peizazhit është rruga
ekzistuese N9 dhe pronë e afërt jorezidente.
Bimësia primare paraqitet si degë e degraduara dhe të fragmentuara të lisit italiane dhe të Turqisë.
Kur pyjet natyrore italiane dhe turke u pastruan për aktivitete njerëzore, habitati i cili dikur ishte i
vazhdueshëm u nda në fragmente të veçanta dhe të izoluara. Një pyll i dushkut italian dhe turk i
ruajtur mirë në veri të Lindjes (jashtë korridorit të analizuar) është një mbetje e pyllit origjinal të
vazhdueshëm. Përveç lisit italian dhe turk ekzistojnë mbetjet e papërfillshme të bimësisë natyrore:
rripat e shelgjeve përgjatë rrjedhave të përkohshme të ujit, sipërfaqet e degraduara të vegjetacionit të
shkurreve me lloje të pemëve / shkurreve algjerore dhe alokate.
Njësitë kryesore të peizazhit të cilat shihen nga autostrada janë vendbanimet, toka bujqësore, rruga
ekzistuese N9, lisi italiae dhe turk dhe rripat e shelgjeve që mbulojnë gurroret.
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Peizazhi i pyjeve kodrinore gjethrënëse
Kjo njësi peizazhore është tipike për terrenin shkëmbor që zbret ndjeshëm drejt luginës së lumit Drini i
Bardhë. Ai ka tipare natyrore dhe gjysmë-natyrore. Matrica përfaqësohet nga pyjet kodrinore
gjethrënëse të “Quercus pubescens” dhe tipit “Carpinus orientalis” (lisi i bardhë dhe shkoza e lindjes).
Tipari më i rëndësishëm i këtij peizazhi është biodiversiteti i pasur që rrjedh nga prania e specieve
mesdhetare të florës dhe faunës.
Pyjet me lisa përmbajnë parcela të livadheve të thata (kullota kodrinore) të madhësive të ndryshme,
ndërsa shkëmbinjtë e zhveshur dhe bazat shkëmbore shfaqen me ndërprerje. Kullotat kodrinore janë
formuar për shkak të degradimit të pyjeve. Përkundër faktit se pyjet janë të degraduara, lidhshmëria
me peizazhin është mjaft e lartë për shkak të mungesës së pengesave të mëdha. Ai siguron këtë
peizazh me vlerë të rëndësishme funksionale.
Sidoqoftë, rruga ekzistuese N9 përfaqëson pengesën më të madhe për lidhjen e peizazhit të pyjeve
kodrinore me gjethe të gjelbëruar termofiloze dhe prish funksionalitetin e saj. Përveç kësaj,
vegjetacioni natyror është i degraduar ashpër brenda shiritit të menjëhershëm përgjatë rrugës
ekzistuese N9 për shkak të spoteve tregtare joformale ekzistuese për gurët e grimcuar. Një faktor
tjetër që kontribuon në çrregullimin e peizazhit është prania e një numri të gurthyesve dhe rrugëve të
aksesit që lidhen me degë jashtë rrugës N9. Njësitë kryesore të peizazhit të dukshëm nga autostrada
e planifikuar janë livadhe, pjesë pyjesh, rruga ekzistuese N9 dhe guroret.
Peizazhi bujqësor në zonat e përmbytjeve
Peizazhi bujqësor në zonat e përmbytjeve përhapen përgjatë luginave të lumenjve Bistrica e Pejë dhe
Drini i Bardhë, që përbëjnë pjesën e mesme të shtrirjes. Ajo karakterizohet nga mbizotërimi i tokës
bujqësore (matrica) me parcela të vendbanimeve njerëzore dhe mbetjet e bimësisë bregore dhe
ligatinore.
Fushat janë dominante në këtë peizazh. Megjithatë, ato janë të ndërprera nga eshtrat e pyjeve
natyrorë dhe nga vendbanimet njerëzore. Një nga dallimet më të spikatura në llojin e mëparshëm të
peizazhit bujqësor është prania e livadheve dhe pemishteve më të vogla. Livadhet janë prerë për bari.
Vendbanimet janë të një lloji të ngjashëm si në peizazhin bujqësor në terren të valëzuar. Prania e
pronave jo-banesore përgjatë rrugës ekzistuese N9 është edhe më e theksuar. Një tipar i
rëndësishëm i ndikimit antropogjenik është rruga ekzistuese N9, rruga që degëzon rrugën N9 drejt
Gjakovës, rrugët e shumta lokale dhe të papastra, si dhe hekurudha që ecën paralel me lumin Drini i
Bardhë.
Natyra e peizazhit bujqësor në zonën e përmbytjeve është shumë i dobët. Lumenj me rripa plepi dhe
shelgesh, si dhe pika me Alnus glutinosa dhe pyjet e shelgut në sipërfaqen e përmbytjeve përbëjnë
habitatet primare gjysmë-natyrore. Rripat e vegjetacionit bregor janë ruajtur më së shumti. Objektet
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për nxjerrjen e rërës, bimët dërrmuese, si dhe disa pika të nxjerrjes së rërës si dhe invasive
allochtonous species paraqesin kërcënimin kryesor për integritetin e peizazhit
Pyjet janë shumë të degraduara. Mbetjet e tyre janë të njohura si të mbrojtura nga matrica e tokës
bujqësore. megjithatë, ato shërbejnë si fusha kryesore për biodiversitetin që rrisin vlerën natyrore të
peizazhit bujqësor në zonën e përmbytjeve.
Njësitë kryesore të peizazhit që shihen nga autostrada janë vendbanimet, tokat bujqësore, livadhet,
bimësia bregore dhe pajisjet për nxjerrjen / thërrmimin e rërës.
5.1.2.7.

Vlerësimi i ndjeshmërisë së peizazhit

Vlerësimi i vlerës ose ndjeshmërisë së njësive të peisazhit të identifikuara dhe të përshkruara më
sipër bazohet në cilësinë vizuale dhe brishtësinë. Cilësia vizuale është shënuar në këtë mënyrë:
•

Vlerësimet me vlerat më të ulëta i atribuohen zonave ku elementet janë rritur në mënyrë të
çrregullt, me vegjetacion spontan në kundërshtim me vegjetacionin natyror, si dhe me praninë
e vlerësuesve antropogjenë (vendbanimet informale, rrugët ekzistuese N9 dhe objektet e
lidhura, guroret e braktisura, deponitë e mbetjeve etj).

•

Vlerësimet me vlera më të larta u atribuohen zonave me elemente të organizuar mirë
(Peisazhi bujqësor në terren me rrafshinë) ose ato me prirje ndaj natyralitetit (Peizazhi i
pyjeve kodrinore termofilozë).

•

Përvoja estetike vëzhguesve dhe përshtypja e përgjithshme e tyre vizuale merren gjithashtu
në konsideratë: përvoja estetike pozitive pritet kur pikëpamjet shtrihen nga autostrada në
njësitë peizazhore, natyrore dhe seminare, si dhe peizazhi drejt lumit Drini i Bardhë.

Brishtësia e peizazheve është i lidhur me ndjeshmërinë e tyre për futjen e shtrirjes së autostradës në
modelin aktual. Peizazhet më të brishta përgjatë autostradës së planifikuar janë ato të formuara në
terrenet kodrinore dhe kodrina, për shkak të shkurtimeve / mbushjeve dhe strukturave të shtrirjes
(kullimit, vijëzimeve, etj), si dhe erozionit të shkaktuar, të gjitha që janë jashtë shkallës së mjedisit .
Në zhvillimin e rezultatit që do të caktohet në secilën njësi të peizazhit, cilësia vizuale dhe brishtësia
vizuale janë vlerësuar veçmas duke përdorur në të dyja rastet shkallën e shënuar në vijim::
•

E papërfillshme (1)

•

Ulët (2)

•

Mesatare (3)

•

Lartë (4)

•

Shumë lartë (5)

Ndjeshmëria është caktuar në njësitë e ndryshme të peizazhit në përputhje me pikën e paraqitur në
tabelën 20 më poshtë.
Tabela 19: Vlerësimi i ndjeshmërisë së peizazhit në zonën e studimit
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Njësia e pamjes së peizazhit

Cilësia
vizuale

Brishtësia

Pikët
gjithsejt

Ndjeshmëria

Peizazhi bujqësor dhe zonat e përmbytjes

1

2

3

Negligible

Peizazhi bujqësor në terren të valëzuar

2

3

5

Loë

Peizazhi i pyjeve kodrinore gjethrënëse

3

4

7

Moderate

Mund të konkludohet se peizazhet brenda zonës së studimit janë pa ndonjë vlerë / ndjeshmëri të
jashtëzakonshme për shkak të ndryshimit të dukshëm të peizazhit nga ndikimi antropogjen. Rezultati i
vlerësimit është si më poshtë:
•

Peizazhet natyrore dhe gjysmë-natyrore kanë vlerë më të madhe në krahasim me peizazhet
antropogjene.

•

Peizazhi bujqësor në terren me valë ka vlera të caktuara më të larta që e dallojnë atë nga
peizazhi bujqësor në sipërfaqen e përmbytjeve, për shkak të cilësisë më të madhe vizuale
dhe brishtësisë.

Ndesjhmëria e përgjithshme e receptorit është e mesme. Ky vlerësim i ndjeshmërisë së peizazheve
do të merret pa si një premisë për vlerësimin e rëndësisë së ndikimeve që vijnë nga Projekti.
5.1.3.

Gjeologji, Hidrogeologji dhe Toka
5.1.3.1.

Fusha e studimit

Zona e studimit mbulon një rrip toke përgjatë korridorit të autostradës prej përafërsisht 1 km në
secilën anë të shtrirjes.
5.1.3.2.

Burimet e të dhënave

Për studimin në tavolinë mbi gjeologjinë harta gjeologjike sinoptike në një shkallë M = 1: 100000
është përdorur për të identifikuar materialet ekzistuese në Zonën Studimore; Informacioni u kontrollua
gjerësisht gjatë studimit "në këmbë" në fillim të vitit 2016, i cili u zhvillua me qëllim të avancimit të
Projektimit Konceptual të Projektit.
Të dhënat mbi hidrogjeologjinë dhe tokat janë marrë nga studimi në tavolinë që analizon Planet
Zhvillimore Komunale të Pejës dhe Klinës, Raportin e Shtetit të Ujërave për Kosovën, informacionet
dhe hartat e gjeneruara në kuadër të projekteve të ndryshme të mbështetura nga BE në Kosovë, si
dhe hartat Hidrogeologjike të zonës Me shkallë 1: 25000 dhe 1: 100000. Fotografitë ajrore (Google
Earth) dhe harta e habitatit ofruan të dhëna për analizat bazë të tokës.
5.1.3.3.

Baza e mbledhjes së informacioneve të metodologjisë

Të dhënat bazike janë marrë nga studimet specifike në tavolinë dhe grupet e fushave, siç përshkruhet
më sipër.
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5.1.3.4.

Baza e limitimeve dhe supozimeve

Përshkrimi i gjeologjisë përgjatë autostradës Linja u bazua në një inspektim vizual të pjesëve
ekzistuese.
Sondazhet gjeomekanike të detajuara do të kryhen gjatë fazave të ardhshme të Projektimit si më
poshtë:
• Gjatë fazës përgatitore paraprake, hetimet gjeomekanike do të mundësojnë
vendosjen më të fortë të seksionit gjatësor të radhitjes, duke identifikuar më hollësisht nivelet e
tryezave të ujit, si dhe vendosjen e vendeve të gropave të huazuara dhe vendeve të tepërta të
deponimit të materialeve.
• Në nivelin e Projektimit të Detajuar, hetimet e hollësishme gjeomekanike do të
nxjerrin dizajnin përfundimtar të strukturave kryesore të autostradës - urë, rrugëdalje, ndërprerje etj.
Prandaj, Baza do të duhet të përditësohet. Masat zbutëse të formuluara në këtë ESIA , që synojnë të
minimizojnë ndikimet që vijnë nga hapësira e reja të huazuara (nëse ka) dhe / ose vendet e tepërta të
deponimit të materialeve, do të duhet të përditësohen gjithashtu. Ky përditësim do të lehtësojë
gjithashtu minimizimin e boshllëkut ekzistues ligjor dhe praktikën e pamjaftueshme në lidhje me
menaxhimin e vendeve të tepërta të deponimit të materialeve.
5.1.3.5.

Gjeologjia, Hidro-Gjeologjia, Kushtet e Tokës dhe Erozioni

Gjeologjia
Pasqyrë e formacioneve gjeologjike në Kosovë
Gjeologjia e Kosovës shkon në moshë nga Neo-Proterozoja deri Holoceniti. Një përmbledhje e rendit
stratigrafik është paraqitur në tabelën më poshtë.
Table 20: Stratigraphy of Kosovo
Epoka

Përshkrimi i Tipeve të Rrokut Përfaqësues

Holocene

Skravi i formuar nga erozioni i maleve dhe aluumi i depozituar nga lumenjtë.

Pliocene

Shkëmb kristalor andersitik

Miocene-Pliocene e
hershme

Formimi i linjitit nga akumulimi dhe prishja pasuese e vegjetacionit në pellgjet
sedimentare.

Oligo-Miocene

Konglomerate, argjila dhe gur gëlqeror të shoqëruar nga magmatizmi acidik në
ndërmjetës.
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Epoka

Përshkrimi i Tipeve të Rrokut Përfaqësues

Kretaceoze
shme

e

von

Mollasike: karbonat me ujë të cekët dhe klastik.

Kretaceoze
hershme

e

Flish: gëlqeror marl, gur ranor dhe konglomerate.

Kretaceoze
hershme

e

Konglomerate, gur ranor dhe lym.

Xhurasik e vonshme

Gëlqeror masiv.

Tiasik-xhurasik

Magmatizmi themelor dhe acid, si dhe riftimi i ngopur i ngrirjes ofiolitike dhe
nxjerrja e shkëmbinjve ultrabazikë.

Triasik

Klastik me vullkanik dhënë rrugën për platformat karbonat që arrin deri në
dolomite, disa prej të cilave janë metamorfozuar në mermer.

Permo-triasik

Karbonatet, klastike, filite, shiste dhe kuarcite që janë pushtuar nga
magmatizmi acid (porfiret kuarc).

Paleozoike
vonshme
Neo-ProterozoikePaleozoike

e

Shiste.
Shtresë e shisteve, gnajs dhe amfibolite që janë pushtuar nga shkëmb granitik.

Përmbledhje e formacioneve gjeologjike në Zonën e Projektit
6. Projekti i përket njësisë së thjeshtë gjeomorfologjike të Kosovës perëndimore. Fusha e Lindjes
përhapet në Mitrovicë (Podujevë) - Prishtinë - Ferizaj, ndërsa ajo perëndimore shtrihet përmes Pejës Gjakovës - Prizrenit. Pjesa e poshtme e tokes Perëndimor lidhet me pellgjet dhe kodrat e lumit Drini
I Bardhë. Këto territore të ultësirave të Kosovës përfaqësojnë sipërfaqen e depozitave të liqeneve të
cilat kanë mbushur dy zona të mëdha strukturore dhe tektonike me epokë gjeologjike para epokës së
Pliocenit (N2). Zona e projektit është e ndërtuar nga formacionet kuarternare, neogjene dhe kretake.
Njësitë lithologjike në vijim janë paraqitur përgjatë Drejtimit të Projektit:
•

Shtresa argjilore dhe zhavorr me origjinë aluviale (QF)
Këto shtresa janë gjetur në shtretërit e lumenjve dhe përrenjtë. Sedimentet aluviale (afërsisht
1-3 m të trasha) mbulojnë tarracat më të ulëta të Drinit të Bardhë dhe të Rugovës Bistrica. Ata
janë mirë të konsoliduar dhe përfaqësojnë një bazë të mirë për ndërtimin e rrugëve.

•

• Lloji sub-Argil deluvial-aluvial (Q / hal)
Sedimentet aluviale të argjilës deluvionale - aluvionale janë të pranishme në luginat e krijuara
nga kurse të përkohshme të ujit të cilat ndërpresin terrenin kodrinor.

•

Tipi nën-Argil dhe rërë - aluviale (Qfl)

106

Këto sedimente gjenden në terrenin që ndodhet në verilindje të Rugovës Bistrica e Pejs. Ata janë të
mirë nga epoka gjeologjike e Pliocenit (N2).
• Depozitimet me zhavorr dhe me rërë, lloji i aleirite dhe argilës nga Epoka e Pliocenit (N2)
Këto sedimente janë formuar në epokën e re gjeologjike dhe i përkasin depozitave të liqeneve që
ndërtojnë rrafshin e Dukadinjve. Ata janë me shtresim nën horizontale.
• Guri gëlqeror Kretak (Cr)
Ky formacion gjendet në kodrat afër kryqëzimit të Gjakovës. Ajo ka pak ndikim në zbatimin e rrugës.
Harta gjeologjike e terrenit është paraqitur në figurën më poshtë.
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Figurs 35: Harta Gjeologjike, 1: 200,000
Gjendja morfologjike (konfigurimi dhe evolucioni i formave të tokës), vendosja gjeologjike (stratigrafia
që i referohet renditjes hapësinore të shtresave gjeologjike) dhe vetitë gjeoteknike të njësive të sotme
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litologjike janë analizuar për të nxjerrë parametrat themelorë të këshillimit për Projektin Konceptual të
Huadhënësve . Rezultatet e këtyre analizave tregojnë se perforcimet gjeologjike, gjeomekanike dhe
hidro-gjeologjike në Zonën Studimore janë të favorshme për Projektin. Gjithashtu, nuk ka ndonjë
fenomen natyror gjeomorfologjik brenda zonës së studimit.
Këto prona janë përshkruar në detaje më të hollësishme për seksionet e Shtrirjes të dalluara në bazë
të formës së tokës dhe homogjenitetit lithologjik.
Km 0 + 000 - km 4 + 100:
Shtresat gjeologjike: Në fillim të shtrirjes, toka përbëhet nga sedimente të rinj dhe të papërfshira të
Quaternarit si zhavorri dhe rëra, jo shumë kompakte me vetitë gjeoteknike të përshtatshme, me
trashësi të pritur deri në 12 metra. Nën sedimentet kuaternare janë sedimentet e Pliocenit të
përfaqësuar nga baltë me rërë dhe argjilë me trashësi më të madhe se 50m.
Thellësia e themeleve të strukturave në këto sedimente do të ishte në 3-4m nën sipërfaqen tokësore
dhe kapaciteti mbajtës i pritshëm është në intervalin 300-350 kPa. Pjerrësia e prerjeve duhet të jetë
midis 1: 1 dhe 1: 2, me gjatësi prej 4 deri 6 m dhe gjerësi

prej 3 m, kështu që nuk priten

paqëndrueshmëri më të mëdha për shpatet e prera. Materiali nga prerjet mund të jetë i përshtatshëm
për ndërtimin e argjinaturës. Uji tokësor nuk pritet të arrijë nivelet e urës, ai pritet që të arrijë lartësinë
maksimale 5m nga siperfaqja e tokës.
Km 4+100 - km 5+500:
Shtresat gjeologjike: Ka sedimentet e flishit të përbërë nga marl, aleurolite dhe gur ranor të shtresuara
mirë me orientim favorizues të foliation prej 30-350 në lidhje me orientimin e Shtrirjes, me vetitë
gjeoteknike të përshtatshme. Këto sedimente pritet të jenë të pranishme në thellësi më të madhe se
50m.
Thellësia e themeleve të strukturave në këto sedimente do të jetë në 3-5 m poshtë sipërfaqes së
tokës dhe kapaciteti i pritshëm i mbajtjes është në intervalin 300-450 kPa. Pjerrësia e pjerrësisë së
prerjeve duhet të jetë midis 1: 1 dhe 1: 2, me lartësi prej 4-6 m dhe gjerësia berm prej 3 m. Në
përgjithësi, nuk priten paqëndrueshmëri të rëndësishme për shpatet e prera përgjatë kësaj distance.
Materiali i duhur nga prerjet mund të zgjidhet për ndërtimin e argjinaturës.
Uji tokësor nuk pritet mbi kursin e nën-bazamentit të autostradës.

Km 5+500 - km 10+000:
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Shtresat gjeologjike: Toka është e ndërtuar nga sedimentet e flishit të përbërë nga marl, gur ranor,
gëlqeror gëlqeror dhe gëlqeror masiv për të bllokuar. Gur gëlqeror është kryesisht shtresa
sipërfaqësore përgjatë kësaj distance. Këto sedimente kanë shtresim të rëndësishëm me orientim
prej 20-300, i cili është i favorshëm në lidhje me orientimin e Shtrirjes dhe ka vetitë e mira
gjeoteknike. Këto materiale mund të priten në një thellësi më të madhe se 100 metra.
Thellesia e themeleve te strukturave ne keto sedimente do te ishte ne 2-3 m nen siperfaqen tokesore
dhe kapaciteti i pritshem i mbajtjes eshte ne intervalin 450-600 kPa. Pjerrësia e pjerrësisë së
kërcellave duhet të jetë midis 2: 1 dhe 3: 1, me lartësi prej 4-6 m dhe gjerësia

prej 3 m. Në

përgjithësi, nuk priten paqëndrueshmëri të rëndësishme për shpatet e prera. Materiali nga prerjet
mund të jetë i përshtatshëm për ndërtimin e argjinaturës.
Uji tokësor nuk pritet të ndodhë mbi nivelin e urës / themelet strukturore.

Figura 36: Tregon shtresimin e depozitave sedimentare
Km 10+000 - km 12+100
Shtresat gjeologjike: Materialet përbëhen nga sedimente të rinj, të paangazhuar dhe të ulët të
cementuar të Pliocenit, të pranishëm si argjila, argjila marl dhe marl, jo shumë të diagnostikuara dhe
që kanë veti të pafavorshme gjeoteknike. Trashësia e tyre vlerësohet të jetë më e madhe se 10
metra. Thellesia e themeleve te strukturave ne keto sedimente do te ishte ne 3-4 m nen siperfaqen
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tokesore dhe kapaciteti i pritjes eshte 150-250 kPa, prandaj toka do te kete nevoje per permiresim /
forcim per te mbeshtetur argjinatura dhe struktura. Pjerrësia e pjerrësisë së kërcellave duhet të jetë
midis 1: 1 dhe 2: 1, me lartësi prej 4 deri në 6 m dhe gjerësinë berm të 3 m për të shmangur
paqëndrueshmëritë kryesore të shpateve të prera. Materiali nga prerjet nuk është i përshtatshëm për
ndërtimin e argjinaturës.
Uji tokësor nuk pritet të ndodhë mbi nivelin e urës / themelet strukturore
Km 12+100 - km 15+050:
Shtresat gjeologjike: Në këtë pjesë materialet përbëhen nga sedime të rinj, të paangazhuara dhe të
ulëta deri në ato të moderuara, të tilla si zhavorr dhe rërë, që mundësojnë formimin e akuiferit. Këto
sedimente kanë vetitë e mira gjeoteknike. Trashësia e këtyre sedimenteve pritet të jetë deri në 10m.
Thellësia e themeleve të strukturave në këto sedimente do të jetë në 3-4 m nën sipërfaqen e tokës
dhe kapaciteti i pritshëm i mbajtjes është në rangun 350-450 kPa. Materiali nga gërmimi për themelet
e strukturave mund të jetë i përshtatshëm për ndërtimin e argjinaturës. Për këtë seksion nuk
parashihen prerje të mëdha dhe argjinatura.
Niveli i ujërave nëntokësore pritet të jetë 2-5 m poshtë sipërfaqes së tokës.
Km 15+050- km 23+000:
Shtresat gjeologjike: Materialet e pranishme janë sedimente të rinj, të paangazhuar dhe të ulët të
cementuar të Pliocenit, të përbërë nga argjila, argjila marl dhe marl. Ata kanë qenë të diagenizuara
me të ulët dhe kanë prona të pafavorshme gjeoteknike. Trashësia e këtyre sedimenteve pritet të jetë
më e madhe se 10m. Thellesia e themeleve te strukturave ne keto sedimente do te ishte ne 3-4 m
nen siperfaqen tokesore dhe kapaciteti i pritjes eshte 150-250 kPa, prandaj toka do te kete nevoje per
permiresim / forcim per te mbeshtetur argjinatura dhe struktura. Pjerrësia e pjerrësisë së kërcellave
duhet të jetë midis 1: 1 dhe 2: 1, me lartësi prej 4 deri në 6 m dhe gjerësinë berm të 3 m për të
shmangur paqëndrueshmëritë kryesore të shpateve të prera. Materiali nga prerjet nuk është i
përshtatshëm për ndërtimin e argjinaturës.
Pamja e rëndësishme e ujit nëntokësor nuk ka të ngjarë.
Km 23+000 - km 31+000:
Shtresat gjeologjike: Toka përbëhet nga sedime të rinj, të pa kohezionit, të ulëta deri në moderim të
ngadalësuar, si zhavorr dhe rërë, të prirur për formimin e akullit. Këto sedimente kanë vetitë e mira
gjeoteknike dhe trashësia e tyre parashikohet të jetë deri në 10 metra. Thellësia e themeleve të
strukturave në këto sedimente do të jetë në 3-4 m nën sipërfaqen e tokës dhe kapaciteti i pritshëm i
mbajtjes është në rangun 350-450 kPa. Materiali nga prerjet është i përshtatshëm për ndërtimin e
argjinaturës. Për këtë seksion nuk janë parashikuar prerje dhe prerje të mëdha.
Niveli i ujërave nëntokësore pritet të jetë 2-5 m nën tokë.
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Hidro-Gjeologjia
Në zonën e projektit mbizotërojnë shkëmbinj kryesisht me porozitet ndër-grimcuar të cilat aktualisht
janë shtresa me ujë. Shkëmbinjtë e Porosity Inter-Granular përfshijnë të gjitha depozitat e Pliocene
dhe kuaternare. Këto sedimente vërehen më lehtë në lumin Drini I Bardhë ose në jug të luginës së
Dukagjinit. Ato janë formuar me rërë, argjila dhe zhavorr. Të gjithë ata shtrihen në krye të
sedimenteve të kretos. Sedimentet kuaternare - përfaqësohen nga sedimentet e liqenit dhe
sedimentet e tarracave të lumenjve të Pleistocenit dhe nga depot depërtuese Terra Rosa dhe aluviale
të Holocenit. Këto sedimente janë përhapur në gjatësi dhe njihen si koleksionistë të ujërave
nëntokësore.

Figura 37 : Harta Hidrogeologjike e Kosovës dhe Theksimi i Zonës së Projektit
Tabela më lartë e ujit në zonën e studimit pritet në 2-5m nën tokë.
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Tokat
Klasifikimi i përgjithshëm tokës
Tokat në zonën e korridorit janë identifikuar gjatë punës në terren dhe në bazë të hartave të
përgjithshme të tokës të Evropës (tokën evropiane Dhënave V2.0). Për fat të keq, nuk ka asnjë hartë
të fundit pedologjike të tokave të Kosovës. Baza e të dhënave The Soil Evropian identifikon
përgjithësisht vetëm lloje të tokës dhe shpërndarja e tyre është vetëm indikative, siç është paraqitur
në figurën e mëposhtme.

Figure 38: Harta e përgjithshme e tokës në Zonën e Studimit (lloji i dheut sipas Databazës
Evropiane të Dheut v2.0)
Llojet e tokës/dheut
Identifikimi i llojeve të tokës është bazuar në vëzhgimet e kryera gjatë punës në terren me qëllim të
nxjerrjes së hartave të vendbanuara së bashku me llojet e vegjetacionit dhe diversitetin e tokës.
Marrëdhëniet e përbashkëta në mes të llojeve të tokës dhe vegjetacionit emergjent janë supozuar:
livadhet zhvillohen në humo-fluviale, pyjet e lisit termofile në dhe në formim e sipër (cambisols), pyjet
e dushkut të lagur zhvillohen në dhe në formim e sipër eutrik.disturik etj. Gjithashtu duhet të mbahet
parasysh se aktiviteti i gjatë njerëzor në këtë zonë ka modifikuar llojet natyrore të tokës. Kështu,
mund të pritet që antropozolet e ndryshëm të jenë formuar (rigosols, hortisols, flotisols, deposols, etj).
Megjithatë, gjatë vëzhgimeve në terren nuk kishte ndonjë lloj toke me interes të veçantë për ruajtje.
Prandaj, supozohet se nuk nevojiten studime të mëtejshme për të përmirësuar bazën për tokat dhe
erozionin.
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Kambisolet kromike
Tokat ngjyrë kanelle kanë horizont më të pasur në argjilë (B) që shtrihet ndërmjet horizonteve A dhe
C. Këto lloje të dheut paraqiten në zona me temperatura të larta dhe pak lagështi. Dheu ngjyrë
kanelle në zonën e studimit ndodhen deri në 900 m a.s.l. kryesisht në bimësinë të lisave kserofilë dhe
termofilë (komunitetet pyjore të Quercus pubescens dhe Carpinus orientalis në zonën midis Gllarevës
dhe Dërsnikuk). Faktorët klimatikë-bimorë janë dominues; megjithatë, faktorë të tjerë (si relievi,
materiali fillestar, koha dhe ndikimi njerëzor) kanë një rëndësi të madhe për gjenezën, evolucionin
dhe veçoritë e tyre. Tokat ngjyrë kanelle formohen në llojet e ndryshme të materialit fillestar. Shkëmbi
bazik përcakton karakteristikat e tyre dhe nëntipet e tyre. Tokat ngjyrë kanelle të mbuluara nga
bimësia bujqësore ndryshohen nga ndikimi antropogjen.
Cambisols (tokat pyjore kafe)
Cambisols (tokat pyjore kafe) kanë tip të profilit A- (B) v-c. Ato janë të zhvilluara mesatarisht në klimë
të butë dhe të lagësht në rajonet malore. Në Kosovë këto toka mund të gjenden në pyjet e Quercus
petraea, Fagus sylvatica, Pyjeve halore ose pyje të përziera ahu-halore. Lidhur me shpërndarjen
vertikale, cambisols janë zënë lartësi midis 900 m dhe linjës së drurit.
Cambisols janë duke u zhvilluar në shkëmbinj kuarc dhe silikat kompakt. Në korridorin rrugor janë të
pranishme kambisolët në shoqatën e bimëve Quercetum frainetto-cerris (pyjet e lisit italian dhe turk).
Baza e të dhënave evropiane e tokës tregon praninë e cambisols dystric, megjithatë kjo nuk ka gjasa.
Ne besojmë se analiza pedologjike mund të provojë praninë e formës eutrike të cambisols që kanë
pH paksa acid (cambisols dystric janë acid dhe duhet të formohen në lartësi më të larta).
Fluvisols (Tokat Aluvionale)
Tokat aluvionale mund të gjenden në pjesën e mesme më të ulët të Luginës së Drinit të Bardhë.
Shtresat e këtyre tokave janë të renditura mirë. Ato kanë ujë të përshkueshëm. Kanë të shprehur mirë
aftësinë kapilare për ngritjen e ujit. Tokat aluvionale janë të dobëta me humus (nën 1%). Ka shumë
lloje të tokave aluvionale në varësi të disa karakteristikave specifike. Varietetet e tilla janë karbonat
aluviale të renditura me gjobë, toka aluviale të cekët mbi materialet e zhavorrit, tokat aluviale të
mbuluara etj. Më i shpërndarë është toka aluviale.
Tokat livadhore - Fluviative (Humofluvisols)
Këto toka shfaqen në zonat e përmbytjeve me tip profil A-C-G. Ato kanë horizont akumulues tokësor
humusor, në të cilin qëndron pjesë e materialit jo-argjir C që përbëhet nga sedimentet e fundit të
lumenjve ose liqeneve. Ato mbulojnë një sipërfaqe dukshëm më të vogël se tokat aluviale, dhe
shpesh karakterizohen me një pjellori të lartë. Humofluvisols kanë cilësi heterogjene. Agregatet e tyre
makro dhe agregatët mikro janë të qëndrueshëm. Këto toka kanë përmbajtje më të lartë të argjirës
dhe humusit se sa tokat aluviale. Disa pika të tilla të tokave mund të gjenden në zonën e përmbytjeve
të Bistricës së Pejës si dhe në afërsi të Zahaqit, veçanërisht në zonat ku janë prezentë livadhet.
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Eugley (Gleysols Eutric)
Këto janë toka në të cilat dominon procesi i hidrogjenizimit. Profili është A-Gso-Gr ose A / Gso-GsoGr. Akumulimi i lëndës organike është në zonën e sipërme, oksido-reduktimi në zonën e mesme
(horizonti Gso), dhe procesi i reduktimit në zonën e ulët (horizonti Gr). Tekstura është heterogjene
dhe mikro-agregatet në tokat argjirore jo-karbonatike janë më pak të qëndrueshme. Këto toka janë
të pasura me humus (mesatarisht 5.8%) dhe horizonti i humusit është 20-40 cm i thellë. Në
korridorin e hetuar janë të pranishëm gleysols eutrike. Në Zonën Studimore ky lloj i tokës mund të
gjendet në zonën e përmbytjes së lumit Bistrica e Pejës nën kënetë, livadh dhe bimësi pyjore.
Erozion
Erozioni është i pranishëm në terren kodrinor, sidomos në formacionet dhe mbulesën e sipërme të
përbërë nga sedimentet deluviale - proluviale. Sipas Hartës së Erozionit të Kosovës (Figura 39)
intensiteti i erozionit klasifikohet nga niveli i ulët në të mesme.
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Figure 39: Erosion Map of Kosovo
Në zonën e studimit, erozioni klasifikohet si i ulët, ndërsa erozioni i moderuar dhe i lartë është i
pranishëm për një pjesë shumë të kufizuar të autostradës.
Përveç kësaj, nuk janë vërejtur shenja të dukshme të ekzistencës së paqëndrueshmërisë në stratat e
shkëmbinjve, siç janë rrëshqitja e dheut, shkëmbinjtë etj. Sidoqoftë, në disa vende në sedimentet pa
kohezion u vunë re prania e disa sipërfaqeve të larë dhe grykave, këto ndodhën kryesisht në
sedimentet e pliocenit dhe mbeturinat e tokës ndërmjet km 16 + 000 dhe km 21 + 000.
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Figura 40: Larja e sipërfaqes në sedimentet pa kohezion që ndodhin në seksionin Km 16 + 000
- Km 21 + 000.
Vëmendje e duhur do t'i kushtohet këtij seksioni të Linjës në lidhje me hartimin e shkurtimeve dhe
masave lehtësuese kundër erozionit.
6.1.1.1.

Vlerësimi i Ndjeshmërisë së Tokës

Kriteret kryesore të përdorura për vlerësimin e ndjeshmërisë së llojeve të tokës natyrore dhe gjysmë
natyrale janë karakteristikat e tyre ekologjike, duke përfshirë aftësinë e tyre për të:
•

prodhuar biomas, siguruar ushqim, foragjere, dhe lëndë të para;

•

participuar në ciklin e ujit – akumuluar ujë, filtruar dhe pastruar ujërat si dhe të veprojë si një

•

lehtësuar shkëmbimin e gazit mes sistemeve tokësore dhe atmosferike, si dhe marrin pjesë

tampon për efektet ndotëse;
në biotransformimin e karbonit organik;
•

shërbyer si një vendbanim për biocenozë të specializuar të një larmi të madhe të kafshëve të
vogla dhe mikroorganizmave.

Ndjeshmëria e tokës vlerësohet nga pika e qëndrimi të humbjes së mundshme të funksioneve të tyre
ekologjike si më poshtë:
Lloji i tokës

Ndjeshmëria

•

Tokat natyrore dhe gjysmë-natyrore, të prirura për erozion

Shumë e lartë

•

Tokat natyrore dhe gjysmë-natyrore që ndodhen në zonat e sheshta

Lartë

•

Tokat e ndryshuara antropogjene me funksione natyrore të tokës

Medium

•

Tokat natyrore dhe gjysmë-natyrore të kontaminuara

Ulët
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•

Tokat e konveruara dhe të shkatërruara tërësisht si toka mbushëse

I papërfillur

Nivelet e mësipërme të ndjeshmërisë të caktuara për llojet e tokës që hasen në Zonën e Studimit
reflektohen më tej në seksionet specifike të Shrirjes.
Tabela 21: Vlerësimi i ndjeshmërisë në Zonën e Studimit
Seksioni

Lloji mbizotërues i tokës në korridorin e
autostradës

Ndjeshmëria

Km 0+000 - km 4+100

Bujqësia dhe kullota në terren të sheshtë

Mesme

Km 4+100 - km 5+500

Tokë natyrore në zona butësisht kodrinore dhe pyjore

Lartë

Km 5+500 - km 10+000

Tokë natyrore në zonat kodrinore dhe pyjore

Lartë

Km 10+000 – km 12+100

Bujqësia dhe kullota në terren kodrinor

Mesme

Km 12+100 - km 15+050

Bujqësia në terren të sheshtë

Mesme

Km 15+050- km 23+000

Bujqësia dhe kullota në terren kodrinor

Mesme

Km 23+000 - km 31+000

Bujqësia dhe kullota në terren kodrinor

Mesme

Informacioni mbi ndjeshmërinë e tokës në lidhje me të dhënat mbi erozionin do të shërbejë në
përcaktimin e rëndësisë së ndikimeve nga Projekti dhe vendosjes së masave të përshtatshme
zbutëse.
6.1.2.

Klima

Në sajë të pozitës dhe relievit të saj gjeografik, distancës së saj nga deti, ndikimit të klimës
mesdhetare që depërton nëpër luginën e Drinit të Bardhë etj., Klima e Kosovës është kalim mes një
klime mesatare kontinentale dhe klimës mesdhetare. Ndikimet klimatike mesdhetare mund të vërehen
në rajonet më të ulëta dhe deri në afro 800 m a.s.l.
Reshjet mesatare vjetore në Kosovë janë 716.4 mm. Temperatura mesatare vjetore është 11 ° C, me
temperaturë minimale që arrin -27.2 ° C dhe maksimumi 39.2 ° C. Treguesit kryesorë klimatikë për
Kosovën janë dhënë në Tabelën 22 më poshtë.
Tabela 22: Treguesit kryesor klimatikë për Kosovën
Parametri

2002

2003

2004

2005

2006

Mesatarja

T max °C

14.7

16.5

16

15.6

16.4

15.8

T min °C

5.2

6.1

5.6

5.6

5.2

5.5

T Avg °C

10.6

11.2

11

11.1

11

11.0

86

72

73.7

72.7

73.7

75.6

Lagështia, %
Era m/sec
Rreshjet, mm

1.7

1.7

1.4

1.3

1.4

1.5

722.7

667.5

762.6

739.1

689.9

716.4

Stacioni hidrometeorologjik në Pejë është përfaqësues i rrugës. Reshjet mesatare mujore (periudha
1971-2014) janë paraqitur në tabelën më poshtë.
Tabela 23: Vlera mesatare mujore e reshjeve në stacionin meteorologjik të Pejës, periudha
1971-2014
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Viti
1971-2014
Mesatarja
(mm)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

72.
5

62.7
6

61.35

65.9

66.15

56.2
9

53.3
5

48.2
6

62.
4

83.19

92.5
4

85.3
6

Mesatarj
a
810.03

Mund të shihet se në rajonin e Pejës (Rrafshi i Dukagjinit), sasia e reshjeve është më e lartë se
mesatarja në Kosovë.
Tabela 24: Temperatura mesatare mujore për rajonin e Pejës (periudha 2002-2014) është
paraqitur në tabelën më poshtë.
Viti
2002-2014
Mesatarja(C°)

I

II

-0.2

2.9

III
6.9

IV

V

VI

VII

VIII

IX

11.26

16.1

20.6

23.1

23.1

15.7

X

XI

11.2

6.1

XII

Mesatarja

2.2

12.6

Mund të vërehet se vlerat e temperaturës janë gjithashtu më të larta se mesatarja për Kosovën.
Reshjet janë një informacion i rëndësishëm për relievin e sistemit të kullimit; Të dhënat e reshjeve
dhe të temperaturave do të ndikojnë në planifikimin e orarit të ndërtimit, temperatura dhe lagështia
janë një tregues për thithjen e zhurmës së trafikut nga terreni përreth.
6.1.2.1.

Kushtet e Erës

Baza mbi kushtet e erës në zonën e studimit bazohet në gjetjet e Raportit të Vlerësimit të Burimeve të
Erës

34

për Kosovën dhe informatat në dispozicion në platformëne e ëebfaqes Meteoblue për
35

parashikim të motit .
Raporti i Vlerësimit të Burimeve të Erës ofron informacion mbi shpejtësinë e erës dhe drejtimet në 10
36

pika matese , duke përfshirë edhe Klinën. Shpejtësia mesatare e erës në lokacionin e Klinës ka qenë
në intervalin 3-4.5m / sec

Shpejtësitë mesatare e ponderuar e erës për zonën më të gjerë janë nxjerrë nga 8 pika matëse dhe
janë treguar në hartën e burimeve të erës. Kjo hartë dhe vendndodhja e shtrirjes së autostradës
paraqitet në figurën 41 më poshtë.

34

http://www.repic.ch/files/9413/7544/1755/SB_NEK_KosovoI_web.pdf

35

https://www.meteoblue.com/en/weather/archive/windrose/pristina_kosovo_786714

36

Matjet u bënë brenda një periudhe 13 mujore.
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Figura 41 Harta e burimeve të erës
Siç shihet, shpejtësitë mesatare e erës në zonën e studimit janë në intervalet 3.6-4.2 m/s (për pjesën
që del nga zona e Klinës) dhe 4.2-4.7 m/s deri në fund të Shtrirjes.
Drejtimi i erës për pikën e matjes së Klinës është treguar në figurën më poshtë.
.
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Figura 42 Diagrami i shpejtësisë së erës në pikën matëse në Klinë
Drejtimi i erës për Klinën mund të mos jetë përfaqësuese për të tërë Linjën, pasi morfologjia e terrenit
dhe lartësitë ndryshojnë për seksione specifike. Prandaj, është përdorur informacioni mbi drejtimet
mbizotëruese të erës për tre qytetet kryesore të gjindura në zonën më të gjerë të Projektit (Prishtinë,
Klinë dhe Pejë), e cila është në dispozicion në platformën e parashikimit të motit Meteoblue (Figura
43).

Figura 43 Shpejtësia e erës për Prishtinën, Klinën and Pejën
Ndonëse trungjet e erës më sipër janë të kufizuara në 2 analiza të javëve të fundit, ekziston një
korrelacion i qartë midis rezultateve të marra gjatë periudhës së analizuar 13 mujore dhe vlerësimit
afatshkurtër. Mund të shihet se në pjesën e parë të autostradës së planifikuar drejtimet e erës janë
në kuadrantë veri dhe jug; Drejtimi mbizotërues i erës për seksionet e mesme është në kuadrantin e
Lindjes Juglindore; Drejtimi i erës për seksionin e fundit është në një masë më të vogël në pjesën
perëndimore dhe veri-perëndimore.
Shpejtësia dhe drejtimi i erës janë faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në përhapjen e zhurmës dhe
shpërndarjen e ndotjes së ajrit. Parametrat lidhur me erën duhet gjithashtu të merren parasysh gjatë
planifikimit dhe ekzekutimit të masave për shuarjen e pluhurit gjatë ndërtimit të Projektit.
6.1.3.

Resurset e Ujit
6.1.3.1.

Zona Studimore

Analiza e resurseve ujore mbulon zonën e mbledhjes se ujit të lumit Drini i Bardhe dhe degëve të
saj, më saktësisht nëngrupimin e formuar midis stacioneve hidrometrike Grykë (Lumi Bistrica e
Pejës), Klina (Drini i Bardhë) dhe Kpuzë ( Drini i Bardhë) (Figura 44 më poshtë).
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6.1.4.

Resurset e Ujit
6.1.4.1.

Zona Studimore

Analiza e resurseve ujore mbulon zonën e mbledhjes se ujit të lumit Drini i Bardhe dhe degëve të
saj, më saktësisht nëngrupimin e formuar midis stacioneve hidrometrike Grykore (Lumi Bistrica e
Pejës), Klina (Drini i Bardhë) dhe Kpuzë ( Drini i Bardhë) (Figura 44 më poshtë).
6.1.4.2.

Burimi i të dhënave

Informacioni përkatës është marrë nga dokumentet kombëtare, një studim i përshtatur dhe nga
vëzhgimet e kryera gjatë vizitave në terren.
Strategjitë kombëtare të zhvilluara nën kujdesin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
37 38

, janë analizuar për të mbledhur informacion mbi gjendjen e ujërave në Kosovë.

Një pyetësor që kërkon informacion mbi regjimin hidrologjik dhe cilësinë e ujit të lumenjve në Zonën
Studimore është përgatitur dhe dërguar në Agjencinë Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit (AKMM). Të
gjitha informatat e kërkuara janë vënë në dispozicion; Ajo është paraqitur në seksionet përkatëse
më poshtë.
Të dhënat për rreziqet nga përmbytjet janë marrë nga Rreziku Paraprak i Përmbytjes në
39

Ujëmbledhësin e Drinit të Bardhë .
Situata në lidhje me aktivitetet e menaxhimit të ujit (ujitja, furnizimi me ujë të pijshëm dhe shkarkimi i
ujërave të zeza) në Kosovë është analizuar nga literatura; Informacioni për Zonën Studimore u
plotësua nga rezultatet e anketës së komunave. Përveç kësaj, informacioni i lidhur me shërbimet
komunale (furnizimi me ujë dhe shkarkimi i ujërave të zeza) është marrë nga Sondazhi Social
paraprak i komunave të prekura. Gjatë gjithë aktiviteteve të angazhimit të palëve të interesuara në
2015/16, janë mbledhur informacione shtesë mbi shërbimet komunale të menaxhimit të ujërave.
6.1.4.3.

Metodologjia bazë për mbledhjen e të dhënave

Një studim, monitorim vizual në vend dhe një përmbledhje e literaturës relevante në dispozicion u
ndërmorën për të marrë informacion mbi hidrologjinë në zonën e rrugës. Informacion i vlefshëm është
nxjerrë nga Raporti mbi hidrologjinë e lumit Drini i Bardhë i zhvilluar në kuadër të projektit "Mbështetje
institucionale Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Autoriteteve për Pellgjet
Lumore", e cila është ndërmarrë në vitin 2009.
37

Raporti për gjendjen e ujërave në Kosovë, Prishtinë 2015, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;

38

Raport për hidrologjinë e lumit Drini i Bardhë, 2009, zhvilluar në kuadër të projektit “Mbështetje institucionale për
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe autoritetet e bazene lumore”

39

Korniza për Menaxhimin e riskut nga Përmbytjet në Kosovë, http://www.kryeministriks.net/tfu/repository/docs/110421_Kosovo_Flood_Management_Framework.pdf
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Grumbullimi i të dhënave bazë u strukturua përgjatë këtyre temave kryesore:
• Regjimi Hidrologjik i Lumit Drini i Bardhë dhe degët kryesore të saj,
• Identifikimi i rrjedhave ujore potencialisht të prekura nga Shtrirja dhe zgjidhja e kullimit;
• Rreziqet e përmbytjeve;
• Ujinëntokësor;
• Furnizimi me ujë, Shkarkimi i ujërave të zeza dhe Ujitja;
• Cilësia e ujit dhe ujërave nëntokësore;
• Ndjeshmëria e vijave të ujit;
• Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore.
6.1.4.4.

Supozimet bazë dhe & Limitimet

Kufizimet më kritike që vijnë nga boshllëqet aktuale të të dhënave janë si më poshtë:
•

Ka mungesë të legjislacionit dytësor që kërkohet për të transpozuar plotësisht Direktivën për
Ujërat.

•

Informacioni në vijim për zonën e studimit mungon në fazën e

Projektimit Konceptual

konsiderohet i pamjaftueshëm për një vlerësim të informuar të burimeve të ujërave
nëntokësore:
o

Vlerësimi i hollësishëm hidrogjeologjik

o

Vlerësimi i hollësishëm i rrezikut nga përmbytjet

o

Informacion mbi pjesën e ndishme të ujërave nëntokësore dhe tabelën e ujërave
nëntokësore

•

Të dhënat për sistemet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve nuk janë në dispozicion për të
gjitha vendbanimet e prekura;

•

Të gjitha vendbanimet që përdorin puset private për furnizimin me ujë nuk njihen për shkak të
reagimit të pamjaftueshëm të të intervistuarve gjatë anketave të ndryshme; Përveç kësaj, nuk
dihet informacioni mbi cilësinë e ujit të pijshëm të marra nga këto puset;

•

Informacioni mbi sistemet e ujitjes nuk është i disponueshëm;

Të dhënat e mangëta që duhen të adresohen në fazën tjetër të Projektimit:
•

Hetimet gjeomekanike, hidrogjeologjike dhe hidraulike do të kryhen në fazën e
projektimit paraprak për të siguruar informacion mbi hidrologjinë, rrezikun nga
vërshimet, cenueshmërinë e ujërave nëntokësore, tabelën e ujërave nëntokësore dhe
cilësinë e ujërave nëntokësore;

•

Identifikimi dhe marrja e mostrave të ujit të pijshëm nga puset në fshatrat që ndodhen
në jug deri në shtrirjen do të kryhen në fazën e Preliminare të Projektimit;

•

Të dhënat mbi sistemet ekzistuese të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve do të
mblidhen gjatë fazës së Projektimit Preliminar;

•

Detajet mbi sistemet ekzistuese të ujitjes do të merren në fazën e Projektimit të
Detajuar
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6.1.4.5.

Kushtet bazë Hidrologjike (Uji sipërfaqësor)

Regjimi Hidrologjik i lumit Drini i Bardhë dhe degët kryesore
Lumi Drini i Bardhë buron në veri të Pejës afër fshatit Radavc në buzë të malit Rusoli. Formohet nga
dy burime, nga e cila, burimi perëndimor ka një rrjedhë më konstante dhe nuk është aq e varur nga
reshjet, ndërsa dega lindore thahet gjatë verës, por gjatë periudhës së reshjeve intensive është e
mbushur me ujë. Këto degë janë bashkuar pranë ujëvarës së Drinit të Bardhë, e cila është 25 metra e
lartë.
Nën-pellgjet kryesore janë:
•

Bistrica Pëjë (503 km²), Bistrica Deçani (273 km²) and Ereniku (516 km²) ne perëndimin,

•

Istogu (447 km²) në veri

•

Klinë (439 km²) në veri-lindje,

•

Mirusha (335 km²) dhe Toplluha (500 km²) në lindje

•

Bistrica e Prizrenit (266 km²) dhe Plavës (309 km²) në juglindje

Pellgu i lumit Klinë - sipërfaqja e përgjithshme e këtij pellgu lumor është 439.0 km2 dhe gjatë vitit
mesatarja e reshjeve është rreth 292.5 m3x106. Të rreshurat maksimale ndodhin në nëntor (31.9
m3x106) ndërsa minimumi në mars (17.8 m3x106). Koeficienti i ushqimit nga ujërat nëntokësore
është 13.9% dhe koeficienti i avullimit është 79.7%. Në pellgun e lumit Klinë, mesatarja e reshjeve
është rreth 666.5 mm në vit.
Pellgu i lumit Bistrica e Pejës - sipërfaqja e përgjithshme e këtij pellgu është 503.5 km2 dhe gjatë
vitit mesatarja e reshjeve është rreth 1011.5 mm. Të rreshurat maksimale ndodhin në nëntor (64 m3
x106) ndërsa minimumi në gusht (29.6 m3 x 106). 614.4 mm (60.7%) avullohet gjatë një viti. Në
pellgun e lumit Bistrica e Pejës mesatarja e reshjeve është rreth 1011.5 mm në vit, nga të cilat 614.4
mm avullohet. Avullimi më i madh ndodh në gusht (81.4%), ndërsa minimumi është në maj (14.6%).
Koeficienti maksimal i ushqyerjes nga ujërat nëntokësor është në mars dhe prill respektivisht (rreth
59.1 dhe minimumi është në tetor (5.7%), koeficienti i avullimit është më i larti në tetor (94.3%) ndërsa
është më i ulët në prill (49.3%).
Nën-pellgu i Lumit Drini i Bardhë është dhënë në figurën më poshtë are given.
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Figura 44: Nën–pellgjet e Lumit Drini i Bardhë
Shtrirja

Sipërfaqja e përgjithshme e pellgut të Drinit të Bardhë, e kontrolluar nga stacioni hidrometrik në
Vermicë (afër kufirit me Shqipërinë), është 4320 km², që përfaqëson rreth 40% të territorit të Kosovës.
Stacionet hidrometrike janë dhënë në tabelën 26 më poshtë dhe gjenden në hartë (Figura 45).
Tabela 25: Stacionet hidrometrike Relevant for the shtrirjen
Lumi

Stacioni

Bistrica e Pejës

Grykë

Klinë

Klinë

Drini I Bardhe

Kpuzë

X

Y

438634

4723526

465254
463233.6

Sipërfaqja master
plani (km²)

Sipërfaqja GIS
(km²)

264

254.2

4718136

423

430.1

4707269

2116

2050

Burimi: ‘’Institutional support to the Ministry of Environment and Spatial Planning (MESP) and River
Basin Authorities’’; Një projekt i financuar nga BE i menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit
Evropian (ECLO)

Figura 45: Stacionet Hidrometrike
Rrjedha mesatar vjetor e Drinit të Bardhë në Urën e Fshejte është 5 - 7 m3 / sec. Nga burimi i tij, 567
m, mbi nivelin e detit deri në Vermicë 270 m mbi nivelin e detit, Drini i Bardhe ka një shpat 2.7 m / km
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dhe ka shumë lakime gjatë rrjedhës. Detajet rreth shkarkimeve vjetore (pragu i regjimit të ujit i ulët, i
lartë) të Drinit të Bardhë në Stacionin Hidrometrik të Grykës së Rugovës janë paraqitur në tabelën më
poshtë.
Tabela 26: Shkarkimet Vjetore të Lumit Drini i Bardhë
3

Shkarkimet Vjetore (m /s)
Lumi

Lokacioni

Regjimi i ultë i ujit
min

Drini I Bardhe

Grykë e
Rugovës

Regjimi mesatar i ujit

Regjimi i lartë i ujit

mesatare

Max

min

mesatare

max

min

0.9

1.5

3.9

5.8

8.8

20.8

0.46

mesatare

max

55.0
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Burimi: Agjencia Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM)
Sharkimet e Lumit Drini i Bardhe, Bistrica e Pejës dhe Klinës për periudhën 1975 -1985 janë dhënë
në tabelën më poshtë.

Tabela 27: Shkarkimet e Lumenjeve Drini i Bardhe, Bistrica e Pejës dhe Klina për periudhën
1975 - 1985
Shkarkimet për 10 vitet, periudha 1975-1985
Lumi

Statcioni

Min /Q

Mes /Q

Max /Q

Drini i Bardhe

Kepuz

1.29

24.5

289

Bistrica e Pejës

Gryka e Rugoves

0.56

5.8

194

Klina

Klinë

0.04

1.61

49.2

Burimi: Agjencia Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit
Rreziku nga përmbytjet
Janë bërë disa vlerësime specifike dhe të lokalizuara së fundi lidhur me rrezikun nga përmbytjen për
Kosovën dhe zonën e pellgut ujëmbledhës të Drinit të Bardhe:
•

Analiza e Riskut të Vulnerabilitetit (VRAM), Vlerësimi i Rrezikut të Vërshimeve të Zjarrit në
Kosovë, Nëntor 2012, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Fondet e Qeverisë së
Luksemburgut;

•

Raport i shpejtë i vlerësimit, Identifikimi i bashkive / komunave që kanë nevojë për mbështetje
për menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet dhe menaxhimin e rrezikut të thatësirës në Shqipëri
dhe Kosovë, REC, GIZ, gusht 2013;

•

Përshtatja e ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor, ngritja e një Sistemi për
paralajmërim të hershëm të përmbytjes në pellgun e Drin-Bun (DEWS), Studimi i vlerësimit
për mangësitë dhe nevojat në krijimin e DEWS, Maj 2013, GIZ;

•

Vlerësimi i Nevojave të Përfituesit nga UNDP WMO 2011 (mbështetur nga BE);

•

Menaxhimi i Pellgjeve Lumore - MMPH, BE;
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Plani indikativ i menaxhimit të rrezikut nga vërshimet për pellgun e lumit Drin.
Sipas Planit Indikativ të Menaxhimit të Rrezikut nga Përmbytjet për pellgun e lumit Drini, episodet e
përmbytjeve ndodhin normalisht në pranverë në kushtet e shkrirjes së shpejtë të dëborës dhe
reshjeve intensive. Përmbytjet rëndohen në mungesë të ndonjë rregullimi në rrjedhën e sipërme të
lumit Drini i Bardhë. Rreziku indikativ i përmbytjes është marrë nëpërmjet analizës së një kombinimi të
përbërësve të ndryshëm të "rrezikut", përkatësisht rrezikut:
•

shtrirja (layout) e fushave të përmbytura,
frekuenca e përmbytjes që nga viti 2004 (duke dhënë kështu një tregues të probabilitetit të
ulët, të mesëm ose të lartë të përmbytjeve),

•

ndikimet dhe pasojat e rreziqeve të përmbytjes në pellgun e lumit

Siç shihet në Figura 46 më poshtë, pika e kalimit mbi lumin Drini i Bardhë dhe Linjës është identifikuar
si e rrezikshme për përmbytjet.

Planned Route
Flood Risk in the Study Area

Figura 46: Rreziku nga përmbytjet në ujëmbledhësin

40

40

Korniza për Menaxhimin e Riskut nga Përmbytjet e Kosovës, http://www.kryeministriks.net/tfu/repository/docs/110421_Kosovo_Flood_Management_Framework.pdf
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Rreziku paraprak i përmbytjes do të analizohet në detaje në fazën e dizajnit paraprak. Bazuar
në analizat e detajuara të rrezikut nga përmbytjet, Dizajni i Detajuar do të përcaktojë strukturat
e autostradës (urën, rrugën, kullimit, etj.) në mënyrë të tillë që të menaxhoj përmbytjet dhe të
mbrojë pronat nga rrjedhja e sipërme prej saj.
Vija e ujit potencionalisht e afektuar nga Shtrirja
Lumenjtë Drini i Bardhë dhe Bistrica e Pejës do të ndikohen potencialisht nga Projekti. Lumi Drini i
Bardhë kalon në km 13 + 550 nga një urë. Lumi Bistrica e Pejës shkon në jug dhe ndjek shtrirjen në
distancë mesatare prej 1-2 km dhe rrugës ekzistuese N9 në një distancë mesatare prej 50-100m.
Kullimi i terrenit përreth dhe shkarkimi i ujit nga sipërfaqja e autostradës potencialisht do të arrijë
lumin Bistrica e Pejës, prandaj, ajo ndikohet indirekt nga Projekti.
Përveç këtyre dy lumenjve, në zonën e studimit nuk ekzistojnë vija të tjera konstante të ujit
sipërfaqësore. Dy rrjedha sezonale me ujë me përmasa relativisht më të mëdha të grumbullimit të
ujit do të kalohen dhe nje numër të grykave të paemërtuara.

Figura 47: Lumi Drini i Bardhë vs Shtrirjes së Autostradës në km 13+550
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Figura 48: Grykat kryesore vs Shtrirjes së autostradës afër Zahaq
Tabela më poshtë paraqet një listë të rrjedhave të mëdha të ujit përgjatë Shtrirjes dhe zinxhirëve në
të cilët ato ndeshen nga Shtrirja.
Tabela 28: Vijat e Ujit që kryqëzohen nga Shtrirja
Emri i sipërfaqës së vijës së ujit

Lloji i vijës së sipërfaqër ujore

Shtrirja në km në të cilën kalon
sipërfaqja e ujërave sipërfaqësore

Drini i Bardhe

Rredha mesatare e lumit

Km 13+550

Gryka e paemërtuar

Lum sezonal

Km 24+900

Gryka e paemërtuar

Lum sezonal

Km 26+850

Në tabelën 30 janë paraqitur të gjitha grykat që do të drenazhohen nga autostrada e planifikuar.

Tabela 29: Vijat e përkohshme të Ujit që kalohen nga Autostrada
Nr.

Vijat e Ujit

Zingjirore

1.

Gryka e paemërtuar

Km 0+850

2.

Gryka e paemërtuar

km 1+300

3.

Gryka e paemërtuar

km 2+200

4.

Gryka e paemërtuar

km 2+600

5.

Gryka e paemërtuar

km 4+400

6.

Gryka e paemërtuar

km 5+130

7.

Gryka e paemërtuar

km 5+650

8.

Gryka e paemërtuar

km 5+900

9.

Gryka e paemërtuar

km 6+600

10.

Gryka e paemërtuar

km 6+920

11.

Gryka e paemërtuar

km 8+520

12.

Gryka e paemërtuar

km 12+650

13.

Gryka e paemërtuar

km 12+900

14.

Gryka e paemërtuar

km 13+550

15.

Gryka e paemërtuar

km 14+050

16.

Gryka e paemërtuar

km 14+400

17.

Gryka e paemërtuar

km 14+700

18.

Gryka e paemërtuar

km 16+180

19.

Gryka e paemërtuar

km 16+730

20.

Gryka e paemërtuar

km 17+200

21.

Gryka e paemërtuar

km 17+670

22.

Gryka e paemërtuar

km 17+940

23.

Gryka e paemërtuar

km 18+150

24.

Gryka e paemërtuar

km 18+320

25.

Gryka e paemërtuar

km 18+830

26.

Gryka e paemërtuar

km 19+170

27.

Gryka e paemërtuar

km 20+070
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Nr.

Vijat e Ujit

Zingjirore

28.

Gryka e paemërtuar

km 20+650

29.

Gryka e paemërtuar

km 21+050

30.

Gryka e paemërtuar

km 21+700

31.

Gryka e paemërtuar

km 21+970

32.

Gryka e paemërtuar

km 22+670

33.

Gryka e paemërtuar

km 22+800

34.

Gryka e paemërtuar

km 23+450

35.

Gryka e paemërtuar

km 24+150

36.

Gryka e paemërtuar

km 24+900

37.

Gryka e paemërtuar

km 25+430

38.

Gryka e paemërtuar

km 26+130

39.

Gryka e paemërtuar

km 26+850

40.

Gryka e paemërtuar

km 27+430

41.

Gryka e paemërtuar

km 27+770

42.

Gryka e paemërtuar

km 28+000

43.

Gryka e paemërtuar

km 28+600

44.

Gryka e paemërtuar

km 28+900

45.

Gryka e paemërtuar

km 29+200

46.

Gryka e paemërtuar

km 29+970

6.1.4.6.

Ujëra nëntokësore

Akuferet, Akumulimi i ujërave nëntokësor dhe vulnerabiliteti i ujërave nëntokësore
Sipas Raportit mbi Hidrologjinë e Drinit të Bardhë, 2009, Alluviumi i Drinit i ka një trashësi prej 10-35
m; Horizonti i ujit është 3-15 m i trashë dhe rrjedha e ujit është 50-20 l / sek.
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Figura 49 Akuferet nëntokësore të lumit të Drinit të Bardhë
Tabela në vijim tregon të dhëna për akumulimin e ujërave nëntokësore në pellgun e lumit Drini i
Bardhë.
Tabela 30: Akumulimet e ujërave nëntokësore, sipërfaqja, vëllimi dhe kapaciteti në zonën e
pellgut të lumit Drini i Bardhë

Nr.

2

Akumulimi i ujërave
nëntokësor

Pellgu (km )

Vëllimi i
shfrytëzueshëm
3
(m )

1

Istog

76

12x10

2

Vrellë

28

Kapaciteti i vlerësuar
3

3

m /sec

Totali (m )

6

2.80

89x10

6

14x10

6

0.60

19x10

6

3,23

102x10

4,2(150)

55x10

6

4,0(150)

52x10

6

3

Drini i Bardhë

90

14x10

6

4

Lubizhdë

42

45x10

6
6

5

Pejë

300

37,5x10

6

Deçan

144

33x10

6

3,5(150)

45x10

6

12x10

6

1.2(150)

15x10

6

6

1.6

50x10

6

0.38

12x10

6

2

63x10

6

7

Lloqan

39

8

Krk Bunar

81

10x10

9

Korishë

18

3,6x10

50

6

10

Fusha e Therandës

75x10

6

6
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Ekzistojnë të dhëna të limituara në tabelën e ujërave nëntokësore në shtresat e shtratit në zonën e
studimit. Ecja e kryer në vitin 2016 tregoi se depozitat sipërfaqësore të Kuaternarit janë të pranishme
kryesisht në zonat e luginës së lumit. Pritet që tabela më e lartë e ujit të jetë në pikën e kalimit me
lumin Drini i Bardhë, si dhe për pjesët e vendosjes të cilat vendosen në tarracën e sipërme të
Bistricës së Pejës. Tabela e ujërave nëntokësore pritet në 2-5m poshtë sipërfaqes. Tabela më e lartë
e ujit u gjet në 3.04 m.
Një hartë e cenueshme për Kosovën është përgatitur në kuadër të projektit "Mbështetja e mëtejshme
41

për shfrytëzimin e tokës" (2010 - 2012) . Kjo është bërë duke e ndarë zonën e Kosovës në disa njësi
hidrogjeologjike me nivele të ndryshme të cenueshmërisë. Harta tregon shpërndarjen e zonave
shumë të rrezikuara, në të cilat ndotja është shumë e zakonshme sepse ndotësit mund të arrijnë
ujërat nëntokësore brenda një kohe shumë të shkurtër.

Figura 50: Vulnerabiliteti i ujërave nëntokësore në Kosovë dhe Zona Studimore
41

http://www.bvvg.de/internet/internet.nsf/htmlst/iprojects16
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6.1.4.7.

Furnizimi me ujë dhe shkarkimi i ujërave të zeza

Furnizimi me ujë
Furnizimi me ujë të pijshëm në Kosovë është i organizuar përmes shtatë kompanive të licencuara
rajonale të ujit (KRU). Kompanitë Rajonale të Ujit i paguajnë taksa MMPH-së për nxjerrjen e ujit dhe
shfrytëzimin e ujit nga rezervuaret artificiale dhe furnizojnë me ujë familjet, bizneset dhe
institucionet; Mbledhjen e ujërave të zeza, dhe transferimin e tij në impiantet e trajtimit, kur është e
mundur. Ekziston një ndryshim i madh ndërmjet nivelit të lidhjes me sistemet e furnizimit publik në
zonat urbane (pothuajse 99%) dhe zonat rurale (61%). Shumë nga pronat që nuk janë të lidhura me
sistemet e furnizimit publik janë relativisht të largëta. Rreth 18% e popullsisë kanë furnizimet e tyre
individuale.
Mbledhja dhe shkarkimi i ujrave të zeza
Bazuar në regjistrimin e popullsisë së Agjencisë së Statistikave të Kosovës, familjet dhe banesat,
rreth 53% e popullsisë shkarkon ujërat e zeza në rrjetin e kanalizimeve publike, 16% në sistemet e
kanalizimeve nuk menaxhohen nga ndërmarrjet publike, 27% përdorin forma të tjera të shkarkimit
(kanalet, vrimat septike, etj), ndërsa 4% nuk kanë qasja në rrjetin e kanalizimit. Mbulimi i shërbimit
publik të grumbullimit të ujërave të zeza nga kompanitë rajonale të ujit në vitin 2013 ishte 60%, që
shënoi një rritje prej 4% krahasuar me vitin 2012. Rajoni i Pejës ka mbulimin më të ulët të rrjetit
publik me 41.2%.
Në Kosovë nuk ka ndonjë impiant për trajtimin e ujërave të zeza. Ekziston një Studim i Fizibilitetit
për ndërtimin e ITUZ për Pejën.
Furnizmi me ujë dhe kanalizimi në zonën e studimit
Kompanitë rajonale "Ujësjellësi" dhe "Ujëvara" furnizojnë respektivisht me ujë të pijshëm popullatën
e komunave në Pejë dhe Klinë. Në disa fshatra të lokuara në gjurmen e Projektit, uji i pishëm
furnizohet nga puset private; Nuk dihet informacioni mbi furnizimin me ujë të popullsisë që banon në
Zonën Studimore.
Zonat e mbrojtura sanitare pëe puset private nuk janë definuar ende. Fshatrat e lokuara ne jug të
Shtrirjes potencialisht mund të afektohen nga shkarkimi i ujrave nga sipërfaqja e
autostradës.
Në zonën e studimit, popullsia shkarkon ujrat e zeza në tokë (septic tanks) ose në lumenjtë si
Bistrica e Pejës dhe Drini i Bardhë, ku ekzistojnë sisteme të ujërave të zeza. Në zonën e studimit,
ujërat e zeza grumbullohen në kanalizime vetëm në Drenoc dhe pjesërisht në Zajm (30% e
popullsisë është e lidhur me kanalizimet).
Informacioni në dispozicion për furnizimin me ujë dhe shkarkimin e ujërave të zeza në Zonën
Studimore është paraqitur në tabelën e mëposhtme:
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Tabela 31: Pasqyra e sistemeve të furnizimit me ujë/kanalizimeve
Vendbanimi

Pasqyra e sistemeve te furizimeve me ujë/kanalizimeve

DRSNIK, Kom. Klinë, Popullsia: 1,770

Sistemi i furnizimit me ujë është në vend ndërsa sistemi i
kanalizimit nuk mbulon të gjitha pronat rezidenciale.

DOLC, Kom: Klinë, Popullsia: 276

Sistemi i furnizimit me ujë është i vjetër, i përkeqësuar, prandaj uji
nuk është i pijshëm. Nuk ka rrjet kanalizimesh.

ZAJM, Kom: Klinë, Popullsia: 1,267

Ekziston sistemi i furnizimit me ujë dhe vetëm 30% e fshatit është
e lidhur në sistemin e kanalizimeve.

DRENOC, Kom: Klinë, Popullsia: 440

Nuk ka sistem furnizimi me ujë. Sistemi i kanalizimit është i
pranishëm.

PJETËRQ I EPËRM, Kom: Klinë,
Popullsia: 563

Lidhja e pjesshme (disa pjesë) me sistemin e furnizimit me ujë i cili
është ndërtuar me vetë-kontributin e fshatarëve (nuk financohet
nga buxheti publik). Ekziston vetëm sistem i pjesshëm i
kanalizimit.

PJETËRQ I POSHTËM, Kom: Klinë,
Popullsia: 160

Nuk ka sistem të furnizimit me ujë dhe kanalizim; Popullsia
furnizohet me ujë nga puset e veta. Cilësia e ujit të puseve nuk
monitorohet rregullisht.

JABLLANICË, Kom: Pejë, Popullsia:
573

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

KLIÇINË, Kom: Pejë, Popullsia: 833

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

LESHAN, Kom: Pejë, Popullsia: 354

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

LUGAGJI, Kom: Pejë, Popullsia: 702

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

GLLAVIQICË, Kom: Pejë, Popullsia:
193

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

RAMUN, Kom: Pejë, Popullsia: 492

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

ZAHAQ, Kom. Pejë, Popullsia: 1,120

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Informata të hollësishme mbi sistemet e furnizimit me ujë, aty ku është e mundur, jepen në
Seksionin 5.1.18.1 mbi Bazën Sociale.

6.1.5.

Ujitja

Në Kosovë janë dy kompani rajonale të ujitjes: Kompania e Ujitjes - Drini i Bardhë J.S.C., dhe
Kompania e Ujitjes Radoniqi - Dukagjini J.S.C. Gjatë vitit 2012 janë ujitur përafërsisht 12.300
hektarë tokë.
Sistemet e ujitjes në Kosovë po përballen me probleme të infrastrukturës së vjetëruar dhe rënies së
të ardhurave për mirëmbajtjen dhe riparimin e strukturave të ujitjes. Problemi tjetër serioz me të cilin
po përballen kompanitë e ujitjes është numri i madh i sistemeve të vogla të ujitjes, të cilat janë të
paligjshme. Kompanitë e ujitjes kanë pak informacion në lidhje me këto skema. Rasti kur fermerët
individualisht apo grupe fermerësh marrin nismën dhe i qasen një skeme të ligjshme për të kërkuar
mbështetje përbën një rast përjashtimor. Në Zonën e Studimit nuk ka informacion të disponueshëm
për ujitjen. Nevojitet studim i mëtejshëm për të përcaktuar:
•

sistemet ekzistuese dhe të planifikuara të ujitjes;
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•

sistemet individuale të paligjshme të ujitjes.

Të dhënat për ujitjen do të përfshihen në Projektimin e Detajuar tw Projektit (pra në Skicën që do të
bëhet për rishpërndarjen ose rindërtimin e sistemeve të dëmtuara të ujitjes në zonë). Përveç kësaj,
do të duhet të vlerësohen ndjeshmëria e kanaleve të hapura të ujitjes dhe ndikimi nw to, sëbashku
me zbutjen e ndikimit (nëse është e nevojshme).
6.1.6.

Cilësia e Ujit

Cilësia e Ujit Sipërfaqësor
Lumi Drini i Bardhë ka një cilësi të mirë në burim, por cilësia përkeqësohet në pjesët e mëposhtme
të rrjedhës. Në vendin ku bashkohet me Lumin Klinë, i cili gjendet 1 km në pikat e kalimit të rrugës
automobilistike në rrjedhën e sipërme të Lumit Drini i Bardhë, cilësia e ujit tashmë është
përkeqësuar. Kjo situatë vijon edhe më poshtë, në Vllashnje, në pikën e rrjedhjes në Bistricën e
42

Prizrenit . Burimet kryesore të ndotjes janë ujërat e zeza urbane, shkarkimet nga industritë dhe
ndotja difuze nga bujqësia.
Sipas Bazës së të Dhënave të Mjedisit në Kosovë, cilësia e ujit të Lumit Drini i Bardhë në Zonën e
Studimit është e Klasës II dhe III. Kjo mund të shihet në Figurën e mëposhtme.

Figura 51: Cilësia e Ujit të Lumit – Baza e të Dhënave të Mjedisit në Kosovë

42

Raporti për gjendjen e ujit në Kosovë, Prishtinë 2015, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
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Cilësia e ujit matet në stacionet e mëposhtme:
Tabela 32: Stacionet e Matjes së Cilësisë së Ujit
Zona ujëmbledhëse

Dendësia
e
popullsisë

Lartësia

Drini i
Badhë

1.25

0

590

42.59406602

Drini i
Badhë

1187.16

135.2

390

20.64833261

42.25470665

Drini i
Bardhë

3842.84

173.25

290

Vernicë

20.55647915

42.17078719

Drini i
Badhë

4232.33

188.5

289

RV01_032

Klinë

20.57114834

42.61404745

Lumi Klinë

424.04

121.26

375

RV01_041

Drelaj

20.15864744

42.69742162

Lumbardhi
i Pejës

124.03

12.84

924

RV01_042

Pejë Dalje

20.32438649

42.65087976

Lumbardhi
i Pejës

248.57

299.45

496

RV01_043

Grabanicë

20.55170418

42.58812671

Lumbardhi
i Pejës

430.54

243.28

383

Kodi i
stacionit

Emri

RV01_011

Gjatësia

Gjerësia

Radavc

20.30632585

42.73798134

RV01_012

Drini në
Klinë

20.5741498

RV01_013

Gjonaj

RV01_014

Lumi
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Në tabelën më poshtë jepen parametrat e matur dhe shpeshtësia e matjes.
Tabela 33: Parametrat e Matur dhe Shpeshtësia e Matjes
Lista e Parametrave

Parametri

Njësia

pH
FIZIKO-KIMIKE

REGJIMI I OKSIGJENIT

Shpeshtësia (në vit)
11

Turbullira

NTU

Temperaturë

o

Pwrçueshmwria

uS/cm

11

O2

mg O2/l

11

BOD

mg O2/l

11

COD

mg O2/l

C

11
11

11
11

NUTRIENTËT

NO3

mg/l NO3

11

NO2

mg/l NO2

11

PO4

mg/l PO4

11

NO4 (NH4 )

mg/l NO4

11

SO4

mg/l SO4

11

As

ug/l

Fe

ug/l

+

METALET E RËNDA

2

Mn

ug/l

2

Zn

ug/l

2

Cd

ug/l

2

Pb

ug/l

2

Hg

ug/l
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Lista e Parametrave

SUBSTANCAT E DËMSHME

Parametri

Njësia

Ni

ug/l

PAH

ug/l

Phthalates

ug/l

NP Pesticide

ug/l

PCB

ug/l

OC Pesticide

ug/l

Komponentwt OC

ug/l

Shpeshtësia (në vit)
2

PËRMBAJTJA MIKROBIOLOGJIKE
PËRMBAJTJA BIOLOGJIKE P-B

Burimi: Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
Parametrat e substancave të dëmshme, përmbajtja mikrobiologjike dhe biologjike nuk maten.
Në Kosovë ende nuk ka ndonjë rregullore për klasifikimin e ujërave sipërfaqësore sipas cilësisë. Në
vend të kësaj, për vlerësim përdoret Indeksi i Cilësisë së Ujit Sipërfaqësor (SWQI). SWQI-ja në
stacionin Gjonaj (Drini i Bardhë) luhatet nga 66 në 73. Në vitet 2010, 2006 dhe 2007 u vërejt njëfarë
rënieje. Sipas kategorizimit të SWQI-së, cilësia e ujit në këtë stacion i përket kategorisë së mesme.
SWQI-ja për Lumin Klinë (stacioni Klinë) luhatet nga 66 në 78; ndërsa në vitin 2011, pati një rënie të
SWQI-së në 66. Në periudhën 2005-2009 SWQI-ja gjendej në intervalin 74 - 78. Sipas kategorizimit
të SWQI-së cilësia e ujit është mjaft e mirë. Përveç kësaj, treguesit fiziko-kimikë të rekomanduar nga
UNECE përdoren si më poshtë:
Tabela 34: Vlerat Limit për Klasat I-V
Klasa
Treguesi

Njësia

I

II

III

IV

V

Vlerat limit për klasën
Regjimi
Nutrient

i

oksigjenit

/

Oksigjen i shpërbërë*

mg/L

>7

7.0-6.0

BOD5

mg/L

<3

3.0-5.0

COD-Cr

mg/L

<3

3.0-10.0

pH

-

Ammonium – NH4

mg/L

<0.1

0.1-0.5

Nitriti-NO2

mg/L

Nitrate-NO3

mg/L

<5

Fosfori gjithsej

mg/L

<0.01

6.0-4.0

4.0-3.0

<3

5.0-9.0

9.0-15.0

>15

10.0-20.0

20.0-30.0

>30

0.5-2.0

2.0-8.0

>8

5.0-25.0

25.0-50.0

50.0-80.0

>80

0.01-0.025

0.025-0.05

0.05-0.125

>0.125

Në tabelat më poshtë jepen pamja e përgjithshme e parametrave të matur në stacionet përkatëse
përgjatë rrugës automobilistike dhe e klasave korresponduese (sipas udhëzimeve të UNECE):
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Tabela 35: Vlerat e pH në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i BardhëRdavc

RV01_012
RV01_013

Min

Mesatarja

Max

Klasa

2013

8.02

8.18

8.35

I

2014

7.51

7.76

8.01

I

Drini i Bardhë Klinë

2013

7.82

8.16

8.42

I

2014

7.64

7.92

8.48

I

Drini i Bardhë Gjonaj

2013

7.34

7.99

8.45

I

2014

7.58

7.96

8.34

I
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Vlerat e pH tregojnë që cilësia e Lumit Drini i Bardhë është e klasës I.
Tabela 36: Vlerat e elementëve të ngurtë pluskues në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i Bardhë -Rdavc

RV01_012

Drini i Bardhë -Klinë

RV01_013

Drini i Bardhë -Gjonaj

Min

Mesatarja

Max

mg/l

Klasa

2013

< 0.1

2.58

5.00

I

2014

< 0.1

4.48

8.80

I

2013

< 0.1

10.5

22.4

I

2014

< 0.1

5.97

22.0

I

2013

7.7

17.8

26.0

I

2014

< 0.1

3.98

24.4

I
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Elementët e ngurtë pluskues, gjithashtu, janë brenda kufijve të klasës I.
Tabela 37: Vlerat e oksigjenit të shpërbërë në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i Bardhë -Rdavc

RV01_012

Drini i Bardhë -Klinë

RV01_013

Drini i Bardhë -Gjonaj

Min

Mesatarja

Max

mg/l

Klasa

2013

6.45

8.08

9.70

I

2014

6.82

7.73

8.65

I

2013

6.15

7.93

9.90

I

2014

7.70

9.21

10.8

I

2013

5.08

6.98

10.8

I

2014

6.60

9.19

11.3

I
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Parametrat e matur të oksigjenit të shpërbërë tregojnë cilësi të mirë (klasa I).
Tabela 38: Vlerat e BOD5 në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i Bardhë -Rdavc

Min

Mesatarja

Max

Klasa

mg/l
2013

< 0.1

< 0.1

< 0.1

II

2014

< 0.1

5.00

9.00

II
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Kodi

Vendndodhja

RV01_012

Drini i Bardhë -Klinë

RV01_013

Drini i Bardhë -Gjonaj

Min

Mesatarja

Max

Klasa

2013

< 0.1

4.12

11.6

IV

2014

< 0.1

2.58

13.5

III

2013

< 0.1

3.59

15.4

V

2014

< 0.1

4.47

15.0

II
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Kufijtë e lejuar të BOD5 për klasat IV dhe V (Tabela 39) kanë patur tejkalim të kufijve të lejuar,
përkatësisht në stacionet Drini i Bardhë-Klinë (2013) dhe Drini i Bardhë-Gjonaj (2013 dhe 2014).
Tabela 39: Vlerat e COD-Cr (UV) në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i Bardhë -Rdavc

RV01_012

Drini i Bardhë -Klinë

RV01_013

Drini i Bardhë -Gjonaj

Min

Mesatarja

Max

mg/l
2013

0.8

1.1

Klasa

1.4

I

2014

1.6

2.8

2.9

I

2013

2.4

9.0

28.4

II

2014

0.5

5.8

28.8

II

2013

1.9

17.8

54.0

III

2014

1.2

10.9

32.2

III
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Kufijtë e lejuar për klasën IV (Tabela 40) për vlerat e COD-Cr janë tejkaluar në stacionet Drini i
Bardhe-Klinë (2013 dhe 2014) dhe Drini i Bardhë-Gjonaj (2013 dhe 2014).
Tabela 40: Vlerat e Ammoniumit (NH4-N) në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i Bardhë -Rdavc

RV01_012

Drini i Bardhë -Klinë

RV01_013

Drini i Bardhë -Gjonaj

Min

Mesatarja

Max

mg/l

Klasa

2013

0.007

0.007

0.007

I

2014

0.006

0.006

0.006

I

2013

0.07

1.458

2.817

II

2014

0.07

0.836

3.549

IV

2013

0.07

0.874

2.918

IV

2014

0.07

0.623

2.880

IV
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Vlerat e Ammoniumit NH4-N kanë qenë brenda kufijve të klasës IV (Tabela 41) në stacionet Drini i
Bardhë – Klinë (2013 dhe 2014) dhe Drini i Bardhë-Gjonaj.
Tabela 41: Vlerat e Ammoniumit (NO2-N) në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i Bardhë -Rdavc

RV01_012

Drini i Bardhë -Klinë

Min

Mesatarja

Max

mg/l

Klasa

2013

0.003

0.004

0.005

I

2014

0.003

0.003

0.003

I

2013

0.015

0.039

0.054

II
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Kodi

Vendndodhja

RV01_013

Drini i Bardhë -Gjonaj

Min

Mesatarja

Max

Klasa

2014

0.022

0.042

0.071

II

2013

0.011

0.050

0.093

II

2014

0.016

0.060

0.146

II
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Nuk ka patur ndonjë tejkalim të vlerave kufi të Ammoniumit NO2-N (Tabela 42).
Tabela 42: Vlerat e Ammoniumit (NO3-N) në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i Bardhë -Rdavc

RV01_012

Drini i Bardhë -Klinë

RV01_013

Drini i Bardhë -Gjonaj

Min

Mesatarja

Max

mg/l

Klasa

2013

< 0.1

< 0.1

< 0.1

I

2014

< 0.1

< 0.1

< 0.1

I

2013

0.43

1.58

2.87

II

2014

< 0.1

0.88

1.42

II

2013

< 0.1

0.82

2.24

II

2014

0.20

0.93

1.67

II
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Po ashtu, nuk ka patur ndonjë tejkalim të vlerave kufi të Ammoniumit NO3-N (Tabela 44).
Tabela 43: Vlerat e Ortofosfatit (PO4-P) në stacione për vitet 2013 dhe 2014
Kodi

Vendndodhja

RV01_011

Drini i Bardhë -Rdavc

RV01_012

Drini i Bardhë -Klinë

RV01_013

Drini i Bardhë -Gjonaj

Min

Mesatarja

Max

mg/l

Klasa

2013

0.003

0.003

0.004

I

2014

0.002

0.002

0.002

I

2013

0.006

0.072

0.133

IV

2014

0.003

0.072

0.204

V

2013

0.030

0.060

0.163

V

2014

0.024

0.037

0.115

IV
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Në Drini i Bardhe-Klinë në vitin 2014 u vërejt një situatë ekstreme me matjen e Ortofosfatit në 0.204
mg/l, nivel që është pothuaj dyfishi i kufirit për klasën IV; në Gjonaj në vitin 2013 është matur niveli
prej 0.164 mg/L: edhe ky është (disi) në tejkalim të kufirit të klasës IV.
Tejalimet për Ammoniumin NH4-N dhe Ortofosfatin vijnë kryesisht nga ujërat e zeza dhe jo nga
plehëruesit e bujqësisë.
Nuk ka patur matje të substancave të dëmshme (përfshi edhe metalet e rënda). Matje të
43

rastësishme

tregojnë që metalet e rënda kanë qenë të pranishme në ujë dhe sedimentin e Lumit

Drini i Bardhë. Në ujë, vetëm sasitë e arsenikut dhe hekurit ishin më të larta sesa vlerat kufi, të
43

https://www.researchgate.net/publication/280802482_Occurrence_of_Heavy_Metals_in_Drini_Bardhe_River
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rekomanduara në bazë të Direktivës 75/440/EEC dhe Direktivës 2008/105/EC për ujërat
sipërfaqësore.
Shkarkimet e patrajtuara të rrjedhjeve nga rruga mund të përkeqësojnë më tej cilësinë e ujit dhe të
paraqesin një rrezik për organizmat ujorë.
Cilësia e Ujërave Nëntokësore
Nuk ka ndonjë informacion për cilësinë e ujërave nëntokësore në Zonën e Studimit. Kjo përbën një
boshllëk të rëndësishëm, duke ditur faktin që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë që preket
furnizohet me ujë të pijshëm nga puse private.
Në fazën e Skicës Paraprake do të kryhet një vrojtim për të përcaktuar popullsinë që përdor
puse private për furnizim me ujë në pjesën jugore të zonës sw ndikimit tw Projektit. Kjo do të
shoqërohet me kampionimin e ujit të pijshëm dhe kampionet do të kontrollohen kundrejt grupit
së parametrave të Udhëzimit Adminsitrativ të Kosovës për cilësisë e ujit të pijshëm.
6.1.7.

1.1.2. Ndjeshmëria e Burimeve Ujore

Ndjeshmëria e Ujit Sipërfaqësor
Ndjeshmëria e burimeve të ujërave sipërfaqësore është përcaktuar në bazë të elementëve të
mëposhtëm:
•

Kriteret e ndjeshmërisë së ujit sipërfaqësor (Tabela 45),

•

Prania e lumejve të përhershëm në korridorin e Projektit dhe cilësia e tyre.

Tabela 44: Kriteret e Ndjeshmërisë së Ujit Sipërfaqësor
Vlera e ndjeshmërisë

Kriteret e vlerësimit

Shumë e lartë

Lumej natyrorë me kapacitet mbajtjeje të pakufizuar dhe prurje konstante të ujit.

E lartë

Përrenj natyrorë me kapacitet mbajtjeje të pakufizuar dhe prurje natyrore konstante.
Lumej dhe përrenj natyrorë me kapacitet mbajtjeje të pakufizuar dhe prurje
periodike të ujit.

Mesatare

Lumej dhe përrenj natyrorë të kufizuar me dhe pa kapacitet mbajtjeje dhe prurje
konstante të ujit. Këto janë rrjedha uji që kanë humbur pjesërisht natyrshmërinë
e tyre (për shembull në zonat urbane).

E ulët

Vija uji natyrore me kapacitet mbajtjeje të pakufizuar dhe prurje periodike të ujit.

E papërfillshme

Kanale artificiale uji pa kapacitet mbajtës.

Përveç Lumit Drini i Bardhë dhe dega e tij Bistricë e Pejës, në Linjën e korridorit nuk ka vija të
përhershme të ujërave sipërfaqësore.
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Vlerat që i jepen ndjeshmërisë në rugët e ujit sipërfaqësor janë si më poshtë:
Tabela 45: Vlerësimi i Ndjeshmërisë së Ujit Sipërfaqësor në Korridorin e Projektit
Emërtimi i rrugës
së ujit

Lloji i rrugës së ujit

Vija distancws në pikën ku
kalohet / qaset rrjedha e ujit
(Km)

Vlerat e dhëna për
ndjeshmërinë

Lumi Drini i Bardhë

Lum me prurje
konstante

13+550

E lartë

Bistrica e Pejës

Lum me prurje
konstante

44

13+550 – 31+000

Vijë pa emër

Rrjedhë e vogël
sezonale

24+900

Vijë pa emër

Rrjedhë e vogël
sezonale

26+850

Mesme
E ulët
E ulët

Zona me ndjeshmëri të lartë jepet në Figurën e mëposhtme.

Sensitive Area,
crossing the river

Figura 52: Zonë me ndjeshmëri të lartë e ujit sipërfaqësor në km 13+550 të Linjës
Burimet e ndjeshme të ujit sipërfaqësor jepen në Figurën e mëposhtme.

44

Ndërmjet vijave të distancws 13+500-31+000, Linja ndodhet në tarracën e sipërme të Lumit Bistrica e Pejës,
me distancën më të vogël prej 200m nga ai. Rruga ekzistuese N9 kalon paralel me Linjën dhe lumin. Hedhjet
(ose shkarkimet) nga terreni përreth dhe sipërfaqja e rrugës automobilistike do të precipitojnë poshtë të dyja
rrugëve dhe do të arrijnë në fund në Lumin Bistrica e Pejës.
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Figura 53: Burimet e Ndjeshme të Ujit Sipërfaqësor
Ndjeshmëria e Ujërave Nëntokësore
Ndjeshmëria e burimeve të ujërave nëntokësore përgjatë korridorit të rrugës automobilistike është
përcaktuar sipas llojeve të ndryshme të formacioneve gjeologjike përgjatë të cilave kalon Linja, duke
marrë parasysh kapacitetin e tyre për të mbajtur dhe nxjerrë ujë. Është përdorur shkalla e mëposhtme
e renditjes:
Tabela 46: Renditja e Ndjeshmërisë së Ujit Nëntokësor
Njësia hidrogjeologjike
Formacionet Kuaternare: aluvionet
Fomacionet Kuaternare: tarracat lumore
Seria e Pliocenit (kryesisht) dhe proluviale
Sedimentet e Flishit

Norma e ndjeshmërisë
E lartë
E lartë
Mesme
E papërfillshme

Janë përcaktuar formacionet gjeologjike që ndikohen potencialisht nga Projekti dhe për to janë
përcaktuar vlerat e ndjeshmërisë në përputhje me krieteret e mësipërme (Tabela 47).
Tabela 47: Ndjeshmëria e Ujit Nëntokësor përgjatë Linjës së Rrugës Automobilistike
Vija e
distancws (km)
0+000 - 4+100

Gjeomorfologjia

Vlera e ndjeshmërisë

Sedimentet Kuaternare, të tilla si zhavorr dhe rërë (niveli
i ujërave nëntokësore pritet të jetë në 5m nën
sipërfaqen e tokës)

Mesme

Sedimentet e Pliocenit (poshtë sedimenteve
Kuaternare)

E ulët
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Vija e
distancws (km)
10+000 – 12+100

12+100 – 15+050

15+050 – 23+000

23+000 – 31+000

Gjeomorfologjia

Vlera e ndjeshmërisë

Sedimentet e Pliocenit, të pranishme si argjilë, argjilë
për çimento dhe çimento, jo shumë diagenetice (nuk
pritet të ketë ujëra nëntokësore)

E ulët

Sedimente Kuaternare të tarracës aluviale (niveli i
ujërave nëntokësore pritet të jetë 2-5m nën sipërfaqen e
tokës)

E lartë

Sedimentet e Pliocenit, që përbëhen nga argjila, , argjilë
për çimento dhe çimento, (shfaqja e ujërave
nëntokësore nuk është e mundshme)

E ulët

Sedimente Kuaternare të tarracës aluviale, të tilla si lym
dhe rënë, i prirur për formacion akuifir (niveli i ujërave
nëntokësore pritet të jetë 2-5m nën sipërfaqen e tokës)

E lartë

Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore është studiuar më tej nga pikëpamja e rrezikut që ekziston për të
ndikuar për keq në cilësinë e ujit të pijshëm të puseve private që gjenden në jug të Linjës. Puse të tilla
mund të gjenden në fshatrat Iglarevo, Pjetërq i Epërm, Pjetërq i Poshtëm, Jabllanicë, Kliçinë, Leshan,
Gllaviqicë, Ramun dhe Zahaq. Receptorët potencialë të ndjeshmërisë janë puset private që gjenden
në jug të Linjës. Në Figurën e mëposhtme tregohen pozicionet e këtyre fshatrave kundrejt Linjës.

Figura 54: Receptorët e Ndjeshëm të Ujërave Nëntokësore
6.1.8.

1.1.3. Cilësia e Ajrit dhe Ndryshimet e Klimës

6.1.9.

1.1.3.1 Zona e Studimit

Përcaktimi i konturimit të Zonës së Studimit për Cilësinë e Ajrit dhe Ndryshimet e Klimës përfshijnë
një zonë të ndërmjetme, përafërsisht 1 km (500m në secilën anë të boshtit të Linjës). Gjerësia e
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zonës së ndërmjetme është caktuar e tillë që të përfshijë receptorët e ndjeshmërisë (kryesisht Prona
Rezidenciale).
6.1.10. 1.1.3.2. Burimet e të dhënave
Në këtë ESIA janë analizuar raporti me të dhënat zyrtare për Gjendjen e Mjedisit (2011-2012) dhe
45

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Cilësinë e Ajrit , si dhe informacioni mbi monitorimin e cilësisë së
46

ajrit dhe matjet në fushë të kryera përgjatë rrugës ekzistuese N9.
6.1.11. 1.1.3.3. Metodologjia e Grumbullimit të të Dhënave Bazë
Për të shqyrtuar literaturën ekzistuese të disponueshme fillimisht u krye një studim nga zyra. Nga
studimi u vërejt se stacioni më i afërt i monitorimit të cilësisë së ajrit, që është përfaqësues për
ndotjen e ajrit nga trafiku, gjendet në Prishtinë (në oborrin e Ministrisë së Financave). Analiza tregoi
që:
•

Kufiri i lejuar për PM10 është tejkaluar për 99 ditë në vitin 2010 dhe për 68 ditë;

•

Vlerat prej PM2.5 tejkaluan emetimin vjetor mesatar të lejuar në vitet 2010 dhe 2011;

•

Vlera kufi për emetimin SO2 për mbrojtjen e bimësisë është tejkaluar në mënyrë të përsëritur
në dimrat e viteve 2010 dhe 2011.

Duke patur parasysh që në zonën urbane në Prishtinë cilësia e ajrit ndikohet nga proceset e djegies
së karburanteve nga godinat industriale, tregtare dhe të banesave (të cilat nuk janë të gjitha të
pranishme në Zonën e Studimit), u ndërmor një matje në terren në tre pika matjeje përgjatë rrugës
ekzistuese N9. Qëllimi i matjes ishte të vlerësohej nëse vlerat kufi të lejuara për PM10, SO2, NOx, CO
janë tejkaluar për shkak të ekzistencës ose jo të trafikut. Rezultatet janë paraqitur në Raportin Nr.
123-BI/15, të Nëntorit të vitit 2014, të përgatitur nga laboratori mjedisor Farmahem Dooel. Rezultatet
e kampionimit, të shoqëruara me modelin

47

48

e dispersionit me ImmProg2000 , u paraqitën në

Raportin e Para-Fizibilitetit, si pjesë e Vlerësimit paraprak të Ndikimit Social dhe Mjedisor, që
shëben si një bazë për analiza të Linjave alternative.
Pas përzgjedhjes së alternativës së preferuar, e cila shkon jashtë linjës së rrugës ekzistuese N9,
nuk janë kryer matje të tjera.

45

46

Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor, 2011.
Matjet e cilësisë së ajrit në Kosovë kryhen nga Institituti Kombëtar për Shëndetësi Publike (NIPH).

47

Për të zhvilluar modelin e dispersionit, si edhe për të nxjerrë emetimet e pluhurave, NOx dhe SO2, bazuar në
shpejtësinë mesatare, fluksin e trafikut për vitet 2014, 2020 dhe 2030, si dhe gjatësinë aktuale të rrugës (31 km)
është vendosur në përdorim Software ImmProg2000.

48

http://www.airinfo.ch/ImmProg2000E.htm.
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6.1.12. 1.1.3.4. Supozimet dhe Kufizimet Bazë
Baza për Cilësinë e Ajrit për Zonën e Studimit mbështetet në rezultatet e analizës së Studimit ParaFizibilitetit, të përshkruar mësipër. Matjet e kryera përgjatë rrugës ekzistuese N9 tregojnë që flukset
e trafikut ekzistues nuk shkaktojnë ndonjë tejkalim të vlerave kufi të cilësisë së ajrit.
Sipas modelimit të fluksit të trafikut të kryer në fazën e Studimit Para-Fizibilitetit, Trafiku Mesatar
Ditor për një Vit (AADT) për rrugët e planifikuara motorike do të rritet në mënyrë të ndjeshme në të
ardhmen; përveç kësaj, përgjatë rrugës ekzistuese N9 shpejtësitë do të jenë më të larta krahasuar
me shpejtësinë e trafikut aktual, po ashtu edhe konsumi i karburantit nga mjetet. Për pasojë, ka një
rrezik tejkalimi të kufijve të cilësisë së ajrit.
Për rrjedhojë, situata e cilësisë së ajrit dhe efektet në receptorët e ndjeshmërisë në Zonën e
Studimit duhet të studiohen edhe më tej. Gjatë fazës së Skicës Paraprake do të duhet të
kryen matje të cilësisë së ajrit në zonat e përgjedhura dhe do të duhet të përditësohet
informacioni Bazë për Zonën e Studimit.
6.1.13. 1.1.3.5. Ndotja e Ajrit në Zonën e Studimit
Matjet e cilësisë së ajrit nuk janë kryer për Zonën e Studitimit, sepse supozohet që cilësia e ajrit është
brenda kufijve të përcaktuar në mungesë të çdo trafiku. Në vend të kësaj, për të zhvilluar modelin e
dispersionit, si edhe për të nxjerrë emetimet e pluhurit, NOx, SO2 bazuar në shpejtësinë mesatare,
flukset e trafikut përgjatë rrugës ekzistuese N9 për vitet 2014, 2020 dhe 2030, dhe gjatësinë aktuale
të rrugës (31 km) është vendosur software ImmProg2000. Modeli, gjithashtu, merr parasysh kushtet
topografike dhe karakteristikat e erës.
Modeli i dispersionit nuk është zëvendësues i Bazës për Cilësinë e Ajrit për Zonën e Studimit; ai
përdoret për të parashikuar rritjen e emetimeve të ndotësve të ajrit në lidhje me rritjen e fluksit të
trafikut me kalimin e kohës, shpërndarjes së ndotjes në Vendbanimet e Prekura dhe për të evidentuar
receptorët më të ndjeshëm. Për të vlerësuar më nga afër Bazën e Cilësisë së Ajrit, duke përfshirë
edhe parametrat specifikë, nevojiten studime të mëtejshme.
Janë përllogaritur edhe emetimet vjetore totale të ndotësve të ajrit që merren në konsideratë nga
trafiku. Modeli përcaktoi rezultatet e mëposhtme:
Tabela 48: Emetimet Gjithsej të Ndotësve nga Trafiku në Projektet e viteve 2012, 2020 dhe 2030
(t/vit/31km)
Emetimet
Ndotësi (t/vit/31km)

2012
AADT

NOx

CO
Pluhur

100km/h

AADT

27

SO2
CO2

2020

9

100km/h

AADT

32

1
15,000

2030
44

1
30,000

12

100km/h
2

46,000

17

210

215

222

33,918

42,864

59,344
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Rezultati i modelit ishte i dobishëm për përcaktimin e ndjeshmërisë së receptorëve.
6.1.14. 1.1.3.6. Receptorët e Ndjeshmërisë së Cilësisë së Ajrit
Vlerësimi i ndjeshmërisë së receptorëve të ndotjes së ajrit.
Kriteret e përdorura për përcaktimin e vlerave të ndjeshmërisë së receptorëve të ndotjes së ajrit janë
si më poshtë:
•

Qendrave të shërbimit shëndetësor, çerdheve të fëmijëve, shkollave, shtëpive të pleqve dhe
institucioneve të veçanta për fëmijët ose të rriturit me paaftësi fizike, gjithmonë u përcaktohen
vlera shumë të larta ndjeshmërie; duhet vërejtur që në Zonën e Studimit nuk ka të pranishme
qendra të këtij lloji;

•

Zonave rezidenciale, çlodhëse dhe tregtare u përcaktohen vlera ndjeshmërie të ulëta deri në
të larta, ndërsa ndjeshmëria rritet me rritjen e dendësisë së popullsisë dhe largësinë e
përafërt të pronave nga Linja; dendësia e zonave rezidenciale në zonën e ndikimit tw projektit
është e mesme në të ulët, megjithatë, në seksione të caktuara janë të pranishme prona
rezidenciale në anën e djathë të rrugës prej 20 m;

•

Zonave industriale u përcaktohen vlera ndjeshmërie nga të papërfillshme në të ulëta.
Ndjeshmëria rritet me rritjen e shkallës së ndotjes dhe shkallës së industrializimit. Duhet
vërejtur që në Zonën e Studimit nuk ka burime të mëdha stacionare.

Tabela 49: Vendbanimet përgjatë korridorit të projektit dhe vlerave të tyre të përcaktuara të
ndjeshmërisë
Vendbanimet e
ndjeshme ndaj
cilësisë së
përkeqësuar të
ajrit

Pozicioni ndaj
Linjës
Km (RHS/LHS)

Gllareva (Iglarevo)

0+000 - 5+650
(0,5km LHS)

Drsnik

11+300
(0,6km
LHS/RHS)

Dollc

12+900
(1,5km LHS)

Zajm

15+000
(RHS/LHS)

Drenoc

19+000
(RHS/LHS)

Pjetërq i Poshtëm

21+300
(0,5km
LHS/RHS)

Dendësia e zonës
rezidenciale

Distanca
ndaj Linjës

Dendësi e ulët e
zonës rezidenciale
të populluar me
prona të
shpërndara;
Disa prona
rezidenciale janë të
pranishme brenda
rrugëkalimit prej 20
metrash.

70

Dendësi mesatare e
zonës rezidenciale
të populluar me
prona të
shpërndara;
Disa prona
rezidenciale janë të
pranishme brenda
rrugëkalimit prej 20
metrash.

Ndjeshmëria

Burimi për
ndotjen e ajrit

E ulët

3-5
E lartë
70
E lartë
70
5-15

E lartë

60

CP: Transport
me karburant
diesel dhe
makineri
ndërtimi OP:
Pluhur
/PM10/Gazet e
djegies së
karburantit/GH
Gs

E mesme

147

Vendbanimet e
ndjeshme ndaj
cilësisë së
përkeqësuar të
ajrit

Pozicioni ndaj
Linjës
Km (RHS/LHS)

Dendësia e zonës
rezidenciale

Distanca
ndaj Linjës

Pjetërq i Epërm

Dendësi mesatare e
zonës rezidenciale
të populluar me
prona të
shpërndara.

10

21+300
(1,6km LHS)

Jabllanicë

Dendësi e ulët e
zonës rezidenciale
të populluar me
prona të
shpërndara.

100-150

23+100
(1,1km LHS)

Kliçinë

24+400
(0,9km LHS)

80

Leshan

25+400
(0,8km LHS)

Dendësi e mesme e
zonës rezidenciale
të populluar me
prona të
shpërndara.

Lugagji

26+350
(0,8km LHS)

Gllaviqicë

27+700
(0,85km LHS)

Ramun

29+200
(1,1km LHS)

Zahaq

30+850
(RHS/LHS)

Dendësi e mesme e
zonës rezidenciale
të populluar me
objekte banimi të
shpërndara;
Gjithashtu janë të
pranishme disa
prona tregtare.

Burimi për
ndotjen e ajrit

E lartë

E ulët

80
80

Dendësi e ulët e
zonës rezidenciale
të populluar me
prona të
shpërndara.

Ndjeshmëria

100-150
80

E mesme
E mesme
E ulët
E ulët
E ulët

E lartë

Drejtimi dominues i erës për pjesën e fillimit është Veri-Jug dhe vendbanimet Drsnik, Dollc, Zajm do të
ndikohen njësoj. Për pjesën e mesme (Pjetërq i Epërm, Pjetërq i Poshtëm, Jabllanicë), shpeshtësia e
erës është më e larta në kuandrantin Veri-Lindje; për rrjedhojë, pronat që gjenden në Anën e Majtë të
Linjës do të ndikohen më së shumti (pjesët e Kliçinës, Leshanit dhe Lugagjit).
Këto ndjeshmëri do të përditësohen në lidhje me faktin që Linja mund të ndryshojë në fazat e tjera të
skicës.
6.1.15. 1.1.4. Ndyrshimi i klimës
Gazrat e çliruar nga trafiku i rrugës N9 përfshijnë monoksidin e karbonit (CO), dioksidin e karbonit
(CO2), metanin (CH4), oksidet e nitrogjenit (NOx), oksidin e azotit (N2O), klorofluorkarbonet (CFCs),
perfluorokarbonet (PFCs), tetrafluoridet e silikonit (SF6), benzol dhe elementët përbërës të
paqëndrueshëm (BTX), metalet e rënda (zink, krom, bakër dhe kadmium) dhe materiale të veçanta
(hi, pluhur).
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Emetimet GHG të sektorit të transportit në Kosovë po shtohen për shkak të rritjes së numrit të
automobilëve dhe gjithashtu për shkak të rritjes së konsumit të karburantit. Me rritjen e të ardhurave
të njerëzve dhe zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të rrugëve edhe kësaj kategori me siguri do ti rritet
rëndësia. Aktualisht transporti, burimi i dytë i emetimeve të CO2 në Kosovë, është kontribuesi më
kryesor i gjenerimit të energjisë nga linjitet (Figura 55).

Figura 55: Emetimet e GHG në Sektorin e Energjisë
Vlerësimet tregojnë se nga mjetet motorike në Kosovë, si rrjedhojë e përdorimit të teknologjive të
49

vjetëruara për pakësimin e emetimeve , prodhohen çdo vit 5.5 milionë ton CO2..
Për zonën e përfshirë në Projekt janë llogaritur emetimet vjetore gjithsej të ndotësve të ajrit CO2 të
marrë në konsideratë nga trafiku. Modeli nxorri rezultatet e mëposhtme:
Tabeka 50: Emetimet e CO2 përgjatë Korridorit të Projektit
Emetimet
Ndotësi
CO2

2012

2020

2030

AADT

Ton/vit

AADT

Ton/vit

AADT

Ton/vit

15,000

9

30,000

12

46,000

17

Nga analiza mund të arrijmë në përfundimin që emetimet e CO2 për shkak të Projektit do të
kontribuojnë në masë të papërfillshme në emetimet gjithsej të CO2 nga transporti në Kosovë.

49

Raporti Kosova dhe Ndryshimi i Klimës, file:///C:/Users/Rec/Downloads/Climate%20Change%20Report.pdf
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6.1.16. 1.1.5. Zhurmat dhe Dridhjet
6.1.17. 1.1.5.1. Zona e Studimit
Përvijimi i Zonës së Studimit për Zhurmat dhe Dridhjet nga Trafiku përfshijnë zonën e ndërmjetme,
me përafërsisht 200 m (100 m në secilën anë të boshtit të Linjës). Gjerësia e zonës së ndërmjetme
është përcaktuar e tillë që të përfshijë receptorët e ndjeshmërisë (kryesisht Pronat Rezidenciale).
6.1.18. 1.1.5.2. Burimet e të dhënave
Të dhënat për rrugën ekzistuese N9 janë marrë nga matjet e zhurmave në atë terren.
Për Zonën e Studimit për të përcaktuar Nivelet e Zhurmës në largësi të ndryshme nga Linja e rrugës
së re automobilistike është përdorur procedura e Skanimit të Zhurmave të Trafikut (TNS), që
50
bazohet në modelin e kompjuterizuar tw parashikimit të zhurmës, STAMINA2.0 i Federal Highway
Administration (FHWA - Administrata Federale të Autostradave).
6.1.19. 1.1.5.3. Metodologjia e Grumbullimit të të Dhënave Bazë
Qasja për të përcaktuar e Niveleve Bazë të Zhurmës në Zonën e Studimit ishte e ngjashme me atë
të cilën u përdor për përcaktimin e Cilësisë Bazë të Ajrit. Me pak fjalë, matja në terren u krye në tri
pika matjeje që gjenden përgjatë rrugës ekzistuese N9. Qëllimi i matjes ishte të vlerësohej nëse janë
tejkaluar kufijtë e lejuar të zhurmës për shkak të ekzistencës ose jo të trafikut. Rezultatet janë
paraqitur në Raportin Ne. 123-BI/15, të Nëntorit të vitit 2014, i përgatitur nga Laboratori Mjedisor
Farmahem Dooel. Rezultatet e kampionimit janë paraqitur në Raportin Para-Fizibilitetit, si pjesë e
Vlerësimit paraprak Social dhe Mjedisor, duke shërbyer si bazë për analizat e Linjave alternative.
Pas përzgjedhjes së alternativës së preferuar, e cila shkon jashtë linjës së rrugës ekzistuese N9,
nuk janë kryer matje të tjera të niveleve të zhurmës.
Në mungesë të të dhënave nga matjet, për përcaktimin e Niveleve të Zhurmës u përdor
procedura e Skanimit të Zhurmave të Trafikut (TNS), duke vepruar mbi receptorët e ndjeshëm që
gjenden në Zonën e Studimit. Ajo vë në përdorim paraqitjet grafike për skenarë të ndryshëm të
vëllimit të trafikut, shpejtësisë së mjetit dhe gjeometrisë së rrugës, nga të cilat mund të përftohen
Nivelet e Zhurmës. Duke përzgjedhur skenarin e Rastit të Projektit, nga grafiku mund të lexohen
Nivelet e Zhurmës në largësi të ndryshme nga Linja . Në seksionin 5.1.9.5 më poshtë paraqiten më
tepër hollësi për procedurën TNS dhe rezultatet.

50

Highway Administration. Noise Barrier Cost Reduction Procedures: STAMINA2.0/OPTIMA User's Manual,
1982; U.S. Department ofTransportation, Demonstration Products Division, Arlington, Virginia, FHWA-DP-58-1.

150

6.1.20. 1.1.5.4. Supozimet dhe Kufizimet Bazë
Nivelet e zhurmës në fshtarat që preken, të cilat janë pranë Linjës së rrugës automobilistike nuk
dihen për shkak të faktit se nuk ka matje zyrtare ose të lidhura me projektin. Procedura e përdorur e
skanimit TNS, e përshkruar më sipër, është shumë e përgjithshme dhe Vlerat e Zhurmës të
përcaktuara që veprojnë mbi receptorët e ndjeshëm të vendosur në largësi të ndryshme të vijës
qendrore nga Linja janë indikative.
Në fazën e Skicës Paraprake është rekomanduar që nivelet e zhurmës në Zonën e Studimit të
maten në pika të përzgjedhura ku perspektivat e ndryshimit të Linjës janë minimale. Këto
pika matjeje mund të përzgjidhen sëbashku me ekipin e ESIA dhe Skicuesin. Përveç kësaj, do
të duhet të përdoret një teknikë më e sofistikuar e parashikimit të zhurmës, për të vërtetuar
Nivelet e Zhurmës në largësitë përkatëse nga Linja, gjerësinë e zonës së ndërmjetme në të
cilën kufijë e zhurmës do të tejkalohen dhe për të identifikuar të gjithë receptorët e ndjeshëm
brenda kësaj zone të ndërmjetme.
Gjatë zhvillimit të Skicës së Hollësishme, për të përcaktuar dhe parashikuar nivelet e zhurmës në
të gjithë receptorët e ndjeshëm përgjatë Linjës, do të përfundohet një Studim i Hollësishëm i
Zhurmave dhe Dridhjeve të Rrugës Automobilistike. Studimi do të përcaktojë matjet specifike
dhe optimale të pakësimit të zhurmave, sipas standardeve kombëtare dhe BE/OBT.
6.1.21. 1.1.5.5. Nivelet e Zhurmës në Zonën e Studimit
51

Vlerat kufi të përcaktuara nga udhëzimet

e Organizatës Botërore të Shëndetësisë janë përdorur si

referencë për nivelet e zhurmës të skanuara sipas TNS dhe të parashikuara (Tabela 53):
Tabela 51: Nivele të Lejueshme të Zhurmës në Zonat me Shkallë të Ndryshme Ndjeshmërie
Përcaktimi

LAeq ditën,T(dB)

LAeq në mbrëmje,T (dB)

LAeq në darkë,T (dB)

A

50

45

40

B

55

50

45

C

60

55

50

Ku me përcaktim kuptojmë:
•

A = Të ndjeshme – Këto zona janë përcaktuar si zona të qeta, sepse ato kanë vlerë nisur nga
fakti që janë në vende të faljes, zona tërheqëse të rëndësishme për turistët, truall parku
çlodhjeje dhe zonat përreth spitaleve, shkollave dhe habitateve natyrore të ndjeshme ndaj
zhurmave.

•

B = Të përziera – Zonat e përcaktuara në këtë kategori, si rregull, do të mbizotërohen nga
prona residenciale dhe mund të luhaten nga zona me dendësi të rrallë popullsie në rajone
jashtë qyteteve (suburbane).

51

http://www.who.int/docstore/peh/noise/Commnoise4.htm
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•

C = Jo të ndjeshme – Ky përcaktim përdoret për zonat e përziera, shpesh brenda qyteteve,
ku ka një përzierje të aktiviteteve rezidenciale dhe tregtare. Ky përcaktim zbatohet edhe mbi
rajonet financiare dhe të shitoreve.

Vlerat kufi për B = Për krahasim janë përdorur zonat e përziera.
Përcaktimi i niveleve të zhurmës u mundësua nga përdorimi i metodës së Skanimit të
Zhurmave së Trafikut (TNS); ajo është përzgjedhur për shkak të thjeshtësisë dhe gjithashtu për
shkak se Linja e rrugës automobilistike ende nuk është përfunduar.
TNS përbëhet nga një seri grafikësh të nivelit të zhurmës së trafikut të zhvilluar për konfigurime të
ndryshme të rrugës automobilistike. Grafikët pasqyrojnë të dhëna statistikore të marra nga përdorimi i
modelit të kompjuterizuar të parashikimit të zhurmave për skenarë të ndryshëm STAMINA2.0 të
Federal Highway Administration (FHWA).
Skenarët për metodën e TNS përfshijnë gjeometrinë e rrugës automobilistike, vëllimin e trafikut,
shpejtësinë e udhëtimit të mjetit motorik dhe largësinë e vijës qendrore ndaj receptorëve të
ndryshëm. Megjithatë, nuk përfshihet ndonjë shtresë mbrojtjeje (pemë, ndërtesa, etj., ndërmjet rrugës
së makinës dhe receptorëve); teknikat e parashikimit supozojnë një terren të sheshtë dhe një rrugë
autmobilistike të drejtë (pa shkallë të përpjetash/tatëpjetash).
Me qëllim që të përcaktohen Nivelet e Zhurmës që parashikohet se veprojnë mbi receptorët e
ndjeshëm të identifikuar përgjatë Linjës, nga mjeti TNS janë përzgjedhur të dhënat bazë specifike të
mëposhtme, që pasqyrojnë Skenarin e Rastit të Projektit (Figura 56 më poshtë):
•

Në lidhje me Gjeometrinë e Rrugës Automobilistike, kemi përzgjedhur grafikun e rrugës
automobilistike me dy korsi.

•

Në lidhje me Vëllimin e Trafikut, ndërmjet shkallëve të parapërcaktuara të vëllimit të trafikut
të shfaqur në boshtin X të grafikut të parashikimit të zhurmës sipas TNS (400, 500, 1000,
2000, 3000, 4000 dhe 6000 mjete motorike për orë), kemi përzgjedhur 1,000 mjete
motorike për orë (ose 24,000 AADT që i korrespondojnë një modeli trafiku të vitit 2020).

•

Në lidhje me Shpejtësinë e Udhëtimit të Mjetit të Transportit, ndërmjet shkallëve të
paracaktuara të shpejtësisë të shfaqur në boshtin Y të grafikut të parashikimit të zhurmës
sipas TNS (55, 75 dhe 95 kph), kemi përzgjedhur shpejtësinë 95 kph. Kjo shpejtësi
konsiderohet si konstante dhe e njëjtë për secilën korsi udhëtimi.

•

Në lidhje me Largësinë nga Receptori, ndërmjet largësive të parapërcaktura nga vija
qendrore e pikave të receptorëve nga Linja, të shfaqura në boshtin Y të grafikut të
parashikimit sipas (15, 20, 60, 90, 120, 150, 300 dhe 500 m), kemi përzgjedhur 15 m. Pika e
receptorit është 1.5 metër mbi nivelin e rrugës automobilistike, për të përfaqësuar pozicionin
tipik të veshit të njeriut.

Grafiku TNS i dhënë në Figurën 56 më poshtë përfaqëson vijat që lidhin pikat e Niveleve të
Zhurmave, të cilat janë në përpjesëtim të drejtë me vëllimin e trafikut (boshti X) dhe shpejtësinë e
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mjetit motorik (boshti Y) dhe në përpjesëtim të zhdrejtë me largësinë nga vija qendrore e
receptorit.

Niveli i zhurmës (68-70 Leq dBA) që vepron mbi një receptor që gjendet në një largësi prej 15m nga Linja
Niveli i lejuar i zhurmës (55 Leq dBA) që vepron mbi një receptor që gjendet në një largësi prej 300m nga Linja

Figura 56: Nivelet e Zhurmës së Trafikut (Leq dBbA) për një Rrugë me Dy Korsi
Nivelet e Zhurmës (vijat që lidhin pikat) përftohen në ndërprerjet e vlerave të Skenarit të Rastit të
Projektit që janë vendosur në boshtet X dhe Y. Niveli i Zhurmës që vepron mbi një receptor që
gjendet në largësinë prej 15 m nga vija qendrore e Linjës dhe i gjeneruar sipas kushteve që ka 1,000
52
mjeteve motorike për orë dhe me shpejtësi të mjetit motorik prej 95kph, barazon 68-70 Leq dBA .
Niveli i Zhurmës që vepron mbi një receptor sipas të njëjtave kushte, do të jetë ndërmjet vlerave kufi
(55 Leq dBA) në një largësi prej 80 m nga vija qendrore e Linjës.
6.1.22. 1.1.5.6. Receptorët e Ndjeshëm në Zonën e Studimit
Pjesa më e madhe e pronave që ndikohen potencialisht nga zhurma e trafikut janë rezidenciale dhe,
për rrjedhojë, ndjeshmëria e receptorëve të përcaktuar përgjatë rrugës automobilistike është
vlerësuar si E LARTË (ju lutem shihni nivelet e përcaktuara të ndjeshmërisë në Tabelën 56 më sipër).
Përcaktimi i receptorëve të ndjeshëm ndaj zhurmës është bazuar në:
•

Numrin e pronave që ndikohen dhe afërsinë minimale me Linjën për rreshtin e parë të
banesave (Tabela 53); ato janë përcaktuar duhet përdorur hartat ortofoto dhe imazhet e

52

Marzhi prej 2 Leq dBA pasqyron marzhin e gabimit të këtij mjeti të thjeshtë.

153

satelitit Google Earth. Largësia minimale e rreshtit të parë të Pronave Rezidenciale u pa se
luhatej nga 3 në 80 m në anën e majtë (drejtimi kah Kijevo për në Zahaq) dhe 5 në 80 m në
anën e djathtë.
•

Gjithashtu, u vlerësuan numri i rreshtave dhe gjatësia e përafërt e rreshtit të pronave
rezidenciale që ndikohen potencialisht nga zhurmat dhe dridhjet.

•

Zona e ndërmjetme prej 80 metrash që del nga teknika e TNS është vendosur si e tillë që
pasqyron largësinë maksimale të receptorëve mbi të cilët ndikojnë nivelet e Zhurmës do të
tejkalohet.

Numri i receptorëve të ndjeshëm, vendndodhja e tyre e përafërt dhe largësia ndërmjet rreshtit të parë
të pronave dhe Linjës së rrugës automobilistike jepet në Tabelën 53 më poshtë.
Tabela 52: Numri i Receptorëve të Ndjeshëm, Vendndodhjet dhe Largësia e tyre nga Rruga
Automobilistike
Nr. i pronave / receptorëve të ndjeshëm

Vija e
(km)

6 prona rezidenciale

5+500

1-3

30 prona rezidenciale

12+800 – 13+000

5 – 15

Ndërndryshimi është planifikuar – numri i
pronave rezidenciale nuk mund të përcaktohet

15+000

1-3

Mbikalimi është planifikuar - numri i pronave
rezidenciale nuk mund të përcaktohet

19+500

10

Mbikalimi është planifikuar - numri i pronave
rezidenciale nuk mund të përcaktohet

20+000

3–5

30+000

Aktualisht synohet të shkatërrohet;
ndryshimet janë të mundshme të
ndodhin në fazën e Skicimit të
Hollësishëm

3 prona jo rezidenciale (biznese)

distancës

Largësia ndërmjet rreshtit të parë
të pronave dhe Linjës

Në Figurat e mëposhtme 57, 58 dhe 59, tregohet afërsia e receptorëve të ndjeshëm të përcaktuar nga
tabela 54 e dhënë më sipër, me rrugën automobilistike dhe gjatësinë e të paktën dy rreshtave të parë
të ponave.
30m
90m
120m

35m

50m

10m
10m

160m

30m
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Figura 57: Largësitë e Receptorëve nga Rruga Automobilistike dhe Gjatësia e Rreshtave të
Receptorëve të Ndjeshëm

90m
35m

50m
50m
10m
170m

50m

170m

10m
130m

Figura 58: Largësitë e Receptorëve nga Rruga Automobilistike dhe Gjatësia e Rreshtave të
Receptorëve të Ndjeshëm
10m
60m

5m
50m

10m
110m
60m
30m 10m

30m

50m

30m

30m

Figura 59: Largësitë e Receptorëve nga Rruga Automobilistike dhe Gjatësia e Rreshtave të
Receptorëve të Ndjeshëm
Largësia minimale ndaj vijës qendrore të një receptori nga Linja, siç përcaktohet me anë të mjetit
TNS, është 15 metra. Për rrjedhojë, pavarësisht largësisë aktuale, ne kemi përdorur një largësi prej
15 m nga receptorët e ndjeshëm të përcaktuar në këtë fazë dhe kemi përftuar Nivein e Zhurmës prej
68-70 Leq dBA (Tabela 54).
Tabela 53: Parashikimi i Niveleve të Zhurmës që Veprojnë mbi Receptorët e Ndjeshëm në vitin
2020
Vija e drejtë (km)

Largësia e Receptorit nga Boshti
i Rrugës (m)

Niveli i Zhurmës (Leq dBA)

5+500

15

68-70

12+800

15

68-70

15+000

15

68-70

19+500

15

68-70
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Vija e drejtë (km)

Largësia e Receptorit nga Boshti
i Rrugës (m)

Niveli i Zhurmës (Leq dBA)

20+000

15

68-70

30+000

15

68-70

Largësia minimale 15 e një receptori përkon me Rrugëkalimin prej 20 m të përcaktuar nga
legjislacioni kombëtar. Për pasojë, receptorët e ndjeshëm (kryesisht prona rezidenciale) që ndodhen
brenda kësaj zone të ndërmjetme, ndaj të cilëve nuk do të përdoren matjet e pakësimit të zhurmës,
do të duhet të pastrohen, nëse Linja nuk do të ndryshojë gjatë fazave të Skicës Paraprake dhe të
Hollësishme.
Niveli i Zhurmës do të bjerë në kufij të lejueshëm (55 Leq dBA) për largësinë e vijës qendrore të
receptorëve nga Linja prej 80 m. Në harmoni me këtë, të gjitha pronat që gjenden brenda zonës së
ndërmjetme prej 80 metrash në secilën anë të Linjës konsiderohen si të ndjeshme. Për të
pakësuar zhurmën e trafikut do të duhet të përdoren masat e përshtatshme të zbutjes (pra pengesat
për zhurmat).
Në fazën e Skicës Paraprake, do të duhet të përdoret një teknikë më e sofistikuar e
parashikimit të zhurmës për të:
•

Verifikuar saktësinë e niveleve të parashikuara të zhurmës në largësitë përkatëse nga
Linja e rrugës autmobilistike,

•

Kontrolluar gjerësinë e zonës së ndërmjetme në të cilën Nivelet e Zhurmës tejkalojnë
kufijtë dhe për të përcaktuar të gjithë receptorët e ndjeshëm brenda kësaj zone të
ndërmjetme,

•

Vërtetuar gjatësinë e rreshtave të receptorëve të ndjeshëm që gjenden në zonën e
ndërmjetme.

6.1.23. 1.1.6. Administrimi i mbeturinave
6.1.24. 1.1.6.1. Zona e Studimit
Zona e hetimit për praktikat ekzistuese të administrimit të mbeturinave është territori i komunave të
prekura (Klinë dhe Pejë).
6.1.25. 1.1.6.2. Burimet e të dhënave
53

Informacioni dhe të dhënat kyçe u morën nga dokumentat zyrtarë strategjikë
nivele shtetërore

54

të përshtatura në

dhe të komunave. Ky informacion u plotësua me një vrojtim të administratës së

komunës përkatëse.
53

http://mmph-rks.org/repository/docs/Strategy_fo__Republic_Kosova_for_WM_2013-2022__eng._945753.pdf

54

Planifikimi Hapësinor në Kosovë, 2011 (i disponueshëm në
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6.1.26. 1.1.6.3. Metodologjia e Grumbullimit të të Dhënave Bazë
Medota e mbledhjes së të dhënave përfshin një kërkim nga zyra të literaturës së disponueshme për
Kosovën dhe Zonën e Studimit, vizitat në terren dhe vrojtimin e administratës së komunave në
Zonën e Studimit. Informacioni në praktikën aktuale të administrimit të mbeturinave të komunës,
tregtare dhe të ndërtimit, si dhe të shkatërrimeve janë marrë nga Strategjia e Administrimit të
Mbreturinave. Gjendja në Zonën e Studimit në lidhje me vendndodhjet e zonave të paligjshme të
hedhjes së tyre, sëbashku me llojet e mbeturinave të depozituara në to, analizohet bazuar në
55

informacionin e disponueshëm në portale në internet të Nismës “Le T'ia Bëjmë Këtë Botës” . Për
qëllime të vrojtimit është ndërtuar një pyetësor dhe është shpërndarë në pikat kryesore të komunës,
të cilat janë përcaktuar gjatë veprimtarive të mëparshme të angazhimit të palëve të interesit.
6.1.27. 1.1.6.4. Supozimet dhe Kufizimet Bazë
Të dhëna precize për gjenerimin e mbeturinave, mbulimin e grumbullimit të mbeturinave dhe
vendndodhjet e të gjitha hedhjeve të paligjshme nuk janë të disponueshme për Zonën e Studimit.
Mungesa e të dhënave nuk përbën një pengesë për vlerësuar ndikimet nga Projekti në lidhje
me aktivitetet e administrimit të mbeturinave ose për përcaktimin e masave lehtësuese të
përshtatura.
6.1.28. 1.1.6.5. Kushtet Bazë të Administrimit të Mbeturinave
Raporti mbi gjendjen e mbeturinave në vitet 2008/2009, bazuar në të dhënat e Agjencisë së Mbrojtjes
së Mjedisit në Kosovë, përmban të dhënat e mëposhtme të gjenerimit të mbeturinave:
Tabela 54: Gjenerimi i mbeturinave në Kosovë për Kategoritë e Mbeturinave
Kategoritë e mbeturinave
Mbeturina banesash
Mbeturina tregtare
Mbeturina mjekësore
Mbeturina hi dhe skorje
Mbeturina ndërtimi / shkatërrimi
56

Mbeturina të tjera
Gjithsej

Mesatare ditore
(kg / frymë)

Gjenerimi vjetor
(kg / frymë)

Gjenerimi
(ton / vit)

0.277

101

232,541

0.25

91.25

209,875

0.0024

0.876

2,014.5

0.907

331

761,426.5

0.2

73

167,900

0.36
2,0

131.4
729

302,220
1,675,977

http://mmph.rks-gov.net/repository/docs/Spatial_Plan_of_Kosova_2010_2020.pdf); Rishikimi dhe Përditësimi i
Strategjisë së Mjedisit në Kosovë (KES) dhe Plani Kombëtar i Aksionit Mjedisor (NEAP) 2011- 2015 (i
disponueshëm në:
http://www.kryeministriks.net/repository/docs/REVISING_and_UPDATING_the_KOSOVO_ENVIRONMENTAL_STRATEGY_(KES).pdf)
55

https://www.letsdoitworld.org/country/kosovo/

56

Mbeturinat e tjera përbëhen nga paketimet, plastika, gomat, pesticidet, elektronika, druri etj.
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Grumbullimi i mbeturinave të komunave kryhet nga shtatë (7) ndërmarrje rajonale publike, të cilat
janë të organizuara në 37 Komuna të Kosovës, nëpërmjet njësive operacionale. Të gjitha
vendgroposjet e vjetra të mbeturinave të komunave janë mbyllur dhe rehabilituar. Rreth 90‐95% e
popullsisë urbane i janë bashkuar sistemit të grumbullimit të mbeturinave. Në zonat rurale rreth 20%
e popullsisë mbulohet nga shërbimi i grumbullimit të organizuar të mbeturinave. Në zonat rurale janë
të përhapura vende hedhjeje të mbeturinave të paligjshme të numërta, si rrjedhojë e dëshimit të
operatorëve të administrimit të mbeturinave për të ofruar shërbime të grumbullimit të mbeturinave
për të gjithë qytetarët.
Gjatë vitit 2013, KEPA ka identifikuar të gjitha vendgroposjet e paligjshme në territorin e Kosovës.
Identifikimi u bë në 34 komunat e Kosovës, duke përjashtuar Leposaviqin, Zubin Potokun dhe
Zveçanin. Gjithsej u identifikuan 400 vendgroposje të paligjshme, me një sipërfaqe totale prej
301.18 hektarësh. Këto zakonisht formohen përgjatë rrugëve dhe brigjeve të lumejve. Mbeturinat e
komunave janë të përziera me mbeturinat e ndërtimeve dhe një pjesë e vogël me mbeturina të
dëmshme. Kullimi i gjeneruar nga këto zona hedhjesh të mbeturinave përbën një kërcënim për
cilësinë e tokës, ujit dhe ujit nëntokësor.
6.1.29. 1.1.6.6 Kushtet Bazë të Administrimit të Mbeturinave në Zonën e Studimit
Mbeturinat, të cilat prodhohen në Zonën e Studimit (komunat Klinë dhe Pejë) grumbullohen,
transportohen dhe depozitohen ne vendgroposjen rajonale në Pejë nga Kompania Publike
Rajonale “Ambijenti” (Tabela 56).
Tabela 55: Vendgroposjet e përdorura për hedhjen e mbeturinave të mbledhura në Komunat që
Preken
Vendgroposja

Rajoni

Lloji i
vendgroposjes

Sipërfaqja
(ha)

Banorë

Prizren

Prizren, Suha reka
Malisheva, Rahovec,
Gjakova

Rajonal

24

316.728

Pejë

Pejë, Deçan, Klinë, Istog

Rajonal

3.6

250.000

Hapësirë
boshe (vite)
15

Burimi: Rishikimi dhe Përditësimi i Strategjisë së Mjedisit të Kosovës (KES) dhe Plani Kombëtar i Aksionit
Mjedisor (NEAP) 2011‐ 2015

Në Figurën 60 më poshtë jepet vendndodhja e vendgroposjes rajonale në Pejë në lidhje me zonën e
studimit dhe Linja e rrugës automobilistike.
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Figura 60: Vendgroposjet e komunave dhe vendet e paligjshme të hedhjes së mbeturinave
përgjatë korridorit të rrugës automobilistike
Burimi: Plani Hapësinor i Kosovës, 2010-2020+
Sipas rezultateve të komunave të vrojtuara, mbulimi me shërbim është në nivelin e 70% të
popullsisë gjithej. Sikurse u tha më lart, qytetarët që nuk marrin një shërbim të organizuar të
grumbullimit të mbeturinave i hedhin mbeturinat e tyre në vende të paligjshme – pranë rrugëve dhe
brigjeve të lumejve.
Në vrojtimin e KEPA (2013) u identifikuan mbi 30 vendgroposje të paligjshme në Komunat e Pejës
dhe Klinës. Vendndodhjet e hedhjeve të paligjshme paraqiten në figurën e mëposhtme, e cila ofron
një indikacion të përafërsisë së Linjës së rrugës automobilistike.

Figura 61: Vendet e paligjshme të hedhjes së mbeturinave të evidentuara përgjatë Linjës
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Kullimi që e ka origjinën nga vendet e paligjshme të hedhjes së mbeturinave përkeqëson cilësinë e
rrjedhjeve të ujit dhe ujërave nëntokësore. Në disa fshatra, të cilat nuk përfshihen në monitorim, për
furnizim me ujë përdoren puset private. Prania e vendeve të paligjshme të hedhjes së mbeturinave
mund të përkeqësojë cilësinë e ujërave nëntokësore të përdorur për furnizimin me ujë të këtyre
qytetarëve.
6.1.30. 1.1.7. Vlerësimi i Biodiversitetit
Ky seksion trajton studimin e mjedisit biotik dhe përfshin kushtet bazë për Zonat e Mbrojtura &
Caktuara, Habitatet, Florën dhe Faunën.
6.1.31. 1.1.7.1. Zona e Studimit
Për Habitatet, Flora dhe Fauna, një rrip toke i gjerë prej 1.0km përgjatë korridorit (500 m në të dy
anët e boshtit të Linjës së rrugës automobilistike) është konsideruar si i mjaftueshëm për të
vlerësuar efektet potenciale që mund të ketë projekti mbi këto variabla, si gjatë punës ndërtimore
ashtu edhe gjatë funksionimit.
6.1.32. 1.1.7.2. Burimet e të dhënave
Mbledhja e të dhënave për bazën e ruajtjes së natyrës dhe biodiversitetit janë përftuar nëpërmjet:
•

Rishikimit të literaturës;

•

Përvojës personale të ekspertëve në fusha të ndryshme që kontribuojnë në studimin nga

•

shqyrtime të mëparshme;
Interpretimit të hartave topografike, imazheve satelitore (Google Earth) dhe fotografive
zonave (imazhe ortofoto).

•

Punës së targetuar në terren, e kryer në pranverën e vitit 2015.

6.1.33. 1.1.7.3. Metodologjia e Grumbullimit të të Dhënave Bazë
Për përshkrimin e habitateve, u përgatit nga ESIA një hartë e habitateve përgjatë korridorit të rrugës
automobilistike. Të gjitha habitatet natyrore dhe ato të krijuara nga dora e njeriut, me sipërfaqe të
mjaftueshme për t'u paraqitur në hartën me shkallë 1:25.000, janë përfshirë. Njësitë e habitatit që
janë përfshirë në hartë i korrespondojnë nivelit më të imët të Klasifikimit të Habitatit EUNIS që ekipi
ishte në gjendje të dallonte.
Mjedisi natyror paraqitet nga përbërja dhe karakteristikat e ekosistemeve, për shembull, komponenti i
gjallë i ekosistemeve. Në këtë kapitull, ekosistemet natyrore dhe antropogjenike, si edhe toka
bujqësore dhe vendbanimet e njerëzve përshkruhen në sensin e biotopeve. Habitatet në këtë studim
ndahen në dy grupe: habitate natyrore dhe habitate antropogjenike. Të gjitha habitatet janë analizuar
nga disa aspekte:
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•

fizionomia dhe shkalla e degradimit;

•

karakteristikat e bimësisë shoqëruese (komuniteti) dhe përhapja globale e tyre.

Ndërtimi i hartës së habitateve në zonën e ndërmjetme, të analizuar të korridorit të rrugës
automobolistike Kijevo-Pejë, është kryer në bazë të identifikimit të habitateve gjatë punës në terren,
regjistrimit të të dhënave reale të terrenit nga GPS dhe ndërtimit të hartës në software-in ArcGIS.
Harta e ndërtuar paraqitet në shkallën 1:25.000 (shih hartën e Habitatit), megjithëse harta topografike
ka një shkallë prej (1:50.000). Në përgjithësi, numri i habitateve të identifikuara dhe të përfshira në
hartë ishte relativisht i ulët. Seksioni i parë (Kijevo-Klinë) karakterizohet nga mbizotërimi i tokës
bujqësore me ngastra të shpërndara të pyjeve me lis italian dhe turk dhe një pyll më të madh me
shkozë orientale dhe lis të bardhë. Seksioni i dytë (Klinë-Pejë) përsëri mbizotërohet nga toka
bujqësore me ngastra të pyjeve të lisit italian dhe turk dhe zona pyjore me plepa dhe shelgje në
rrafshinën e Lumit Bistrica (Bistrica e Pejës). Në të dyja seksionet janë të pranishme vendbanimet e
njerëzve dhe pronat jorezidenciale.
Nga ekspertët janë përgatitur inventarët e specieve të bimësisë, të botës shtazore dhe të
kërpudhave (shih Shtojcën 2).
6.1.34. 1.1.7.4. Supozimet dhe Kufizimet Bazë
Pjesa më e madhe e informacionit, është siguruar rishtazi nga ekspertët e fushave të ndryshme të
biologjisë, që marrin pjesë në studim, nëpërmjet interpretimit të kartografisë, imazheve satelitore
dhe fotografive nga ajri, si dhe vrojtimeve në terren. Për më tepër, përcaktimi i specieve të ndjeshme
të bimësisë dhe botës shtazore, që potencialisht janë të pranishme përgjatë korridorit, është i
kufizuar nga fakti që ende nuk është përgatitur ndonjë Regjistër me të Dhëna për Speciet e
Rrezikuara dhe Listë me të Dhëna për Speciet e Rrezikuara për florën, faunën dhe kërpudhat në
Kosovë, si në nivel kombëtar apo në nivel rajonal/vendor. Kështu, përcaktimi i pranisë së specieve
të ndjeshme në zonën e korridorit do të duhej të bëhej në bazë të konventave dhe traktateve
ndërkombëtare më të fundit (Konventa e Bernës, Lista e specieve të rrezikuara IUCN, Direktiva e
Habitateve, etj.).
6.1.35. 1.1.7.5. Kushtet Bazë të Habitatit
Kjo Linjë e Projektit kalon përmes komplekseve të habitateve që mund të ndahen në katër seksione:
•

Seksioni i Parë (Kijevë-Iglarevo): Zona bujqësore e përfaqësuar nga fusha dhe akra me njolla
të pyjeve italiane dhe turke të shpërndara në këtë seksion.

•

Seksioni i Dytë: ka prani të pyjeve të shkozës orientale dhe një numër guroresh (IglarevoDërsniku).

•

Zona ndërmjet Dërsnikut dhe Zajmit: mbizotërojnë habitatet bujqësore dhe të tjera të krijuara
nga dora e njeriut.
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•

Seksioni i katërt karakterizohet nga dominimi i fushave dhe akrave me prani të ndjeshme të
pyjeve të lisit italian dhe turk dhe ngastra dhe kullota kodrinore.

•

Seksioni i fundit prej ~ 1.3km (përpara Zahaqi): mbizotërojnë habitatet bujqësore dhe të tjera
të krijuara nga dora e njeriut.

Habitatet Natyrore dhe Gjysëm Natyrore
Pyje dhe zona pyjore
Pyjet termofile të shkozës orientale dhe lisit të bardhë
Referenca te Habitatet EUNIS: G1.737 Lisi i bardhë sub-mesdhetar lindor - G1.7372
drurë lis i bardhë moesian
Referenca te Shtojca I EU HD: drurë lis i bardhë lindorë 91AA
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: 41.7 drurë lisi supra-mesdhetar dhe termofile
Pyjet termofile të shkozës orientale dhe lisit të bardhë karakterizohen nga bashkësia e pyjeve
Querco-Carpinetum orientalis. Kjo bashkësi termofile dhe kserofile po zhvillohet nën ndikimin
klimaterik rajonal në tokë skeletore. Speciet me gjethe janë Quercus pubescens, dhe specia shumë e
shpeshtë dhe e pasur është Carpinus orientalis. Përveç këtyre specieve pemë, të zakonshme në
formën e pemëve dhe shtresave të shkurreve janë Fraxinus ornus, Cotinus coggygria, Acer
monspessulanum, A. tataricum, A. campestre, Quercus cerris, Crataegus monogyna, Ulmus minor.
Shtresa barishtore përfaqësohet nga Cyclamen neapolitanum, Lathyrus venetus, Carex sp., Anemone
apenina, Lithospermum purpureoviolaceum, Hypericum perforatum.
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Figura 62: Pyjet termofile të shkozës së zezë dhe lisit të bardhë
Ky pyll është degraduar për shkak të shfrytëzimit për lëndë drusore. Shtresa e pemëve përbëhet nga
pemë më të vogla me lartësi jo më të madhe sesa 5 m. Bashkësia është shumë e dendur dhe i ngjan
një zabeli sesa një pylli tipik. Gjithashtu, ka disa lloje guroresh brenda pyllit, të cilat kanë shkaktuar
degradim të mëtejshëm. Sidoqoftë, shtigjet e pyjeve të shkozës së zezë dhe lisit të bardhë tregojnë
shkallën më të lartë të natyralitetit në zonën e korridorit të autostradës.
Ky shoqërim është i përhapur dhe i shpërndarë në rajonin sub-mesdhetar të Adriatikut dhe Egjeut. Në
korridorin e rrugës automobilistike përfaqësohet nga një zonë e madhe mbi tokë karbonike në lindje të
Dollcit (Shih Hartën e Habitatit).
Pyjet me lis italian dhe turk
Referenca te Habitatet EUNIS: G1.76 Pyjet termofile Balkano-Anadolliane [Quercus]
- G1.762 Pyjet Helleno-Moesiane [Quercus frainetto]
Referenca te Shtojca I EU HD: Nuk ka
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: 41.7 Pemë lisi termofile dhe supramesdhetare
Pyjet me lis italian dhe turk në korridorin e analizuar të autostradës përfaqësohen nga shoqërimi i
bimësisë Quercetum frainetto-cerris. Kjo bashkësi zakonisht zhvillohet në brezin me lartësi më të
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madhe, pra mbi pyjet termofile të shkozës së zeë dhe lisit të bardhë. Megjithatë, në korridorin e
analizuar të autostradës, pyjet me lis turk dhe italian përbëjnë bimësi më të ulët për shkak të kushteve
klimaterike dhe gjeologjike. Pyjet me lis italian dhe turk zhvillohen në kushte me më shumë lagështirë
në tokë me kapacitet më të madh të ujit, krahasuar me tokën e pazhvilluar të habitatit të shkozës së
zezë dhe lisit të bardhë.
Speciet edifere janë lisi italian (Quercus frainetto) dhe lisi turk (Quercus cerris). Përveç këtyre
specieve të pemëve, shtresa e pemës nëndominuese dhe shtresa e shkurreve përfaqësohen nga
Thelycranis sanguinea, Cornus mas, Pyrus amygdaliformis, Pyrus pyraster, Crataegus monogyna,
Acer tataricum, Fraxinus ornus, Rosa arvensis etj. Habitati i përngjan një pylli të vërtetë me pemë lisi
me lartësi të konsiderueshme. Megjithatë, këto pemë janë shfrytëzuar ashpërsisht nga banorët
vendas dhe për pasojë pylli ka degraduar, me shtresë më të hollë të kanopit, barishte të zhvilluar
intensivisht dhe shtresa shkurresh.

Figura 63: Ngastër pylli me lis italian dhe turk pranë Kijevës
Pyjet me lis italian dhe turk në korridorin e autostradës përfaqësohen me ngastra të vogla zonash
pyjore të rrethuara me truall bujqësor. Pjesa më e madhe e këtyre ngastrave nuk janë të lidhura mirë
me bimësinë e pyjeve. Megjithatë, pyjet më të mëdha janë vërejtur në rrethinat ngjitur me korridorin e
autostradës. Ngastrat e pyjeve me lis italian dhe turk është e qartë se kanë më pak vlerë biodiversiteti
krahasuar me pyjet e vazhdueshme. Pyjet më të mëdhenj kanë potencial të mbajnë një popullsi të
shëndetshme zogjsh dhe gjitarësh. Ngastrat e izoluara të pyllit përdoren me raste për të ushqyer
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vertebrorët më të mëdhenj. Kështu, pyjet me lis italian dhe turk në korridorin e autostradës
përfaqësohen nga dy lloje të ndryshme në Hartën e Habitatit:
•

Ngastra lisi italian dhe turk

•

Pyje lisi italian dhe turk

Ngastrat e lisit italian dhe turk përdoren nga popullsia vendore për dru dhe ata i përdorin edhe për
produkte pylli të ndryshme nga lënda drusore. Ato, gjithashtu, kryejnë funksionin e mbrojtjes nga era
në një peizazh mbizotërues bujqësor.
Bashkësia e lisit italian dhe turk, e cila përbën pjesën më të madhe të pyjeve të lisit, është një
bashkësi klimazonale në Ballkan. Ky habitat në korridorin e autostradës është i pranishëm përgjatë të
gjithë Linjës. Megjithatë, habitatet e pjesës Kijevë – Klinë (përveç zonës së pyjeve me shkozë të zezë
dhe lis të bardhë) janë të ruajtura më mirë.
Zonat pyjore të shelgut bregor dhe plepit
Referenca te EUNIS: G1.11 Zona pyjore në breg të lumit [shelg-Salix] - G1.112
galeritë e larta mesdhetare [Salix] (G1.1121 Galeritë e shelgut të bardhë mesdhetar)
Reference te Direktiva e Habitatit e BE, Shtojca I: 92A0 Galeritë e shelgut të
bardhë (salix alba) dhe plep i bardhë (populus alba)
Zonat pyjore me shelg dhe plep në korridorin e autostradës zhvillohen në tokë ranore aluvionale në
anë të brigjeve të lumit Bistrica e Pejës. Toka përmbytet rregullisht gjatë periudhës së lagësht. Biotopi
karakterizohet nga lagështi e përhershme, struktura dhe përbërje të lehta të tokës. Ky lloj zone pyjore
që i përket shoqërimit Salicetum albae-fragilis Issler 1926. Speciet e pemëve më tipike janë Salix alba
e shoqëruar me Populus nigra, Salix triandra, S. Amplexicaule, Sambucus nigra, Viburnum opulus,
Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, etj. Në disa vendqëndrime mbizotërojnë pemët e plepit
(Populus nigra, Populus tremula dhe Populus alba) dhe vendqëndrimi i përngjan një bashkësie tipike
plepash. Në disa vende dominojnë pemët vrri (Alnus glutinosa) dhe formojnë ngastra të vogla. Në
shtresën barishtore speciet më karakteristike janë: Poa trivialis, Poa palustris, Carex vulpina,
Polygonum lapatifolium, Polygonum hidropiper, Rumex sanguineum, Veronica anagalis-aquatica,
Scirpus lacustris etj.
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Figura 64: Zona pyjore pranë bregut të lumit me shelgje dhe plepa përgjatë lumit Bistrica e
Pejës
Zonat pyjore shelg-plep përfaqësohen nga ngastra më të vogla që ndërpriten me livadhe dhe tokë
bujqësore. Kështu, ato nuk formojnë pyll të vazhdueshëm, gjë e cila e ul vlerën e këtij habitati.
Ky biotop është i zakonshëm për pjesën më të madhe të zonës së shtrateve të lumejve në Kosovë
dhe Ballkan. Në korridorin e autostradës është i shpërndarë në seksionin nga Klina në Zahaq, në
rrafshinën përgjatë Bistricës së Pejës.
Brezat në brigjet e lumit me shelg dhe plep
Referenca te Habitatet EUNIS: G1.11 Zonë pyjore në breg lumi [Salix] - G1.112
Galeri të larta mesdhetare [Salix] (G1.1121 Galeri me shelg të bardhë mesdhetar)
Referenca te Shtojca I EU HD: 92A0 Galeritë shelg i bardhë (Salix alba) dhe plep
i bardhë (Populus alba)
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: 44.1 Formacione shelgjesh në brigjet e lumit
Ndryshe nga lloji i mëparshëm i habitatit, ky habitat përfaqëson një brez shumë të ngushtë përgjatë
lumejve. Flora e brezave të brigjeve të lumit është shumë e ngjashme me atë të zonave pyjore në
brigjet e lumit. Megjithatë, në brezat pranë brigjeve të lumit mund të vërehen prania e specieve të
sjella (invadore) (Amorpha fruticosa, Populus X hybridus).
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Breza të zhvilluar mirë pranë brigjeve të lumit me shelg dhe plep janë të pranishme përgjatë lumit
Drini i Bardhë, si edhe përgjatë lumit Bistrica e Pejës.

Figura 65: Brezat pranë brigjeve të lumit me shelg dhe plep përgjatë Drinit të Bardhë
Lëndina dhe Livadhe
Kullota kodrinore
Referenca te Habitatet EUNIS: E1.33 Lëndina Mesdhetare Lindore të thata
Referenca te Shtojca I EU HD: 6220 Pothuaj-stepa me bar dhe bimë njëvjeçare të
Thero-Brachypodietea
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: 34.5 Lëndina Mesdhetare thata
Kullotat kodrinore janë formacione sekondare. Ato përfaqësohen nga ngastra shumë të vogla në
korridorin e autostradës. Bashkësia zhvillohet në zonat që dallohen nga ndikimi i klimës më të
ngrohtë. Ky habitat është i pasur me specie bimore: Erysimum cuspidatum, Teucrium chamadrys,
Tragopogon sp., Euphorbia cyparissias, Nigella damascena, Fumana procumbens, Teucrium polium,
Tunica sp., Helleborus odorus, Sedum album, Hypericum perforatum etj. Në habitat janë të
shpërhapura disa shkurre të Ulmus minor dhe Rosa canina.
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Figura 66: Kullotë kodrinore
Biotopi i kullotës kodrinore është i shpërndarë në pjesët qendrore dhe jugore të Gadishullit Ballkanik.
Kullotat kodrinore në korridorin e autostradës përfaqësohen nga pak ngastra shumë të vogla.
Livadhet
Referenca

te

Habitatet

EUNIS:

E2.238

Livadhet

submalore

me

sanë

Jugperëndimore Moesiane
Referenca te Shtojca I EU HD: 6510 Livadhet me sanë në ultësirë (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Pjesa më e madhe e livadheve në korridorin që po studiohet administrohen rregullisht. Në varësi të
intensitetit të kositjes, livadhet mund të kenë një strukturë specifike të specieve të bimësisë dhe
shtazore ose në strukturën floristike dhe të faunës mund të mbizotërojnë specie nga habitatet e
lëndinave dhe pyjeve fqinje. Bashkësia e bimësisë karakteristike për këtë lloj habitati i përket
bashkimit të Trifolion resupinati. Megjithatë, në përbërjen floristike të këtij habitati mesofil nuk
përfaqësohet me prani të lartë dhe mbulim, si në livadhet e lagështa. Speciet tërfil (Trifolim
resupinatum, T. balansae, T. filiforme dhe të tjera) kanë prani dhe mbulim më të lartë. Disa specie
bari (Alopecurus utriculatus, Agrostis alba,) janë gjithashtu të zakonshme.
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Pjesa më e madhe e livadheve mund të gjendet në zonën ndërmjet Klinës dhe Zahaqit. Disa prej tyre
janë të konsiderueshme në madhësi, por zakonisht ato rrethohen me fusha dhe akra.

Figura 67: Lëndina
Habitatet ujore
Lumejtë e mëdhenj
Referenca te Direktiva e Habitatit: Nuk ka referencë të veçantë
Referenca te Habitatet Palaoarktike: 24. Lumejtë dhe përrenjtë
Referenca te Direktiva e Kuadrit të Ujit (EEC 60/2000): lloji i lumejve të mesëm / të
vegjël fushorë
Lumi më i madh në studimin e korridorit të autostradës është Drini i Bardhë. Ai kalohet nga rruga
ekzistuese N9 me një urë afër Klinës. Shtrirja e lumit në korridorin e analizuar karakterizohet nga ujë
me rrjedhje të ngadaltë. Brigjet e lumit mbulohen nga breza pranë tyre me shelg dhe plep. Megjithatë,
në disa vende të bregut të lumit janë hedhur gurë të mëdhenj (nga ndërtimi). Gjithashtu, gjatë kohës
së punës në terren (verë, korrik i vitit 2015) formohen habitate të vogla ranore. Është e qartë se në
stinët e tjera të vitit këta ishuj ranorë mbulohen nga uji.
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57

Punimet shkencore

në lidhje me iktiofaunën japin të dhëna për përbërjen e faunës së peshqve në

Zonën e Projektit. Gjatë kampionimit të kryer në vitet 2005-2007 janë gjetur 13 specie. Kampionimi
zbuloi praninë e ngjalës europiane (Anguilla anguilla) - CR (të rrezikuar në nivel kritik) dhe krapin e
zakonshëm (Cyprinus carpio) - VU (i cenueshëm), të cilët konsiderohen se kanë rëndësi të lartë për
t'u ruajtur (IUCN 2015.2). Burimet e literaturës vërejnë faktin që bollëku i përgjithshëm i ngjalës
europiane në Lumin Drini i Bardhë po bie me shpejtësi, si rrjedhojë e ndërprerjes së migrimit të
shkaktuar nga digat e mëdha të hidrocentraleve në Shqipëri; të dhënat më të fundit konfirmojnë se
prania e ngjalës europiane nuk është më e disponueshme. Për të përcaktuar praninë e ngjalës
europiane kërkohen kampionime dhe analiza shtesë dhe bazuar në faktet do të duhet të përcaktohen
masat e përshtatshme të zbutjes së problemit.

Figura 68: Lumi Drini i Bardhë
Pjesë e Bistricës së Pejës, gjithashtu, është përfshirë në korridorin e autostradës së analizuar. Rruga
ekzistuese nuk kalon mbi Bistricën e Pejës, por i përqaset këtij lumi me 50m në një pikë. Kjo pjesë e
lumit karakterizohet nga prurje uji shumë e vogël. Brigjet e lumit janë të mbuluara me brez shelgu.
Gjithashtu, mund të gjenden disa vendqëndrime të bashkësisë së kallamishtes (Phragmitetum
australis). Speciet më mbizotëruese janë Typha latifolia dhe Phragmites australis.

57 Iktiofauna e Lumit Drini i Bardhë, L. Grapci–Kotor, F. Zhushi–Etemi1, H. Sahiti1, A. Gashi, R. [krijelj, H.
Ibrahimi, http://hrcak.srce.hr/file/95267
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Figura 69: Lumi Bistrica e Pejës
Përrenjt e çrregullt
Referenca te Habitatet EUNIS: C2.5 Ujëra me rrjedhje të përkohshme
Referenca te Shtojca I EU HD: HD Shtojca I: 3290 Lumejtë mesdhetarë me rrjedhje
të çrregullt të Paspalo-Agrostidion
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Gjatë shqyrtimit në terren përgjatë rrugës së korridorit, janë gjetur disa përrenj të çrregullt. Prurja e ujit
ekziston vetëm gjatë periudhave të lagështa të vitit. Ato kanë nivel të lartë të ujit në fillim të pranverës,
pas shkrirjes së dëborës, dhe gjysmën e vitit (pak a shumë) këta përrenj karakterizohen nga shtrate
të thatë. Kjo është arsyeja se përse këta përrenj nuk kanë rëndësi të madhe si ekosisteme ujore.
Habitatet Antropogjenike
Toka Bujqësore
Fushat e Akrat
Referenca te EUNIS: I1.3 Toka e punueshme me kulturë të mbjellë të papërzierë të
rritur me përdorim të medotave bujqësore me intensitet të ulët
Referenca te Direktiva e Habitatit të BE Shtojca I: nuk ka
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Fushat, akrat dhe plantacionet në zonën e korridorit të projektuar të autostradave përfaqësohen
kryesisht nga kultura e mistrit dhe barërat e këqinj. Kulturat industriale kultivohen shumë rrallë. Toka
bujqësore krijon peizazh të njohur, i cili mbizotërohet nga fusha dhe akra. Disa prej fushave janë të
ndara nga gardhe pemësh ose gardhe gurësh.

Figura 70: Tokë bujqësore pranë Kijevës
Shumë zogj ushqehen në tokat bujqësore, me kafshë dhe bimë të kultivuara që jetojnë atje, të tilla si
krimba, larva insektesh etj. Më të zakonshmit janë Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Corvus
cornix, Coloeus monedula, Pica pica, Passer domesticus dhe shumë të tjerë. Zogjtë grabitqarë në
mënyrë konstante fluturojnë mbi këto territore duke kërkuar për jovertebrorë, zogj ose lepuj (Buteo
buteo, Falco tinnunculus).
Fushat dhe akrat janë lloji i habitatit dominues në korridorin e autostradës që është shqyrtuar. Akra të
gjera të tokës bujqësore janë karakteristike për pjesën e parë të rrugës automobilistike të projektuar
(në perëndim të Kijevës).
Tokë e Punueshme e Braktisur
Referenca te Habitatet EUNIS: I1.53 Fushat ugar të pambuluara me bashkësi
barërash të këqinj vjetor dhe të përhershëm
Referenca te EU HD Shtojca I: nuk ka
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Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Braktisja e tokës së punueshme ka krijuar një lloj të veçantë habitati. Prania e shumë specieve të
egra është karakteristike për këtë habitat. Megjithatë, speciet e shkurreve që rriten këtu (Rosa spp.,
Prunus spinosa etc.) përcaktojnë edhe fizionominë e tij. Prania e shkurreve ofron një vend të ngrohtë
për shumë prej specieve shtazore, veçanërisht për ushqim dhe strehë.

Figura 71: Tokë e punueshme e braktisur
Bimësia e Egër
Referenca te Habitatet EUNIS: E5.1 Vendqëndrimet e barërave antropogjenikë, përfshirë: E5.11
habitatet e ultësirës të kolonizuara nga barërat e lartë nitrofile; E5.12 Bashkësitë e barërave të këqij të
ndërtimeve urbane dhe suburbane të braktisur rishtazi; E5.13 Bashkësitë e barërave të këqij të
ndërtimeve rurale të braktisur rishtazi; E5.14 Bashkësitë e barërave të këqij të terreneve të industrisë
nxjerrëse të braktisur rishtazi
Referenca te Shtojca I EU HD: nuk ka
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Përsa i përket përbërjes florale, tipari më dallues i këtij biotopi është dominimi i specieve të barërave
të këqinj dhe bimëve të egra ndaj specieve të barishteve të komuniteteve të lëndinave. Mbulimi me
bimësi është pak a shumë i mbyllur, gjë që tregon se fushat janë braktisur për shumë vite. Speciet më
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të zakonshme janë Urtica dioica, Cynodon dactilon, Lolium spp., Arctium lappa, Hyosciamus niger,
Datura stramonium, Cichorium intybus, Xantium spinosum, Onopordon sp., Cirsium spp.

Figura 72: Bimësia e egër përgjatë rrugës automobilistike (Kijevë)
Pemishtet
Referenca te Habitatet EUNIS: G1. D4 Pemishtet frutore dhe FB.31 Pemishtet e
shkurreve dhe pemëve me trung të shkurtër
Referenca te Shtojca I EU HD: nuk ka
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Pemët frutore më të përhapura në pemishte janë mollët, dardhët dhe kumbullat. Prania e bimësisë në
formën e barërave nëntokësore është një tipar karakteristik posaçërisht për këto pemishte.
Megjithatë, këto habitate zënë zona të vogla dhe, për rrjedhojë, kanë vlera shumë të ulëta të
biodiversitetit. Pjesa më e madhe e tyre janë të vendosur brenda kufijve, pranë Pronave Rezidenciale
dhe, për rrjedhojë, nuk paraqiten veçmas në hartë.
Vendqëndrimet e drizës së butë (Robinia pseudoacacia)
Referenca te Habitatet EUNIS: G1.C3 Plantacionet [Robinia]
Referenca te Shtojca EU HD: nuk ka
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Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Vendqëndrimet e ngjashme me pyllin të këtij biotopi janë të zakonshme për zonën përreth Kijevës por
brezat e drizave të buta përgjatë rrugës automobilistike ekzistuese janë më të zakonshme. Në disa
zona, vendqëndrimet e drizave të buta janë shumë të hapura dhe bimësia tokësore është e zhvilluar
mirë. Këtu janë të pranishëm shumë elementë të egër për shkak të përafërsisë së tyre me rrugët dhe
ngulimet.
Pyjet dhe zonat pyjore me driza të buta janë të përhapura gjerësisht në Kosovë, sepse ato janë
përdorur për stabilizimin e tokës dhe kundër erozionit. Nga pikëpamja e biodiversitetit ato kanë shumë
pak vlerë.
Vendqëndrime të përziera të specieve të pemëve vendase dhe të sjella
Referenca te Habitatet EUNIS: nuk ka
Referenca te Shtojca I EU HD: nuk ka
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Vendqëndrimet e përziera të specieve vendase (Prunus spinosa, Ulmus minor) dhe specieve të sjella
(Robinia pseudoacacia, Lycium sp.) janë karakteristike për seksionin e parë të Linjës së autostradës.
Këto vendqëndrime janë të shpërndara në matricën e tokës bujqësore. Ato kanë një vlerë të caktuar
biodiversiteti meqenëse disa zogj ngrenë foletë në to dhe mund të supozojmë se gjitarët dhe reptilët
po ashtu kërkojnë strehim në to.
Një kombinim i tillë i specieve bimore është karakteristikë për gardhet në tokën bujqësore në të
njëjtën zonë.
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Figura 73: Vendqëndrimet e përziera të specieve të pemëve vendase dhe të sjella
Kufiri i pemëve
Referenca te Habitatet EUNIS: G5.1 Kufiri i pemëve
Referenca te Shtojca I EU HD: nuk ka
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Kufiri i pemëve përgjatë rrugëve mund të mos krijojë një bashkësi bimësie specifike ose habitat të
veçantë. Rëndësia e një bimësie të tillë, sëbashku me kufirin e pemëve në skaj të fushave, akrave
dhe kopshteve është e madhe, sepse ato mund të shërbejnë si korridore për përhapjen e shumë
specieve. Driza e butë (Robinia pseudoacacia) është specia e pemëve më të zakonshme në këto
breza pemësh antropogjenike. Pjesë të kufirit të pemëve janë edhe disa specie vendase të pemëve
(Prunus spinosa, Ulmus minor, Populus spp., Salix alba, etj.).
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Figura 74: Vija e pemëve të drizës së butë
Vendbanimet dhe terrenet industriale
Vendbanimet rurale
Referenca te Habitatet EUNIS: J1.2 Ndërtesat rezidenciale të fshatrave dhe
periferive urbane; I1.22 Kopshte dhe hortikultura, përfshi ngastrat, për treg të vogël
Referenca te Shtojca I EU HD: nuk ka
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Fshatrat përgjatë korridorit rrugor karakterizohen nga tipare të vërteta rurale. Si rregull, Pronat
Rezidenciale në këto fshatra janë të rrethuara me kopshte të vegjël dhe pemë frutore edhe në pjesën
qendrore të tyre. Në kushte të tilla, shumë specie kafshësh të egra janë përshtatur të jetojnë afër
njerëzve.
Pjesët periferike të fshatrave në zonën e korridorit të autorstradës karakterizohen nga përhapje e
rrallë e Pronave Rezidenciale përreth me livadhe të vogla, lëndina dhe pemë të rralla.
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Figura 75: Ngulimet në matricën e tokës bujqësore
Fshatrat janë habitate të përshtatshme për zogjtë dhe gjitarët. Një shumëllojshmëri perimesh, bagëtie
dhe pularie ofrojnë furnizime me ushqim për të dy palët, barëngrënësit dhe mishngrënësit.
Si përfundim, vlera e biodiversitetit të vendbanimeve rurale është e ulët. Prania e shumëllojshmërisë
vendore të bimësisë dhe rracave të kafshëve (nëse shqyrtohet) mund të rrisë vlerën e
agrobiodiversitetit.
Terrenet industriale, tregtare dhe të tjera të bëra nga dora e njeriut
Referenca te EUNIS: J1.4 Terrenet industriale, urbane dhe suburbane, si dhe
tregtare që janë ende në përdorim aktiv
Këtu përfshihen një llojshmëri linjash industriale, stacione karburanti, monumente, sera, gurore,
vendhedhje mbeturinash, vende të shfrytëzimit të rërës etj. Terrene të tilla i gjejmë në një numër
vendesh në zonën e korridorit, më shpesh në vendbanime ose në afërsi të tyre. Këto struktura kanë
pak rëndësi nga pikëpamja e biodiversitetit, që e kanë më të ulët sesa ajo i vendbanimeve rurale.
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Figura 76: Stacion karburanti përgjatë rrugës automobilistike ekzistuese
Guroret
Referenca te EUNIS: J3.2 Terrene aktive të hapura të nxjerrjes së mineralit, ku
përfshihen guroret; J3.3 Terrene të industrisë nxjerrëse në sipërfaqe mbi tokë të
braktisura rishtazi;
Referenca te Direktiva e Habitatit BE Shtojca I: nuk ka
Në zonën e pyjeve termofile me shkozë të zezë dhe lis të bardhë ka disa gurore. Këto gurore janë
zona të papërshtatshme për bimësinë dhe kafshët. Kështu, ato kanë vlerë shumë të ulët biodiversiteti.
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Figura 77: Gurore
Rrugët
Referenca te Habitatet EUNIS: J4.2 Rrjetet e rrugëve; J4.6 Trotuaret dhe zonat
çlodhëse
Referenca te Shtojca I EU HD: nuk ka
Referenca te CoE BC Res. Nr. 4 1996: nuk ka
Cilësia dalluese e këtij biotopi është prania e zakonshme e një lloji të veçantë të bimësisë natyrore e
diktuar nga ndikimi antropogjenik. Po ashtu, është e zakonshme prania e neofiteve të caktuara e
shoqëruar me bimësi vendase. Disa bashkësi të bimësisë së egër janë përshtatur strikt për t'u
zhvilluar përgjatë rrugëve. Bimësi të ngjashme zhvillohen përgjatë Linjës së rrugës automobilistike
nga Klina për në Pejë. Vlera e biodiversitetit të rrugëve është shumë e ulët.
Habitatet e analizuara jepen në Figurën prapa.
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Figura 78 Pamje e përgjithshme e habitateve brenda Korridorit të Projektit
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Në tabelën e mëposhtme paraqitet struktura e habitateve të pranishme në zonën e ndërmjetme prej
2x500 metra përgjatë rrugës automobilistike:
Tabela 56: Habitatet në Korridorin e Projektit
Habitatet

Zona (ha)

Pyje me shqopë të zezë & lis të bardhë

402.12

Pyje dhe ngastra me lis italian dhe turk

400.79

Breza me shelg dhe plep

20.31

Zona pyjore me shelg dhe plep

14.23

Vendqëndrim i drizës së butë
Vendqëndrim i drizës së butë

2.13
28.88

Vendqëndrim me pemë të përziera

48.99

Kufiri i pemëve

5.02

Kullotë kondrinore

50.03

Livadhe

41.19

Fusha dhe akra

1716.36

Pemishte

2.16

Togë ugar

123.96

Terrene të egra

16.63

Ngulim rural

200.09

Prona jo-rezidenciale

34.71

Gurore

30.68

6.1.36. 1.1.7.1. Zonat e Mbrojtura & Caktuara
Natyra e mbrojtjes nëpërmjet zonave të mbrojtura është një mjet i rëndësishëm ligjor që siguron
mbrojtje të vlerave të trashëgimisë natyrore dhe biodiversitetit. Rrjeti i zonës së mbrojtur në Kosovë
përbëhet nga 75 zona natyrore me sipërfaqe totale prej 46.437 ha (4.25% e territorit të Kosovës).
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Figura 79: Zonat e mbrojtura në Kosovë
Burimi: Pamje e përgjithshme e Progresit të Mbrojtjes së Natyrës në Kosovë

58

Ka tetë zona të mbrojtura në komunat Klinë dhe Malishevë:
Tabela 57: Zonat e mbrojtura në komunat Klinë dhe Malishevë
Nr.

Emri i Zonës së Mbrojtur

1.

Kompleksi i trungjeve të rrënjës

2.
3.
58

Fshati

Komuna

Gllarev

Klinë

Trungjet e bungut

Llazic

Malishevë

Burimi i ujit mineral

Dresnik

Klinë

http://www.landscapeonline.de/wp-content/uploads/DOI103097-LO201545.pdf
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Nr.

Emri i Zonës së Mbrojtur

Fshati

Komuna

4.

Gryka e lumit Klinë

Klinë

Klinë

5.

Trungu i rrënjës ne

Deiq

Klinë

6.

Trungu i qarrit

Nagllavkë

Klinë

7.

Burimi i ujit mineral

Rudicë

Klinë

8.

Trungu i bungut

Ujëmirë

Klinë

Në zonën më të gjerë të Projektit ka disa zona të mbrojtura. Pothuaj të gjitha ato përfaqësojnë pemë
të vjetra të izoluara ose disa vendqëndrime të vogla pemësh. Vetëm një prej tyre (Kompleksi i
trungjeve tu rronjrs (Quercus robur) në Gllarev) gjendet brenda zonës së ndërmjetme të analizuar prej
2x500 metra por ajo nuk preket. Ajo është klasifikuar në kategorinë monument i natyrës. Zona e
mbrojtur Kompleksi i trungjeve tu rronjrs (Quercus robur) në Gllarev përfaqëson një vendqëndrim të
vogël të lisit Pedunculate (Quercus robur), i cili është karakteristik për biotopet pranë prigjeve të lumit
ose rrafshinave të përmbytura.

Figura 80: Harta e zonave të mbrojtura në zonën e rrugës automobilistike Kijevo-Pejë
Zonat më të mëdha të mbrojtura (Bjeshket e Nemuna dhe Mirusha V) janë shumë larg nga rruga
automobilistike e projektuar.
6.1.37. 1.1.7.2. Vlerësimi i Ndjeshmërisë së Habitateve
Ndjeshmëria vlerësohet me përdorimin e matricës që është ndërtuar posaçërisht për këtë qëllim.
Matrica u përdor për të vlerësuar ekskluzivisht ndjeshmërinë e ekosistemeve natyrore dhe të
habitateve.
Janë vlerësuar ekosistemet e mëposhtme:
•

Pyjet termofile me shkozë të zezë dhe lis të bardhë
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•

Pyjet me lis italian dhe turk

•

Ngastrat me lis italian dhe turk

•

Zonat pyjore pranë brigjeve të lumit me shelg dhe plep

•

Brezat pranë brigjeve të lumit me shelg dhe plep

•

Kullotat kodrinore

•

Livadhet

•

Lumejtë e mëdhenj

•

Përrenjt e çrregullt

•

Fushat e akrat

•

Tokë e punueshme e braktisur

•

Bimësi e egër

•
•

Pemishte
Vendqëndrime të drizës së butë (Robinia pseudoacacia)

•

Vendqëndrime të përziera të specieve të pemëve vendase dhe të sjella

•

Kufiri i pemëve

•

Ngulime rurale

•

Terrene industriale, tregtare dhe të tjera të bëra nga dora e njeriut

•

Gurore

•

Rrugë

Për të vlerësuar ndjeshmërinë e ekosistemeve / habitateve të përmendura më sipër janë përdorur
gjithsej tetë kritere të ndryshme. Për fat të keq, për speciet e kërcënuara të bimëve dhe kafshëve nuk
kemi qenë në gjendje të zbatojmë kritere specifike, që dalin nga legjislacioni / dokumentat kombëtare
dhe ndërkombëtare (listat e specieve të rrezikuara, Shtojcat II dhe IV të Direktivës së Habitateve,
Direktivës së Zogjve, etj.).
•

Direktiva e Habitatit

•

Bashkësitë e rralla

•

Bashkësitë natyrore të ruajtura mirë

•

Funksioni i biokorridorit

•

Vlera e peizazhit

•

Vlera ekonomike

•

Parandalimi i gërryerjes

•

Vlera e parandalimit të ndotjes

Vlerësimi në lidhje me secilin kriter ishte nga 0 në 3. Kuptimi i këtyre vlerësimeve është si më poshtë:
•

0 - nuk ndodh/nuk ka rëndësi

•

1 - shkallë e ulët ndodhjeje/rëndësie

•

2 - shkallë e mesme ndodhjeje/rëndësie

•

3 - shkallë e lartë ndodhjeje/rëndësie
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Shuma e rezultateve për një habitat përcakton ndjeshmërinë e tij. Rezultati më i lartë i mundshëm
është 24. Vlerësimi i ndjeshmërisë është kryer në bazë të kritereve të mëposhtme:
•

0 - 7 - ndjeshmëri e ulët (ls)

•

8-14 - ndjeshmëri e mesme (ms)

•

14-19 - ndjeshmëri e lartë (hs)

•

20-24 - ndjeshmëri shumë e lartë (vhs)

Kuptimi i secilës shkallë të ndjeshmërisë përshkruhet si më poshtë:
•

ls – nuk ka pengesa të veçanta për punë ndërtimore; megjithatë, vlera estetike e peizazhit
duhet të mbrohet dhe duhet të shmanget shkatërrimi i tepruar dhe trazimet e tepërta; ndikimet
në këto habitate do të kenë rëndësi më të ulët.

•

ms – lejohen punimet e ndërtimit por puna duhet të kryhet me ritëm të kujdesshëm;
shkatërrimi i këtyre habitateve ose pjesëve të tyre duhet të shmanget; nëse shkatërrimi është
i pashmangshëm, atëherë duhet të ndërmerren masat e rikultivimit; ndikimet e këtyre
habitateve do të kenë rëndësi të nivelit të mesëm.

•

hs – terrene, biotope ose lokalitete të tilla kanë rëndësi të madhe në lidhje me vlerat natyrore
ose ekonomike; duhet të shmanget çdo lloj i punimeve ndërtimore; nëse nuk është e mundur
ndonjë zgjidhje tjetër, duhet të ndërmerren masat maksimale për mbrojtjen e terrenit ose
lokalitetit; kur bëhet fjalë për terrenet natyrore, duhet të zbatohet një regjim i veçantë ndërtimi
(për shembull, kufizimet sezonale, rekomandimet strikte territoriale etj.); dëmi i bërë për këto
lloje ekosistemesh duhet të rigjallërohet dhe të kompensohet në përputhje me Ligjin për
Mbrojtjen e Natyrës. Monitorimi i përhershëm gjatë punimeve të ndërtimit duhet të
organizohet nga investitori.

•

vhs – ndalohet çdo lloj pune ndërtimore; çdo lloj pune ndërtimore pranë këtyre terreneve ose
lokaliteteve duhet të kufizohet dhe duhet të merren masa si në rastin e lokaliteteve/habitateve
hs. Ndikime shumë të larta negative do të shkaktojnë ndryshime të pakthyeshme në këto
lokalitete/habitate pra, ato do të humben përgjithmonë. Monitorimi i përhershëm gjatë
punimeve ndërtimore do të duhet të organizohet nga investitori si në rastin e
lokaliteteve/habitateve me hs.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten rezultatet matricës së ndjeshmërisë. Asnjë nga habitatet nuk
është vlerësuar si vhs. Vetëm dy (brezat pranë brigjeve të lumit me shelg dhe plep) u vlerësuan me
ndjeshmëri e lartë. Pesë habitatet u vlerësuan me ms, ndërsa pjesa tjetër e habitateve (13) është
vlerësuar me ls.
Tabela 58: Matrica e vlerësimit të ndjeshmërisë për habitatet natyrore dhe antropogjenike
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HABITATET

Direktiva e Habitatit

Bashkësi të rralla

Bashkësi natyrore të
ruajtura mirë

Funksioni bio
korridorit

Vlera e peizazhit

Vlera ekonomike

Parandalimi i
gërryerjes

Vlera e parandalimit
të ndotjes

SUM

Ndjeshmëria

Pyjet termofile me shkozë të zezë dhe
lis të bardhë

1

2

1

3

1

2

3

1

14

ms

Pyje me lis italian dhe turk

0

1

2

3

1

3

2

1

13

ms

Ngastra me lis italian dhe turk

0

1

1

1

2

1

1

1

8

ms

Zona pyjore pranë brigjeve të lumit me
shelg dhe plep

2

1

1

3

2

2

2

2

15

hs

Breza pranë brigjeve të lumit me shelg
dhe plep

2

1

1

2

2

1

3

3

15

hs

Kullota kodrinore

1

2

0

0

1

0

1

0

5

ls

Livadhe

1

1

1

0

2

3

1

0

9

ms

Lumej të mëdhenj

0

1

1

3

3

3

1

1

13

ms

Përrenj të çrregullt

0

0

1

1

1

0

1

0

4

ls

Fusha dhe akra

0

0

1

1

1

3

1

0

7

ls

Tokë e punueshme e braktisur

0

0

1

1

0

0

1

0

3

ls

Bimësi e egër

0

0

1

1

0

0

1

0

3

ls

Pemishte

0

0

0

1

2

1

1

0

5

ls

Vendqëndrime të drizës së butë
(Robinia pseudoacacia)

0

0

0

1

1

0

1

1

4

ls

Vendqëndrime të përziera të specieve
të pemëve vendase dhe të sjella

0

0

0

1

1

1

2

1

6

ls

Kufiri pemëve

0

0

0

2

2

0

1

2

7

ls

Ngulimet rurale

0

0

1

1

2

3

0

0

7

ls

Terrene industriale, tregtare dhe të
tjera të bëra nga dora e njeriut

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ls

Guroret

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ls

Rrugët

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Ls

Figura prapa jep një pamje të përgjithshme të habitateve sipas ndjeshmërisë së tyre, të cilat janë të
pranishme në zonën e Projektit.
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Figura 81: Habitatet në Zonën e Studimit dhe Ndjeshmëria e Përcaktuar
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6.1.38. 1.1.8. Trashëgimia Kulturore dhe Arkeologjia
6.1.39. 1.1.8.1. Zona e Studimit
Zona e studimit për trashëgiminë kulturore dhe aspektet arkeologjike shtrihet përafërsisht 1
kilometër në secilën anë të Linjës së rrugës automobilistike, duke u fokusuar në 100 metra të zonës
së ndikimit nga projekti. Kjo largësi konsiderohet e mjaftueshme për përcaktimin dhe studimin e
përshtatshëm të përcaktimit kulturor dhe arkeologjik të korridorit të projektit.
6.1.40. 1.1.8.2. Burimet e të dhënave
Burimet e të dhënave për terrenet e trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike, bazuar në shqyrtimet e
kryera në disa vende gjatë vitit 2015, duke marrë në konsideratë terrenet e njohura përgjatë
alternativave të marra parasysh. Informacioni për trashëgiminë kulturore është marrë në Ministrinë e
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (Manuali Arkeologjik i Kosovës), vizitat në terren janë kryer në
qershor dhe shtator të vitit 2015 me qëllim që të shënohen vendet (duke përdorur mjetitn GPS) e
rëndësisë sociale ose kulturore për popullsinë vendore (varrezat, Memorialet e Martirëve të UÇK-së
etj.), për të cilat të dhënat nuk janë të disponueshme në Manualin Arkeologjik të Kosovës.
6.1.41. 1.1.8.3. Metodologjia e Grumbullimit të të Dhënave Bazë
Grumbullimi i të dhënave bazë për përshkrimin e aspekteve të trashëgimisë kulturore dhe
arkeologjike është bazuar në një studim të kryer nga zyra, duke përdorur burimet e sugjeruara nga
autoritetet kompetente dhe vizitat në terren.
Përveç kësaj, Klienti ka kontaktuar me Administratën për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore për të
marrë informacion mbi praninë e terreneve arkeologjike brenda Zonës së Studimit.
6.1.42. 1.1.8.4. Supozimet dhe Kufizimet Bazë
Nuk është bërë asnjë supozim apo nuk është ndeshur ndonjë kufizim. Terrenet e trashëgimisë
kulturore të identifikuara brenda zonës së ndërmjetme të kërkimit, prej 100m në secilën anë të Linjës
do të udhëzojnë procesin e mëtejshëm të skicimit dhe shmangien nga Rruga aktuale. Projektuesit do
të bëjnë përpjekjet më të mira për të shmangur të gjitha terrenet e njohura të trashëgimisë kulturore
gjatë fazave të Skicës Praprake dhe të Hollësishme.
6.1.43. 1.1.8.5. Trashëgimia Kulturore dhe Arkeologjia në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës: për shkak të pozicionit të favorshëm gjeografik në këtë zonë, ajo është banuar
nga koha e neolitit. Për këtë shkak, në territorin e komunës ka shumë mbetje të Trashëgimisë
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Kulturore dhe arkeologjike (Figura 85). Zbulimi i tyre filloi në vitin 1978 dhe më i fundit u krye në vitin
2000.

Figura 82: Terrenet Arkeologjike në Komunën e Klinës
Burimi i të dhënave: Instituti për mbrojtjen e monumenteve në Prishtinë
Terrenet më të rëndësishme nga pikëpamja e vlerës kulturore dhe Arkeologjike jepen në tabelën e
mëposhtme.
Tabela 59: Terrenet Arkeologjike në Komunën e Klinës
Ngulimi

Objekti

Periudha

Gremnik

Kullë

Shekulli 19 -1895

Gremnik

Kullë

Shekulli 19 -1900

Qabiq

Kullë

Shekulli 19 -1900

Qabiq

Kishë

Shekulli 16

Grabanicë

Objekt fetar / Tyrbe

Shekulli 17

Grabanicë

Kullë

Shekulli 19

Dollc

Manastir

Rigjevë – Gllarevë

Terrene arkeologjike
Epokës së Bronzit

Dollc

Varrezë e periudhës Ilire

Shekulli 16
të

/
/
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Ka tre terrene të trashëgimisë kulturore që në mënyrë të tërthortë ndikohen nga Projekti. Këto
përshkruhen në seksionin e mëposhtëm të trashëgimisë kulturore në Vendbanimet e Prekura.
Komuna e Pejës: Ka terren Trashëgimie Kulturore dhe arkeologjike dhe të mbetjeve të pasura për
shkak të zhvillimeve të gjalla në të kaluarën. Zhvillimi i zonës së Pejës ka arritur pikën më të lartë në
sferën e zhvillimit urban në periudhën e Diokleut. Institucionet përgjegjëse për monumentet kulturore
dhe objektet/terrenet arkeologjike në komunë janë si më poshtë:
•

Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore

•

Muzeumi Etnografik

•

Arkivi Ndër-komunar

Komuna e Pejës ka më shumë monumente të Trashëgimisë Kulturore dhe terrene arkeologjike
shumë të rëndësishme në territorin e bashkisë. Ato më të rëndësishmet janë 10 terrene Arkeologjike,
102 Kulla, 12 Kisha, 12 Xhami, 2 Kështjella.
Harta e terreneve arkeologjike në territorin e komunës paraqitet në figurën e mëposhtme.

Figura 83: Vendndodhjet e Terreneve Arkeologjike në Komunën e Pejës
Burimi i të dhënave: Plani i Zhvillimit të Pejës
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Në territorin e Komunës së Pejës nuk ka terrene të rëndësishme kulturore dhe arkeologjike brenda
Zonës së Studimit. Të gjitha terrenet ekzistuese të trashëgimisë kulturore gjenden përgjatë rrugës
ekzistuese N9. Ato janë:
•

Varreza e Martirëve, që gjendet në anën e djathtë të rrugës së Pejës, e cila është në fshatin
Grabanicë

•

Varreza e Martirëve: Në segmentin e rrugës së Prejës, në anën e majtë të fshatit Poterq, ka
një tjetër varrezë që i përket viktimave të luftës së fundit.

6.1.44. 1.1.8.1. Trashëgimia Kulturore dhe Arkelogjia në Komunat e Prekura
Me qëllim që të përcaktohen terrenet e trashëgimisë kulturore që paraqesin interes për Projektin, ato
janë vizituar me ndihmën e një arkeologu. Terrenet janë përcaktuar në hartë terreni të Google Earth.
Gjithsej janë përcaktuar 18 terrene të trashëgimisë kulturore, prej të cilave vetëm katër janë të
vendosura në zonën e ndërmjetme prej 1 km. Vendosja e tyre dhe largësia e rrugës automobiistike
paraqitet në figurën e mëposhtme:

340 m
350m

500 m

Figura 84: Terrenet e Trashëgimisë Kulturore në Zonën e Ndërmjetme prej 1 km nga Rruga
Automobilistike
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430 m
440 m

500 m

Figura 85: Terrenet e Trashëgimisë Kulturore në Zonën e Ndërmjetme prej 1 km nga Rruga
Automobilistike
Tabela 60: Terrenet e Trashëgimisë Kulturore Brenda Zonës së Ndërmjetme prej 1 km Përgjatë
Rrugës Automobilistike
Nr

Terreni i Trashëgimisë Kulturore

Vendndodhja

Largësia nga
Linja (m)

1

Terren Arkeologjik i Epokës së Bronzit

Rigjevë Gllarevë

2

Terren - vendbanim arkeologjik nga periudha e
shekujve I-IV; kasolle nga shekujt II_III

Dersnik

3

Kishë e vjetër ortodokse dhe e rinovuar

Dersnik

430

4

Manastir

Dollc

500

330
440

500 metra larg korridorit të projektit, në zonën e fshatit Dollc, ka një zonë të mbrojtur të Manastirit të
Dollcit. Manastiri është i shkatërruar. Vendndodhja e tij nuk mbrohet dhe hyrja në atë vend nuk
kontrollohet nga ndonjë institucion. Aktivitetet që do të kryhen gjatë planifikimit dhe zbatimit të
projektit duhet të marrin parasysh vendin e zonës së mbrojtur. Zona e mbrotjur paraqitet në figurën
prapa.
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Figura 86: Zonë e Mbrojtur e Manastirit të Dollcit.
Burimi i të dhënave: Plani i Zhvillimit të Klinës
Korridori i Projektit nuk do të ndikojë drejpërdrejt në ndonjë terren të Trashëgimisë Kultutore dhe
Arkeologjike. Megjithatë, brenda korridorit ka një probabilitet të lartë që gjatë punimeve të ndërtimit të
zbulohen mbetje historike. Në këtë rast zbatuesi duhet të ndjekë procedurën ligjore, e cila përcaktohet
nga Ligji dhe jepet në seksionet e mëposhtme të këtij dokumenti.
6.1.45. 1.1.9. Baza Sociale
Kjo pjesë e ESIA përshkruan kushtet bazë social‐ekonomike dhe të përdorimit të tokës. Objektivi
kryesor i bazës sociale është të përcaktohen kushtet ekzistuese sociale dhe ekonomike të familjarëve
dhe Pronave Jo-Rezidenciale (bizneseve) brenda zonës së projektit.
Gjithashtu, përbën edhe një pjesë qendrore e procesit të planifikimit dhe zbatimit, sepse na jep një
referencë kundrejt së cilës mund të vlerësohen performanca e projektit dhe ndikimet pozitive dhe
negative në njerëz dhe bashkësi, nëpërmjet monitorimit periodik dhe vlerësimit periodik përgjatë
kohëzgjatjes së projektit.
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6.1.46. 1.1.9.1. Burimi i të dhënave dhe Metodologjia.
Të dhënat për përcaktimin e bazës sociale janë grumbulluar duke përdorur metodat e mëposhtme:
•

Mbledhja e të dhënave sekondare (Maj – Tetor 2015) nga Zyra e Statistikave, studimet /
raportet përkatëse.

•

Mbledhja e përgjigjeve nga autoritetet e komunave për pyetësorët e përshtatur, që synojnë të
përcaktojnë hartën e profilit social dhe kulturor të bashkësive dhe bizneseve që gjenden në
në zonën së ndikimit të projektit.

•

Intervista me përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (Maj 2015) dhe
mbledhja vijuese e të dhënave për trashëgiminë kulturore.

•

Vizita në terren (Qershor dhe Shtator 2015) me qëllim që të shënohen vendndodhjet e (duke
përdorur mjetin GPS) terreneve sociale ose kulturore të cilësuara si të rëndësishme për
popullsinë vendore (varrezat, Memorialet e Martirëve të UÇK-së etj.), për të cilën të dhënat
nuk janë të diponueshme në Manualin Arkeologjik të Kosovës.

•

Intervistat me përfaqësuesit e Zyrave të Punësimit në Klinë dhe Pejë dhe me Drejtorinë për
Zhvillim Ekonomik (Nëntor 2015); qëllimi i këtyre takimeve ishte të plotësohej informacioni
statistikor për vendbanimet e prekura.

•

Vrojtimi Social u skicua dhe zbatua (Mars-Maj 2016) me qëllim që të përcaktojnë statusin e
jetesës / nevojës në Vendbanimet e Prekura që ndodhen brenda zonës së ndikimit të
projektit, të cilat janë marrë parasysh - Linjat ekzistuese dhe të Veriut 1 & 2.

Ky Vrojtim Social është kryer në kampione përfaqësuese të grupeve të synuara të mëposhtme:

•

Familjarë të vendbanimeve të prekura, për të dy alternativat veçmas

•

Pronat jo-rezidenciale (bizneset) brenda vendbanimeve të prekura, për të dy alternativat
veçmas

•

Përfaqësues i vendbanimeve të prekura

Pyetësorët janë ndërtuar për secilin grup të synuar. Pyetësori për familjarët, ndërmjet të tjerash,
mbulon çështje, të tilla si burimi kryesor i jetesës dhe varësisë nga toka që do të blihet. Pyetësori për
bizneset synon të japë informacion për aktivitetin kryesor, qarkullimin, numrin e punonjësve dhe
shitësit. Përfaqësuesit e vendbanimeve synohen me qëllimin që të plotësohet informacioni statistikor
dhe për të përftuar informacion speficifikisht për aksesueshmërinë dhe cilësinë e shërbimeve të
komunave, burimet kryesore të të ardhurave, gjendjen e punësimit etj.
Familjarët janë përzgjedhur rastësisht, duke marrë parasysh madhësinë e popullsisë së
vendbanimeve të prekura, si edhe madhësinë mesatare të familjeve në komunat e Pejës dhe Klinës
(6 anëtarë në Pejë dhe 7 anëtarë
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në Klinë, përkatësisht). Bizneset janë përzgjedhur rastësisht

bazuar në madhësinë e vendbanimit. Për disa familjarë pyetësori për të dhënat e përgjithshme të
lidhura me vendbanimet janë dhënë; kështu përfaqësuesit e vendbanimit janë në të njëjtën kohë
59

https://ask.rks-gov.net/rekos2011/repository/docs/REKOS%20LEAFLET%20ALB%20FINAL.pdf
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familjarë që i përgjigjen pyetjeve për jetesën dhe varësinë nga toka. Në tabelën më poshtë paraqitet
numri i intervistave të përcaktuara.
Tabela 61: Madhësia e Kampionit për Linjat Alternative
Grupi i synuar
Familjarët përfaqësues
Pronarët e bizneseve

Alt. 1: Rruga ekzistuese

Alt 2: Projektet

Gjithsej

71

165

236

21

67

88

Përfaqësuesit e vendbanimeve të
prekura
Totali

11
335

Ky vrojtim fillimisht u përdor për të zgjedhur alternativën e preferuar për Rrugën Kombëtare N9,
seksionin nga Kijeva në Zahaq. Meqenëse kampioni mbulon vendbanimet e prekura që gjenden në
zonën që mbulojnë të dyja alternativat e marra në shqyrtim, rezultatet e përftuara janë kumulative;
pas përzgjedhjes së Projektit u ndërmor një shqyrtim dhe eksplorim i mëtejshëm i rezultateve për
Linjën e përzgjedhur, deri në masën që ishte e mundshme.
Duhet të vihet në dukje që të anketuarit nuk ndiheshin komod në dhënien e informacionit sensitiv (për
shembull të ardhurat). Të tjerët, në fakt, nuk dinin përgjigjen (për shembull llojin e ujit me të cilin
furnizoheshin). Për rrjedhojë, në të dhënat që lidhen me vendbanimet mbizotërojnë boshllëqet. Në
këtë fazë nuk mund të vëmë në dukje se cilët njerëz në nevojë do të ndikohen, sepse nuk e dimë
pozicionin e saktë të Linjës së rrugës automobilistike, por e dimë nëse dhe cilët grupe në nevojë
ekzistojnë në këto vendbanime. Gjithashtu, mund të identifikojmë llojin e bizneseve që ndikohen
potencialisht nga projekti, si rrjedhojë e reduktimit të parashikuar të fluksit të trafikut përgjatë
shmangies së trafikut nga rruga ekzistuese.
6.1.47. 1.1.9.2. Përcaktimi Social i Zonës së Studimit
Baza përbëhet dhe rishikohet në dy nivele.
•

Niveli mikro-rajonal, i cili përfshin dy komunat e prekura, përkatësisht Klinë dhe Pejë, dhe;

•

Niveli lokal, në kuptimin e vendbanimeve të prekura brenda zonës së projektit.

Brenda këtyre dy niveleve baza përcakton bashkësitë, mjetet e tyre dhe rrjetet e tyre të shërbimit të
transportit, aktivitetin ekonomik dhe grupet në nevojë, të cilat potencialisht mund të ndikohen nga
Projekti.

6.1.48. 1.1.9.3. Supozimet dhe Kufizimet Bazë
Duke ditur fazën e përvijimit konceptual të projektit, të dhënat e disponueshme nuk janë të
mjaftueshme për të përcaktuar një Bazë Sociale dhe, për rrjedhojë, për të vlerësuar ndikimet që
lidhen me të nga Projekti, si edhe për të përcaktuar masat e përshtatshme të zbutjes së ndikimeve.
Boshllëqet ezistuese i gjejmë në kompartamentet e mëposhtme:
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•

Nuk janë të disponueshme të dhënat për mjete të shërbimeve sociale dhe të komunave
brenda zonës që mbulon Projekti;

•

Nuk dihet numri faktik i pronave, rezidenciale dhe jorezidenciale, brenda zonës që mbulon
Projekti;

•

Nuk dihet numri i njerëzve që preken drejtpërdrejt nga projekti, statusi i tyre i punësimit dhe
varësia e tyre nga toka që potencialisht do të blihet;

•

Nuk është studiuar niveli i cenueshmërisë së njerëzve që preken drejtpërdrejt;

•

Mungojnë të dhënat për statusin ligjor (joformal kundrejt formal) të vendbanimeve të prekura
në Komunën e Pejës;

•

Nuk dihet madhësia e tokës që do të blihet për qëllime të përdorimit të tokës dhe të marrjes

•

Nuk ka informacion për pronësinë e tokës pyjore që potencialisht do të blihet për komplekset

së tokës.
e përkohshme të projektit;
•

Ka boshllëk informacioni për numrin dhe statusin ligjor të pronave jorezidenciale të prekura,
që gjenden në zonën që mbulon projekti.

Për pasojë, Vrojtimi Social i kryer në Mars-Maj 2016 në asnjë mënyrë nuk zëvendëson vrojtimet e
hollësishme, të cilat do të duhet të ndërmerren në fazën e Skicës Paraprake dhe të Hollësishme.
Vrojtimi aktual social-ekonomik do të përditësohet gjatë fazës së Skicës Paraprake për të
përcaktuar:
•

grupet në nevojë që mund të ndikohen nga Projekti,

•

ndryshimet në qasje,

•

sigurinë rrugore,

•

njerëzit, të cilët për shkak të projektit potencialisht do të humbasin tokën, pronën, vendet e
biznesit ose të ardhurat.

Vrojtimi në fazën e Skicës së Hollësishme do të japë informacion të mjaftueshëm për qëllime të
kompensimit fizik dhe/ose ekonomik.
Megjithatë, informacioni i marrë nga Vrojtimi Social është analizuar në bazë të ndërtimit të hartës së
bashkësive të prekura.
6.1.49. 1.1.9.4. Komunat e Prekura
Zona Sociale në Studim në nivel komune përbëhet nga dy komunat Pejë dhe Klinë. Komuna e
Malishevës ndikohet vetëm pak; për rrjedhojë, ajo nuk është përfshirë në këto shtjellime.
Të dyja komunat i përkasin rajonit të Pejës dhe më poshtë jepet harta e vendndodhjeve gjeografike të
tyre.
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Figura 87: Kufijë e Komunës
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Peje

Kline

Municipal Boundaries

Figura 88: Zona që mbulon Projekti në një Hartë Administrative

Project Footprint (1km
wide corridor)

Figura 89: Zona që mbulon Projekti në një Hartë Topografike
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Komuna e Klinës
Klina shtrihet në pjesën perëndimore të Kosovës dhe në veriperëndim të luginës së Dukagjinit. Ajo
kufizohet

me

Pejën/Pec,

Istogun/Istok,

Skënderajn/Serbica,

Drenasin/Glogovac,

Malishevën/Malisevo, Rahovecin/Orahovac dhe Gjakovën/Djakovica. Komuna e Klinës ka një
sipërfaqe prej 308.8 km² dhe ka 14 njësi territoriale (qendra fshatrash) me rreth 54 vendbanime. Në
territorin e Komunës së Klinës jetojnë 38,496 banorë dhe kjo popullsi merret kryesisht me bujqësi.
Territori i Komunës së Klinës dhe e gjithë lugina e Dukagjinit është e rrethuar nga malet.

Figura 90: Harta e komunës së Klinës
Përgjatë rrjedhës së lumit Mirusha, në pjesën jugore dhe jugperëndimore të Klinës, gjenden ujëvara;
ato përbëjnë një bukuri të rrallë natyrore me florë dhe faunë të pasur. Ky kompleks prej 200 ha është
zonë e mbrojtur, me një potencial të mirë për zhvillim turizmi.
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës gjendet në kodrinat rrëzë Bjeshkëve të Namuna afër kufirit me Malin e Zi, në
Kosovën Perëndimore. Komuna e Pejës zë një sipërfaqe prej afërsisht 603 km² dhe përfshin qytetin e
Pejës dhe 76 fshatra. Komuna ndahet në 27 bashkësi territoriale me një popullsi të përafërt prej
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160,000 banorësh. Numri i njerëzve të regjistruar në Pejë është 81,026 banorë. 52% e popullsisë
jeton në zona urbane ndërsa 48% e popullsisë banon në fshat.
Qyteti i Pejës është në qendër të rajonit më perëndimor të Kosovës, në kodrinën rrëzë “Bjeshkëve të
Namuna” që ngrihen mbi Bjeshkët e Rugovës. Ajo shtrihet në pjesën veri-perëndimore të Rrafshinës
pjellore të Dukagjinit. Lumbardhi i Pejës rrjedh përmes qytetit të Pejës për në Luginën shkëmbore të
Rugovës, duke rrjedhur më tej në Lumin Drini i Bardhë.

Figura 91: Harta e Komunës së Pejës
6.1.50. 1.1.9.5. Vendbanimet e Prekura
Projekti ndikon në vendbanimet brenda komunave të Klinës dhe Pejës. Projekti prek 13 vendbanime.
Shpërndarja Gjeografike e Vendbanimeve të Prekura
Figura 92 më poshtë paraqet shpërndarjen e vendbanimeve përgjatë rrugës.
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Figura 92: Vendbanimet e Prekura nga Projekti
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Linja shmang zonat me popullsi të dendur, duke anashkaluar fshatrat Drsnik, Jabllanicë, Kliçinë,
Leshan, Lugagji, Gllaviqicë, Ramun dhe Zahaq. Ajo ndan më dysh Dollc, Zajm dhe Drenoc. Rruga,
gjithashtu, kalon në pjesën veriore të fshatit Pjetërq i Poshtëm, duke lënë një vendbanim të vogël të
shkëputur nga fshati kryesor. Vendbanimet janë të vendosura në lartësinë 400 m +/- 50 m me pikën
më të lartë - Zahaq (450 m.a.s.l.) dhe pikën më të ulët në Zajm (375 m.a.s.l.). Pozicioni i
vendbanimeve të prekura (ana e majtë – LHS ose ana e djathtë – RHS) në raport me drejtimin e
rrugës automobilistike të planifikuar jepet në tabelën më poshtë.
Tabela 62: Vendbanimet e prekura drejtpërdejt dhe pozicioni i tyre relativ ndaj Linjës
Pozicioni relativ ndaj Linjës
Emri i Vendbanimit

Ndan përmes
(po/jo)

Anë e Rrugës automobilistike: (Drejtimi Prishtinë
për në Pejë);

Drsnik

Jo

RHS

Dolc

Jo

LHS

Zajm

Po

LHS/RHS

Drenoc

Po

LHS/RHS

Pjetërq i Epërm

Jo

LHS/RHS

Pjetërq i Poshtëm

Pjesërisht

LHS

Jabllanicë

Jo

LHS

Kliçinë

Jo

LHS

Leshan

Jo

LHS

Lugagji

Jo

LHS

Gllaviqicë

Jo

LHS

Ramun

Jo

LHS

Zahaq

Po

LHS/RHS

Tabela 64 jep të dhëna për vendbanimet e prekura, ku përfshihen edhe shifra për popullsinë
potencialisht të prekur. Rendi i vendbanimeve të renditura ndjek shpërndarjen gjeografike të Rrugës,
duke filluar nga Dërsnik dhe duke mbaruar në hyrje të Zahaqit.
Tabela 63: Shpërndarja e Vendbanimeve të Prekura, Popullsia Përkatëse dhe Lartësitë
Popullsia në vitin
2011

Komuna

Vendbanimet

Lartësia (m.a.s.)

Klinë

Dërsnik

1,770

446

Klinë

Dollc

276

452

Klinë

Zajm

1,267

375

Klinë

Drenoc

440

446

Klinë

Pjetërq i Epërm

563

397

Klinë

Pjetërq i Poshtëm

160

405

Pejë

Jabllanicë

573

405

Pejë

Klicinë

833

411

Pejë

Leshan

354

423

Pejë

Lugaxhi

702

420
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Popullsia në vitin
2011

Komuna

Vendbanimet

Lartësia (m.a.s.)

Pejë

Gllaviqicë

193

433

Pejë

Ramun

492

420

Pejë

Zahaq

1,120

450

Total

13

8,743

Komunës së Klinës i takojnë 6 vendbanime dhe në komunën e Pejës janë 7. Në vendbanimet e
prekura jetojnë gjithsej 8,743 banorë. Numri i njerëzve që preken drejtpërdrejt nga Projekti nuk dihet
për shkak të fazës së hershme të skicimit.
Demografia e Komunave të Prekura
Indikatorët bazë të karakteristikave demografike në nivel komune janë si më poshtë:
Tabela 64: Indikatorët Bazë Demografikë të Komunave të Prekura
Komuna

Vlerësimi
për 2014

Banorë

Zona
në
2
km

Dendësia

Popullsia
Urbane

Popullsia
Rurale

Numri i
vendbanimeve

Klinë

38,496

39,527

309

124.6

5,908

32,588

54

Pejë

96,450

97,776

603

160.0

48,962

47,488

79

Total

134,946

137,303

912

54,870

80,076

133

%

-

-

-

40.66%

59.34%

-

-

Burimi i të dhënave: Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Agjencia e Statistikave të Kosovës
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Raporti gjinor tregon që nuk ka ndryshim të ndjeshëm ndërmjet pjesëmarrjes së meshkujve dhe
femrave brenda komunave dhe ndërmjet komunave të prekura. Struktura gjinore dhe numri i
banesave në komunat e prekura jepet në Tabelën 66 më poshtë.
Tabela 65: Popullsia Sipas Gjinisë në Komunat e Prekura (Censusi i vitit 2011)
Komuna

Banorë
gjithsej

Meshkuj

Femra

Familje

Banesa konvencionale
të zëna nga residentë të
zakonshëm

Klinë

38,496

19,193

19,303

5,842

5,824

Pejë

96,450

48,152

48,298

17,682

17,541

Total

134,946

67,345

67,601

23,524

23,365

%

100,0%

49,9%

50.09%

-

-

Burimi i të dhënave: Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Agjencia e Statistikave të Kosovës

61

Tabela e mëposhtme jep një pamje të përgjithshme të tipareve kryesore që lidhen me arsimimin e
komunave të prekura.
Tabela 66: Popullsia sipas arsimimit në komunat e prekura (Censusi i vitit 2011)
60

https://ask.rks-gov.net/eng/
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https://ask.rks-gov.net/eng/
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Komuna

Nr me shkollim
të plotë

Arsim
fillor

Arsim i ulët
9-vjeçar

Arsim i
lartë 9vjeçar

Arsim i
mesëm

BsC

MsC

PhD

Klinë

1,808

3,702

12,640

7,117

646

1,040

127

18

Pejë

3,988

7,194

25,628

26,311

2,574

5,206

495

61

Total

5,796

10,896

38,268

33,428

3,220

6,246

622

79

100 %

4,30%

8,07%

28,36%

24,77%

2,39%

4,63%

0,46%

0,06%

Burimi i të dhënave: Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Agjencia e Statistikave të Kosovës
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Pjesa e popullsisë në grupmoshën 15 - 64 vjeç është 61%. Popullsia më e moshuar se 65 vjeç
përbën 6% të popullsisë gjithsej.
Tabela 67: Popullsia Sipas Moshës në Komunat e Prekura (Censusi i vitit 2011)
Komuna

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 +

Total

Klinë

7,225

8,438

6,932

5,268

3,938

2,988

2,000

1,279

38,496

Pejë

8,150

18,514

16,451

13,919

11,869

9,040

6,018

4,765

96,450

Total

15,375

26,952

23,383

19,187

15,807

12,028

8,018

6,044

134,946

%

11.39

19.97

17.33

14.22

11.71

8.91

5.94

4.48

100

Burimi i të dhënave: Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Agjencia e Statistikave të Kosovës
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Sipas grupeve moshore, të cilët jetojnë në venbanimet e prekura, pjesën më të lartë në % e zë grupi
ndërmjet 10-19 vjeç, i pasuar nga 0-9 vjeç, gjë që tregon se pjesa kryesore e popullsisë është shumë
e re.
Tabela 68: Grupet Moshore të Prekura të Popullsisë
Grupet moshore
Vendbanimet
Drsnik

0-9
298

10-19
363

20-29
307

30-39
252

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

197

165

114

57

17

Pop.
Total
1770

Dollc

60

59

44

39

26

19

16

10

3

276

Zajm

283

266

220

195

114

95

63

23

8

1267
440

Drenoc

92

96

69

64

42

29

27

17

4

Pjetërq i Epërm

99

111

98

81

65

49

27

22

11

563

Pjetërq i Poshtëm

30

38

26

19

20

9

9

7

2

160

Jablanicë
Kliqinë

91

126

99

76

53

61

34

17

16

573

170

160

132

137

83

67

52

28

4

833
354

Leshanë

67

79

50

59

41

21

22

11

4

Lugaxhi

118

121

138

88

79

76

37

30

15

702

34

34

45

18

26

11

15

8

2

193

105

105

74

73

49

48

25

10

3

492

Gllaviçicë
Ramun
Zahaq

207

219

212

148

120

92

75

36

11

1120

TOTAL

1654

1777

1514

1249

915

742

516

276

100

8743

%

18.92

20.32

17.32

14.29

10.47

8.49

5.90

3.16

1.14

100

Burimi i të dhënave: Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Agjencia e Statistikave të Kosovës

64
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https://ask.rks-gov.net/eng/
https://ask.rks-gov.net/eng/
64
https://ask.rks-gov.net/eng/
63
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Pjesa e popullsisë së gjinisë mashkullore është paksa më lartë krahasuar me popullsinë e gjinisë
femërore. Në pikëpamje të grupeve etnike që preken, pjesa dërrmuese e popullsisë, pra 96.55% ka
prejardhje etnike shqiptare, ndërsa 4.45% i përket grupeve të tjera etnike. Brenda këtij grupi numri më
i lartë i përfaqësuesve janë me prejardhje egjiptiane 2.34% dhe pjesa që mbetet e tyre përfaqësohet
në përqindje më të vogla. Struktura gjinore dhe etnike e Vendbanimeve të Prekura jepet në tabelën e
mëposhtme.
Tabela 69: Popullsia gjithsej e prekur, shpërndarja gjinore dhe etnike
Struktura gjinore

Struktura etnike

Popul.

Meshkuj

Femra

Shqiptarë

Serb

Roma

Turq

Egjiptian

Nuk ka
të
dhëna

Drsnik

1,770

895

875

1,751

10

/

/

4

/

Dollc

276

141

135

273

30

Zajm

1,267

617

650

1,259

/

/

/

8

/

/

/

/

/

2

26

1

Vendbanimi

Drenoc

440

210

230

438

Pjetërq i
epërm

563

274

289

522

Pjetërq i
poshtëm

160

82

78

160

Jablanicë

573

298

275

Kliqinë

833

435

398

/

14

/

/

/

/

/

/

538

/

/

/

34

/

811

/

/

/

22

/

/

/

92

/

Leshanë

354

187

167

262

/

Lugaxhi

702

340

362

702

/

/

/

/

/

Gllaviçicë

193

95

98

193

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

54

5

19

2

Ramun

492

245

247

492

Zahaq

1,120

558

562

1,040

TOTAL

8,743

4,377

4,366

8,441

40

68

5
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5

%

100

50.06

49.94

96.55

0.46

0.78

0.06

2.34

0.06

Përsa i takon nivelit të arsimimit të popullsisë në vendbanimet e prekura Vrojtimi Social që është kryer
zbulon situatën e mëposhtme:
Tabela 70: Niveli Arsimor i Popullsisë që Potencialisht Preket në Zonën që Mbulon Projekti
Pa
përfunduar
arsimin

Arsim fillor

Arsim 9-vjeçar

Arsim të mesëm

Ndjek studimet

1.3%

11.2%

14.2%

3.4%

0.0%

Burimi i të dhënave: Vrojtimi Social, 2016
Siç mund të shihet nga tabela më sipër, pjesa më e madhe e popullsisë ka kryer arsimin fillor dhe atë
9-vjeçar.
Në lidhje me përkatësisë në besim të popullsisë së prekur, pjesa më e madhe e tyre i përkasin
besimit Islam, prej 80%. Shpërndarja sipas besimit fetar paraqitet në tabelën e mëposhtme.
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Tabela 71: Shpërndarja e besimeve brenda Zonës që Mbulon Projektit
Besimi

Islam

Katolik

Ortodoks

%

80

17.1

2.9

Burimi: Vrojtimi Social, 2016
6.1.51. 1.1.9.6. Përmbledhje e Demografisë në Vendbanimet e Prekura
Tabela 72: Përmbledhje e Demografisë në Vendbanimet e Prekura
Emri i
vendbanimit

Madhësia mesatare e familjes, mosha dhe niveli i arsimit të përfunduar

DRSNIK

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 8-79 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 30-49 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 6 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më e
madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

DOLC

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 9-90 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 50-59 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 5.42 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa
më e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

ZAJM

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 1-94 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 20-29 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 5.15 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa
më e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor dhe 9-vjeçar.

DRENOC

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 7-76 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 20-35 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 5.15 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa
më e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor dhe 9-vjeçar.

PJETËRQ I
EPËRM

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 1-84 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 30-45 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 5.53 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa
më e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

PJETËRQ I
POSHTËM

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 5-62 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 20-40 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 4.8 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më
e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

JABLLANICË

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 3-70 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 25-49 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 6.9 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më
e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

KLIÇINË

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 3-65 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 20-49 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 4.1 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më
e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

LESHAN

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 7-72 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 20-49 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 4 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më e
madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

LUGAGJI

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 1-85 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 40-59 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 4 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më e
madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose të mesëm.

GLLAVIQICË

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 4-80 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 30-49 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 4.2 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më
e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

RAMUN

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 3-60 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 20-39 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 3.7 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më
e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

ZAHAC

Mosha e familjarëve të intervistuar është në intervalin prej 4-69 vjeç, ku shumica e tyre i përket grupit
moshor 30-49 vjeç. Madhësia mesatare e familjes është 5.3 anëtarë. Nga pikëpamja e arsimimit, pjesa më
e madhe e të intervistuarve kanë përfunduar arsimin fillor ose 9-vjeçar.

6.1.52. 1.1.9.7. Statusi ligjor i Vendbanimeve të Prekura
Vendbanimet joformale njihen me emra të ndryshëm, të tillë si vendbanime të paligjshme, të egra, të
paplanifikuara etj. Legjislacioni i njeh ato si vendbanime formale. Këto vendbanime karakterizohen
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nga tiparet në vijim: pronësi joformale mbi pronat; akses të pamjaftueshëm ose padisponueshmëri e
shërbimeve bazë; mungesë pjesëmarrjeje ose pjesëmarrje e pamjaftueshme në qeveri.
Arsyet kryesore të krijimit të tyre lidhen me: Urbanizimin e Shpejtë; Mungesën e administrimit të
truallit nga ana e autoriteteve; Mungesën e administrimit ose administrimin e keq të planifikimit urban
dhe hapësinor; Mungesën e burimeve njerëzore dhe financiare të qeverisë(ve) vendore.
Identifikimi i vendbanimeve joformale është i rëndësishëm kur vjen puna për planet e risistemimit dhe
blerjes së truallit dhe efekteve të tij mbi familjarët dhe bashkësitë.
Komuna e Klinës: Ka 171 vendbanime formale dhe 21 vendbanime joformale. Nga vendbanimet që
preken nga projekti, më poshtë janë ato joformale:
Pjetërq i Poshtëm, Drenoc, Zajm, Dërsnik
Për komunën e Pejës: Të dhënat për vendbanimet joformale brenda zonës që mbulon Projekti
nuk janë të disponueshme dhe ky element duhet të eksplorohet më tej, sikurse theksohet në
seksionin Mungesa dhe Kufizime Bazë.
6.1.53. 1.1.9.8. Përdorimi i tokës
Nga pikëpamja e sipërfaqes gjithsej të tokës në përdorim në Kosovë sipërfaqja gjithsej e
disponueshme është 1,094,200 ha, prej së cilës pjesa më e madhe i përket klasës së pyjeve.
Struktura e hollësishme paraqitet në tabelën e mëposhtme:
Tabela 73: Sipërfaqja gjithsej e Kosovës sipas Klasave të Përdorimit të Tokës
Klasa e përdorimit të Tokës

Sipërfaqja (ha)

Pyje

460,800

Tokë tjetër pyjore

28,200

Tokë shterpë

23,400

Tokë Bujqësore

342,400

Livadhe dhe Kullota

153,200

Zona Urbane, tokë truall për ndërtim

40,000

Ujë

4,600

E paklasifikuar

41,600

Total

1,094,200

Burimi i të dhënave: Dokumenti Regjistër, FAO Projekti i Regjistrimit të Pyjeve Kosovë, 2003
Modeli i përdorimit të truallit brenda zonës që mbulon Projekti analizohet në nivel vendor dhe të
komunës. Të dhënat në lidhje me komunat janë marrë nga informacioni statistikor; modelet e
përdorimit të tokës për vendbanimet e prekura janë marrë nga hartat e habitateve dhe Vrojtimi Social.
Vendbanimet rurale dhe tokat bujqësore që i rrethojnë, fermat, pemishtet, vreshtat, lëndinat dhe
livadhet formojnë modelin e përdorimit të tokës, si në nivel komune dhe në nivel vendbanimi.
Sipërfaqet e fermave përbëhen nga parcela të vogla toke. Sipërfaqet joprodhuese ose që përdoren
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me më pak intensitet janë tokë ugar, lumej me moçalishte, korije me shelg dhe shkurre, si dhe pemë
të izoluara të shpërhapura.
6.1.54. 1.1.9.9. Përdorimi i Tokës në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës
Toka në territorin e Komunës së Klinës është shumë e favorshme për veprimtaritë bujqësore, sepse
87.7% e terrenit është në lartësinë nën 600 m.a.s.l. Pjesa e tokës bujqësore është 95%.
Tabela 74: Toka Bujqësore në Komunën Klinë
Komuna
Klinë

Tokë e
punueshme
3,694.51

Sera
85.08

Livadhe

Pemishte

Vreshta

Tokë
ugar

Kullota

Pyje

Të
tjera

1,733.99

231.60

156.43

722.32

390.17

1,983.77

737.11

Burimi i të dhënave: Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Agjencia e Statistikave të Kosovës
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Informacioni mbi tokën pyjore nuk është i disponueshëm. Pjesa më e madhe e pyjeve në komuna
është në pronësi private. Administrimi i tyre rregullohet me planet e administrimit të pyjeve, të cilat
janë hartuar nga shteti dhe zbatohen nga komunat.
Komuna e Pejës
Nga 60.289 ha, 51.74% është klasifikuar si tokë bujqësore, 42.66% janë pyje. Toka bujqësore
përfshin 67% tokë të punueshme dhe 33% kullota. Vetëm 67.5% e tokës së punueshme kultivohet.
Tabela 75: Toka Bujqësore në Komunën Pejë
Komuna
Pejë

Tokë e
punueshme
3,001.19

Sera
189.02

Livadhe

Pemishte

Vreshta

Tokë
ugar

Kullota

Pyje

Të
tjera

3,897.43

320.51

131.84

598.93

727.83

1,474.85

791.10

Nga sistemet e rregullta të ujitjes ujiten gjithsej 8.501 hektarë. Megjithatë, për shkak të shkatërrimit të
kanaleve, bllokimit të rrjedhave ujore etj., vetëm 40% e tokës ujitet. Ujitja e paligjshme është e
pranishme për 4.108 hektarë: ujë që merret nga lumejtë dhe puset transportohet nëpërmjet kanaleve
e me rënie të lirë, të cilat ndërtohen çdo vit.
Informacioni për tokën e pyjet nuk është i disponueshëm. Pjesa më e madhe e pyjeve në komuna
janë në pronësi private. Administrimi i tyre rregullohet me planet e administrimit të pyjeve, të cilat janë
hartuar nga shteti dhe zbatohen nga komunat.
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https://ask.rks-gov.net/eng/
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6.1.55. 1.1.9.10. Përdorimi i Tokës në Zonën që Mbulon Projekti
Në zonën që mbulon projekti mbizotëron toka bujqësore me 1,842.5 ha ose 58.71%. Ajo
përfaqësohet nga fusha dhe akra, si dhe sipërfaqe më të vogla të pemishteve, tokave ugar etj. Lloji i
dytë për nga rëndësia i përdorimit të tokës, sipas peshës relative në territorin gjithsej, është toka
pyjore (pyje dhe ngastra pyjesh, zona pyjore dhe breza pyjorë pranë brigjeve të lumejve, kufij
pemësh, vendqëndrime të përziera pemësh etj.). Sipërfaqe artificiale dhe vendbanime njerëzore
mbulojnë 265.5 ha ose 8.46% (Tabela 78). Lëndinat gjysmë natyrore kanë një pjesë të rëndësishsme
në përdorimin e tokës në sipërfaqen e analizuar.
Tabela 76: Sipërfaqja (ha) sipas llojeve të përdorimit të tokës (brenda një zone të ndërmjetme
prej 2 x 500m)
Përdorimi i tokës

Zona e ndërmjtetme e Linjës

Tokë e pyllëzuar

922.48

Lëndina gjysmë natyrore

107.85

Tokë bujqësore

1842.48

Sipërfaqe artificiale dhe vendbanime

265.48

6.1.56. 1.1.9.11. Marrja e Tokës
Analiza fillestare e kërkesave për Marrjen e Tokës është kryer duke ndërtuar një hartë të llojeve të
ndryshme të përdorimit të tokës brenda sipërfaqes afër rrugës automobilistike. Është parashikuar që
marrja e tokës do të kryhet brenda një zone të ndërmjetme prej 2x20m përgjatë Linjës. Për
dixhitalizimin e llojeve të përdorimit të tokës në këtë rajon brenda korridorrit në fjalë është përdorur si
bazë një hartë satelitore terreni .
Analiza zbulon informacionin e mëposhtëm:
•

Kërkesat për Marrjen e Tokës jashtë vendbanimeve:
o

75.2 ha tokë bujqësore, prej të cilës pjesa më e madhe e saj ka të bëjë me fusha dhe
akra - 67.4 ha.

o

38.28 ha e tokës për t'u marrë janë toka të pyllëzuar që do të blihen;

o

Rreth 3.7 ha të lëndinave gjysmë natyrore, gjithashtu, i nënshtrohen procedurës së
Marrjes së Tokës.

•

Kërkesat për Marrjen e Tokës brenda vendbanimeve:
o

6.34 ha tokë në pronësi familjesh (persona fizikë) dhe biznesesh (persona juridikë) do
t'i nënshtrohen procedurës së Marrjes së Tokës.

Ndarja e llojeve të përdorimit të tokës dhe sipërfaqet korresponduese për t'u blerë për strukturat e
përkohshme dhe të përhershme të Projektit, si dhe linjat jepen në tabelën më poshtë.
Tabela 77: Sipërfaqja (ha) sipas llojit të përdorimit të tolës që do të blihet gjatë ndërtimi të
rrugës (zonë e ndërmjetme 2x20m)
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Lloji i përdorimit të tokës

Zona e Ndërmjetme
38.28

Tokë e pyllëzuar

3.70

Lëndina gjysmë natyrore
Tokë bujqësore

75.16

Tokë në Pronësi të Familjeve dhe Bizneseve

6.34

Duhet vërejtur që informacioni i mësipërm është shumë i përgjithshëm dhe nuk merr parasysh ndonjë
informacion kadastral, të tillë si pronësia mbi tokën dhe madhësia e parcelave individuale. Për
rrjedhojë, nuk duhet të përdoret për qëllime të shpronësimit. Hollësitë mbi kërkesat për marrjen e
tokës do të dihen në fazat e mëvonshme të projektit, kur të jetë përgatitur Plani i Veprimit të
Risistemimit dhe, si pasojë, të kenë nisur procedura ligjore për marrjen përgjithmonë të tokës.
Gjatë punimeve të ndërtimit mund të kërkohet marrja e përkohshme e tokës në përputhje me kërkesat
për kapanonet dhe terrenet e punës të ndërtimit, përgjatë ose në afërsi të rrugës hekurudhore, dhe
hapësirë për vendosjen e kantierit, materialeve dhe vendosjen e zyrave në terren. Kontraktorët e
Projektimeve dhe Ndërtimeve mund të kërkojnë përkohësisht tokë për të tjera qëllime, të tilla si linja
Huazimi për Gërrmime & Groposje, Kantiere të Grumbullimit të Betonit, Linja të Agreguara të
Thërrmimit, Numrat e Punës dhe Forcës së Punës, Mjetet ndihmëse dhe Akomodimi, Zonat e Skicimit
të Ndërtimit dhe Linjat e Kontraktorit për Projektim dhe Ndërtim.
Vendndodhjet e komplekseve të ndërtimit janë ende për t'u përcaktuar. Kjo do të pasohet me kërkesa
dhe marrëveshje ligjore për t'u arritur me pronarët e tokave, që preken.
Ndërsa sipërfaqet specifike të përdorimit dhe marrjes së tokës do të përcaktohen në projektimin e
hollësishëm të rrugës projekt, më poshtë jepet një tabelë e vendbanimeve të prekura dhe sipërfaqes
e tipologjisë së parcelave të tokës, si një tregues i ndikimit të mundshëm të marrjes së
tokës/përdorimit të tokës në nivel vendbanimi.
Tabela 78: Madhësia dhe tipologjia e parcelave të tokës brenda vendbanimeve të prekura.
Vendbanimi

Struktura e parcelave të tokës

DRSNIK

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 10m2-500m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Toka e
disponueshme është e kultivuar. Familjet që kanë tokë pa dokumenta pronësie e kultivojnë atë periodikisht.
Pjesa më e madhe e tyre nuk e japin tokën bujqësore me qira te të tjerët, as nuk e marrin tokën bujqësore me
qira nga të tjerët. Familjet sigurojnë 5,000 Euro çdo vit nga veprimtaritë kultivuese.

DOLC

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 100m2-1500m2. Nuk ka informacion për llojin e
tokës. Pjesa më e madhe e tokës bujqësore është e kultivuar. Familjet që kanë tokë pa dokumenta pronësie e
kultivojnë atë periodikisht. Pjesa më e madhe e tyre e japin me qira tokën bujqësore te të tjerët. Disa prej tyre e
marrin tokën bujqësore me qira nga të tjerët. Familjet sigurojnë 5,000 Euro çdo vit nga veprimtaritë kultivuese.

ZAJM

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 5m2-300m2. Lloji është pemishte. Pjesa më e madhe
e tokës bujqësore është e kultivuar. Familjet nuk kanë tokë pa dokumenta pronësie. Pjesa më e madhe e tyre
nuk e japin tokën bujqësore me qira te të tjerët, as nuk e marrin tokën bujqësore me qira nga të tjerët. Nuk ka
informacion për të ardhurat që sigurohen çdo vit nga toka, si rrjedhojë e veprimtarive.

DRENOC

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 320m2-350m2. Lloji është pyll. Disa fusha janë të
kultivuara. Nuk ka informacion për dokumentat e pronësisë së tokës. Pjesa më e madhe e tyre nuk e japin tokën
bujqësore me qira te të tjerët dhe as nuk e marrin tokën bujqësore me qira nga të tjerët. Nuk ka informacion për
të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë që kryhen me tokën.

PJETËRQ I
EPËRM

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 60m2-700m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Toka
është plotësisht e kultivuar. Familjet nuk kanë tokë pa dokumenta pronësie. Pjesa më e madhe e tyre e japin
me qira tokën bujqësore te të tjerët. Pjesa më e madhe e tyre nuk e marrin me qira nga të tjerët tokën
bujqësore. Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë me tokën.
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Vendbanimi

Struktura e parcelave të tokës

PJETËRQ I
POSHTËM

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 70m2-500m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Toka e
disponueshme është e kultivuar rregullisht. Familjet nuk kanë tokë pa dokumenta pronësie. Pjesa më e madhe
e tyre nuk e japin tokën bujqësore me qira te të tjerët, as nuk e marrin tokën bujqësore me qira nga të tjerët.
Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë me tokën.

JABLLANICË

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 20m2-200m2. Lloji është pyll dhe në një masë të
vogël pemishte. Meqenëse është pyll toka nuk kultivohet. Nuk ka informacion mbi dokumentat e pronësisë.
Pjesa më e madhe e tyre nuk e japin me qira tokën bujqësore te të tjerët. Pjesa më e madhe e tyre nuk e marrin
me qira nga të tjerët tokën bujqësore. Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë me
tokën.

KLIÇINË

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 30m2-200m2. Nuk ka informacion për llojin e tokës.
Toka e disponueshme kultivohet rregullisht. Familjet kanë tokë pa dokumenta pronësie. Nuk ka informacion për
tokën që i jepet me qira të tjerëve ose merret nga të tjerët. Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga
veprimtaritë me tokën.

LESHAN

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 30m2-200m2. Nuk ka informacion për llojin e
tokës.Toka e disponueshme kultivohet rregullisht. Familjet nuk kanë tokë pa dokumenta pronësie. Pjesa më e
madhe e tyre nuk e japin tokën bujqësore me qira te të tjerët dhe as nuk e marrin tokën bujqësore me qira nga
të tjerët. Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë me tokën.

LUGAGJI

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 50m2-500m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Toka e
disponueshme kultivohet rregullisht. Familjet kanë tokë pa dokumenta pronësie, e cila kultivohet periodikisht.
Pjesa më e madhe e tyre nuk e japin tokën bujqësore me qira te të tjerët dhe as nuk e marrin tokën bujqësore
me qira nga të tjerët. Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë me tokën.

GLLAVIQICË

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 50m2-100m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Toka e
disponueshme kultivohet rregullisht. Familjet kanë tokë pa dokumenta pronësie, e cila kultivohet periodikisht.
Pjesa më e madhe e tyre nuk e japin tokën bujqësore me qira te të tjerët dhe as nuk e marrin tokën bujqësore
me qira nga të tjerët. Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë me tokën.

RAMUN

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 50m2-200m2. Nuk ka informacion për llojin e tokës.
Toka e disponueshme kultivohet rregullisht. Familjet kanë tokë pa dokumenta pronësie, e cila kultivohet
periodikisht. Pjesa më e madhe e tyre nuk e japin tokën bujqësore me qira te të tjerët dhe as nuk e marrin tokën
bujqësore me qira nga të tjerët. Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë me tokën.

ZAHAC

Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është në intervalin 15m2-400m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Toka e
disponueshme kultivohet rregullisht. Familjet kanë tokë pa dokumenta pronësie, e cila kultivohet periodikisht.
Pjesa më e madhe e tyre nuk e japin tokën bujqësore me qira te të tjerët dhe as nuk e marrin tokën bujqësore
me qira nga të tjerët. Nuk ka informacion për të ardhurat që sigurohen nga veprimtaritë me tokën.

Burimi: Të Dhëna të Vrojtimit Social, 2016
Mund të arrihet në përfundimin që vendbanimet përgjatë rrugës së projektit do të ndikohen si nga
marrja e tokës ashtu edhe nga përdorimi i tokës; kjo do të ndikojë negativisht aktivitetet bujqësore, të
cilat përbëjnë të ardhura shtesë dhe kontribuojnë në mirëqenien e familjeve.
6.1.57. 1.1.9.12. Vlerësimi i Ndjeshmërisë së Tokës dhe Pronës
Në përcaktimin e ndjeshmërisë së burimeve Tokë & Pronë u përdorën kriteret e mëposhtme:
•

Vlera Monetare,

•

Madhësia,

•

Vendndodhja,

•

Vlera Sentimentale,

•

Mundësia për të sjellë të ardhura (dhënie me qira, veprimtari bujqësore etj)

Për secilin kriter përdoret një vlerë sasiore nga 0-3 që ka kuptimet e mëposhtme:
•

0 - pa rëndësi

•

1 - rëndësi e ulët

•

2 - rëndësi e mesme
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•

3 - rëndësi e lartë

Shuma e vlerave sasiore të dhëna u përdor për të përcaktuar ndjeshmërinë. Vlerësimi i ndjeshmërisë
u krye në bazë të intervaleve të mëposhtme:
•

0-3-ndjeshmëri e ulët (ls)

•

4-7- ndjeshmëri e mesme (ms)

•

8-11- ndjeshmëri e lartë (hs)

•

12-15- ndjeshmëri shumë e lartë (vhs)

Rezultatet paraqiten në tabelën e mëposhtme.
Tabelë 79: Matrica e Ndjeshmërisë
Përdorimi i tokës

Vlera
Monetare

Madhësia

Vendndodhj Vlera
Mundësia për të Ndjeshmëria
a
Sentimentale Ardhura të
Rregullta

Prona Rezidenciale

3

3

3

3

2

14

Tokë Bujqësore

2

3

2

3

3

13

Kullota

2

2

2

3

2

11

Pemishte

3

2

2

2

2

11

Pyje

2

82

2

2

2

10

Pronat Rezidenciale kanë një rëndësi të lartë në lidhje me vlerën monetare, madhësinë,
vendndodhjen dhe vlerën sentimentale.
Toka Bujqësore ka rëndësi të mesme në lidhje me vlerën monetare dhe vendndodhjen. Të ardhura
shtesë nga aktivitetet bujqësore kanë rëndësi të lartë për shkak të nivelit të lartë të papunësisë së
popullsisë. Bujqësia mund, gjithashtu, të jetë burimi i vetëm i të ardhurave për familjet. Ndjeshmëria e
këtij nën receptori konsiderohet shumë e lartë.
Kullotat kanë rëndësi të mesme në lidhje me të gjitha kriteret dhe rëndësi të lartë në lidhje me vlerën
sentimentale.
Pemishtet janë një investim afatgjatë dhe vlera monetare e tyre është e lartë. Pemishtet janë të
kufizuara në madhësi; nuk pritet të ketë të ardhura shtesë nga shitja e frutave. Ndjeshmëria e këtij
nën receptori është e lartë.
66

Pyjet janë në pronësi private; administrimi i pyllit monitorohet nga Agjencia e Pyjeve të Kosovës .
Ndjeshmëria e këtij nënreceptori është e mesme.
Rezultatet nga matrica e vlerësimit të ndjeshmërisë përcaktohen si më poshtë:

66

http://kosovoforests.org/kfa/
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Tabela 80: Vlerësimi i ndjeshmërisë
Lloji i Tokës / Burimi i Pronësisë

Vlera (Ndjeshmëria)

Pronë Rezidenciale

Ndjeshmëri shumë e lartë

Tokë Bujqësore

Ndjeshmëri shumë e lartë

Kullota

Ndjeshmëri e lartë

Pemishte

Ndjeshmëri e lartë

Pyje

Ndjeshmëri e mesme

6.1.58. Lehtësi / Shërbime
Në nivele të komunës dhe të vendbanimeve janë analizuar shërbime / lehtësi të ndryshme, ku
përfshihen arsimimi, kujdesi shëndetësor, furnizimi me ujë dhe mbledhja e ujërave të zeza,
administrimi i mbeturinave, furnizimi me energji elektrike, telekomunikimi dhe transporti vendor. Të
dhënat në nivel komune janë marrë nga Planet e Zhvillimit të Komunës përkatëse për Klinën dhe
Pejën, ndërsa informacioni në lidhje me vendbanimin ose është nxjerrë nga Vrojtimi Social, ose është
marrë nga pyetësorët e përshtatur të plotësuar për administrimin e komunës.
Sistemi Arsimor dhe Shërbimet në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës: procesi i arsimimit zbatohet në tre nivele: arsimimi parashkollor, arsimimi fillor dhe
9-vjeçar.
Në sistemin parashkollor (kopshtet), brenda territorit të komunës ndodhen 15 shkolla të arsimit fillor
67

dhe dy shkolla 9-vjeçare. Për vitin shkollor 2010/2011

numri gjithsej i nxënësve të regjistruar në të

gjitha nivelet e procesit arsimor është 10,318 (4,957 femra dhe 5,361 meshkuj). Nxënësit janë të
grupuar në 420 klasa. Raporti nxënës/mësues është 19/1.

67

Të dhënat nga profili i Komunës Klinë, Publikim i Komunës Klinë.
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Figura 93: Rrjeti i Sistemit Arsimor në Komunën Klinë
Brenda territorit të komunës ka vetëm një kopësht në të cilin regjistrohen 50 fëmijë dhe janë të
punësuar 10 vetë.
Arsimi fillor është i organizuar në 15 shkolla. Dy prej tyre gjenden në qendër të komunës (Klinë) dhe
pjesa tjetër e shkollave janë të shpërndara nëpër fshatra. Shkollat që kanë lidhje me Projektin
gjenden në Zajm, Drenoc dhe Pjeterq. Rrjeti i shkollave fillore nuk është i zhvilluar mirë dhe kjo
nënkupton distancë të gjatë udhëtimi, shpeshherë ecje në këmbë.
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Figura 94: Fëmijë që shkojnë nga shtëpia në shkollë me këmbë
Arsimimi më i lartë është i organizuar në dy shkolla të mesme që gjenden në qendër të komunës
(Klinë).
Komuna e Pejës: Ka 27 shkolla fillore dhe 16 shkolla satelite që ofrojnë arsimim për afërsisht 23,750
nxënës nga të gjitha komunitetet e Pejës. Një shkollë 9-vjeçare dhe një gjimnaz, si edhe një shkollë
ekonomike, teknike, komjuterike, art dhe mjekësore janë të gjitha në funksionim.
Ka edhe një shkollë për nxënësit me shikim të përkeqëuar, një shkollë fillore muzike dhe një shkollë
9-vjeçare muzike. Ka edhe një shkollë private dhe në nivelin më të lartë, ka një degë të Fakultetit të
Biznesit të Universitetit të Prishtinës dhe të Universitetit privat Vizioni Europian. Gjithsej ka 22,853
nxënës, prej të cilëve 11,973 (52.37%) meshkuj dhe 10,880 femra (47.63%).
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Figura 95: Vendndodhja e instituteve arsimore në komunën e Pejës
Burimi i të Dhënave: Plani i zhvillimit Vendor në Komunë e Pejës
Institutet dhe Shërbimet Shëndetësore në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës: Shërbimi shëndetësor në këtë komunë ofrohet në Qendrën kryesore të Kujdesit të
Familjes (FHC) në Klinë, tre Qendra të Kujdesit të Familjes në vendbanimet Zlakuqan, Ujmirë dhe
Zverkë, si dhe 10 pika të kujdesit shëndetësor në vendbanime. Brenda tyre vetëm vendbanimi Drenoc
preket drejtpërdrejt nga Projekti. Përveç ofruesve të kujdesit shëndetësor publik ka edhe ofrues
privatë, në formë ambulance, poliklinikash dhe farmacish.
Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të instituteve të kujdesit shëndetësor dhe largësisë së madhe,
pjesa më e madhe e pacientëve shkojnë në Klinë, gjë e cila mbingarkon ofrimin e shërbimit në FHC
kryesore.
Komuna e Pejës: Ka një Qendër të Shëndetit të Familjes, e cila përfshin shërbimin e shëndetit
publik, shërbimin dentar, urgjencën, seksionet e shërbimit diagnostik dhe këshillues. Në qytet janë
funksionale pesë qendra mjekësore për familjen, si edhe në pesë fshatra të veçantë, me 13
ambulatore shtesë familjare në fshatrat e tjera të komunës.
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Figura 96: Rrjeti i instituteve shëndetësore në komunën e Pejës
Burimi i të dhënave: Plani i zhvillimit vendor në Komunën e Pejës
Furnizimi me ujë dhe ujërat e zeza në Komunat e prekura
Komuna e Klinës: Një nga sfidat që mbetet është furnizimi me ujë. Pjesa më e madhe e
vendbanimeve përdorin ujë pusi dhe burime të pakontrolluara uji, sepse nuk mund të kenë qasje në
sistemet e furnizimit me ujë (WSS). Ka tre sisteme të furnizimit me ujë: WSS e qytetit, WSS në
Sverkë dhe WSS në Jashanicë. Gjithashtu, qytetarët që janë të lidhur me sistemin e furnizimit me ujë
nuk janë të kënaqur me cilësinë e ujit, por kjo ka të bëjë vetëm me qytetin e Klinës. Vendbanimet
furnizohen me ujë kryesisht nga me burime uji pusi, private.
Vetëm 24 ose 44% e vendbanimeve, të cilat furnizohen / janë të lidhura me një sistem të furnizimit të
ujit ndërsa 30, ose 55%, nuk janë të lidhura dhe për pasojë furnziohen me ujë nga puset.
Përsa i përket ujërave të pistë, ndotësit më të mëdhenj të lumejve janë ujërat e pistë që derdhen
drejtpërdrejt dhe pa ndonjë trajtim paraprak. Burimet e ujit të pistë janë njësitë familjare dhe
industriale. Një problem i pranishëm janë edhe mbeturinat solide, sepse derdhen në lumë dhe kjo
krijon sfida shtesë. Përsa i përket vendbanimeve, ka vetëm 8 vendbanime të cilat janë të lidhura me
sistemin e ujërave të zeza: Gremnik, Drenoc, Dushk, Cabic, Gllareva, Rigjeva, Carraviku dhe
Zabërgjë.
Komuna e Pejës: Furnizohet me ujë nga dy burime, “Burimi i zi” dhe nga “Drini i Bardhë”. Të dy
burimet e ujit kanë kapacitet 500 l/s.
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Në Komunën e Pejës uji është me sasi të madhe, megjithatë, për shkak të sistemit të furnizimit me
ujë, i cili është i shkatërruar, ka humbje shumë të mëdha të ujit. Të gjitha pjesët e qytetit janë të
lidhura me një sistem të furnizimit me ujë. Rikonstruksioni i sistemit u bë pas luftës, gjë e cila
përmirësoi pjesërisht situatën.
Nga pikëpamja e furnizimit të vendbanimeve, ka vetëm 10% ose 18 vendbanime që janë të lidhura
me Sistemin e Furnizimit me Ujë (WSS). Vendbanimet e tjera përdorin ujë burimi ose ujë pusi, që nuk
është i kontrolluar përsa i përket cilësisë. Në të ardhmen e afërt është planifikuar ndërtimi i dy
sistemeve të furnizimit me ujë, për të mbuluar me ujë të pijshëm pjesën më të madhe të
vendbanimeve.
Në tabelën e mëposhtme jepen kompanitë e furnizimit me ujë në komunat e prekura Klinë dhe Pejë:
Tabela 81: Kompanitë e furnizimit me ujë
Nr

Emri i kompanive

Qyteti

Kapaciteti
prodhues
Shtator 2001

Numri i qytetarëve
që furnizohen

1

SPE "Ujësjellësi"

PEJË/PEC

1000-1200 l/s

110 000

2

SPE "Ujëvara"

KLINË/KLINË

40 l/s

10 000

Në lidhje me sistemin e ujërave të zeza në Pejë, vetëm 60% e qytetit është e lidhur me sistemin dhe
10% e vendbanimeve janë të lidhura me kanalizimin e ujërave të zeza. Nuk ka ndonjë Impiant të
Trajtimit të Ujërave të Ndotura dhe, për rrjedhojë, uji derdhet drejtpërdrejt në lumë. Ujërat e zeza janë
një nga ndotësit më kryesorë të lumit dhe ujërave nëntokësore.
Bazuar në njohuritë aktuale, sistemet e ujërave të zeza janë ndërtuar për rreth 30% të vendbanimeve.
Ndërsa kanalizimi i ujërave të zeza ekziston, jo të gjitha familjet janë të lidhura me të. Në mungesë të
kanalizimeve të ujërave të zeza, familjet i derdhin ujërat e zeza në rrugë, përrenj ose në gropa
septike. Kjo përbën një kërcënim të konsiderueshëm për shëndetin publik dhe mjedisin.
Shërbimet e Administrimit të Mbeturinave në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës: Kompania përgjegjëse për mbledhjen dhe shkarkimin e mbeturinave është
“Ambienti Sh.A.”, dega e Klinës. Mbeturinat e grumbulluara nga konteinerët publikë dhe privatë
transportohen në vendgroposjen rajonale të mbeturinave në Pejë, Sferkë. Shpeshtësia e grumbullimit
të mbeturinave ndryshon nga zonat rurale në ato urbane. Në zonat rurale mbeturinat grumbullohen
një herë në javë. Në zonat urbane mbeturinat grumbullohen çdo dy ditë në zonën kryesore, e cila
është qendra e qytetit, dhe çdo tri ditë në zonën e dytë të qytetit. Në zonat rurale pjesa më e madhe e
mbeturinave grumbullohet derë më derë. Në zonat urbane mbeturinat grumbullohen kryesisht në pikat
e grumbullimit. Përsa i takon popullsisë, zyrtarët përmendën se rreth 95 për qind e popullsisë
shërbehet nga kompania. Të gjitha fshatrave u ofrohen shërbime, megjithatë ka disa zona ku
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kamionët nuk mund të shkojnë për shkak të pozicionit gjeografik. Klientët paguajnë pak më pak se
68

5.00 Euro në muaj për shërbimin dhe rreth 65 deri në 70 për qind e pagesës mblidhet .
Komuna e Pejës: Kompania përgjegjëse për mbledhjen dhe shkarkimin e mbeturinave është
“Ambienti Sh.A.”. Ajo grumbullon mbeturina nga konteinerët privatë dhe publikë dhe i transporton në
vendgroposjen rajonale të mbeturinave të Pejës, në Sferkë. Sipërfaqja e vendgroposjes është 3.6 ha
për 25.000-300.00 banorë. Ky vendgroposje është i vogël për nga madhësia e banorëve që e
përdorin aktualisht. Vendgroposja është e hapur dhe ka një sistem drenazhimi. Çmimi për
grumbullimin e mbeturinave është 4 Euro për familje. Komuna e Pejës është përgjegjëse për
kontrollin e cilësisë së punës së kompanisë së grumbullimit të mbeturinave.
Tabela më poshtë paraqet disa nga parametrat bazë në lidhje me ndërgjegjësimin e qytetarëve për
grumbullimin e mbeturinave dhe shërbimet bazë të administrimit të mbeturinave në Komunat e
Prekura.
Tabela 82: Shërbimet e Administrimit të Mbeturinave në Komunat e Prekura
Komuna

Klinë
Pejë

Vendgroposja

Po
Sferkë (Pejë )
Po
Sferkë (Pejë )

Operatorët e
Administrimit të
Mbeturinave

Mbulimi
Urban

Mbulimi
Rural

Shpeshtësia
e
grumbullimit
në zonën
urbane

Shpeshtësia
e
grumbullimit
në zonën
rurale

“Ambienti”

98%

98%

Dy herë në
javë

Javore

“Ambienti”

98%

98%

Çdo dy ditë

Javore

Burimi i të Dhënave: Administrimi i Mbeturinave në 16 Komuna, USAID, 2016
Furnizimi me energji elektrike dhe telekomunikacionin në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës ballafqohet me disa probleme në lidhje me furnizimin me energji elektrike dhe
qëndrueshmërinë e fuqisë së energjisë elektrike. Furnizimi kryesor me energji elektrike vjen nga
Stacioni i Prodhimit TS Klinë 110/10(20) kV/kV. Energjia elektrike shpërndahet nëpërmjet linjave
mbitokësore të mbështetura me shtylla druri, disa prej të cilave janë me beton dhe pak prej tyre janë
kombinim i drurit me beton. Transformatorët janë të instaluar në kabina metalike ose prej betoni.
Gjendja e tyre nuk është e kënaqshme, sepse këto njësi janë të vjetëruara dhe nuk janë të
mirëmbajtura. Rrjeti i furnizimit me energji elektrike zhvillohet pa ndonjë plan dhe / ose analizë
paraprake dhe, si i tillë, nuk është optimal për nevojat në rritje.
Telekomunikacioni është i kufizuar vetëm me 2,000 pika lidhje të inkorporuar në centrale telefonike të
llojit SI 2000. Këto lidhje nuk kanë shpërndarje në zonat rurale. 60% bazohet në rrjetin e shpërndarjes
telefonik, ndërsa 40% përdorin rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.

68

Raporti i Administrimit të Mbetjeve për 16 Komuna, Reinverst, 2016. I disponueshëm në
http://www.riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/Waste_Management_in_16_Municipalities_ENG_5mm_v11456909
115.pdf. I lexuar për herë të fundit më 10.10.2016.
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Komuna e Pejës: Ndriçimi publik nuk është i mirë, sepse vetëm 10% e sistemit është aktiv. Sistemi
është i furnizuar nga rrjeti i energjisë elektrike 260 ST 10/04Kv. Numri i stacioneve të prodhimit rritet
çdo vit për 26 njësitë që varen nga pjesëmarrja e konsumatorëve. Stacionet e prodhimit të energjisë
elektrike furnizojnë tre vendndodhje të ndryshme në qytetin e Pejës.

Figura 97: Rrjeti i furnizimit me energji elektrike në komunën e Pejës
Burimi i të dhënave: Plani i zhvillimit të komunës së Pejës
Shërbimet e telekomunikacionit në Pejë ofrohen nga Kompania Postës dhe Telekomunikacionit të
Kosovës (PTK) me 8147 përdorues telefoni. Lidhja e internetit ofrohet nga “IPKO-net Gjakova” dhe
“Dardanët”
Rrugët Vendore dhe komunikimi i trafikut në Komunat e Prekura
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Komuna e Klinës: Pozicioni natyror i Klinës i krijon mundësinë të ketë lidhje të mirë nëpërmjet
rrugëve dhe rrugëve automobilistike ekzistuese. Rruga Prishtina-Pejë N9 që kalon përmes territorit të
komunës është me interes kombëtar për Kosovën.
Rruga rajonale për në Gjakovë ndërpritet me rrugën N9 në 620 m në lindje të kryqëzimit drejt Klinës.
Këto flukse trafiku janë intensive, sepse rruga mundëson lidhjen e Klinës me Gjakovën, Prizrenin dhe
Shqipërinë. Rrugët rajonale për në Istog dhe Skënderaj, po ashtu kalojnë përmes territorit të
komunës.

Figura 98: Harta e rrugëve në komunën e Klinës
Burimi i të Dhënave: Plani Profil Vendor - Zhvillim Vendor i Klinës
Rrugët brenda komunës kalojnë përmes qytetit, i cili bëhet shkak për ngjeshje trafiku. Kjo ndodh
kryesisht për shkak të rrugëve rajonale për në Istog dhe Skënderaj, të cilat kalojnë pranë qytetit të
Klinës. Faktor shtesë për krijimin e trafikut është edhe kryqëzimi i rrugëve rajonale për në Istog dhe
Skënderaj me rrugën automobilistike Klinë - Pejë.
Gjendja e rrugës vendore është shumë më e mirë sesa përpara luftës dhe pothuaj të gjitha rrugët
vendore janë të asfaltuara. Vetëm një pjesë më e vogël e rrugëve vendore nuk është e asfaltuar.
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Trotuaret dhe gardhet mbrojtëse në rrugët vendore mungojnë, pavarësisht se ato përdoren nga
fëmijët e shkollave dhe të moshuarit; kjo situatë përkeqëson sigurinë rrugore.
Transporti publik në komunë nuk është i zhvilluar mirë. Stacionet e autobusëve ku bëhet hipja dhe
zbritja e pasagjerëve nuk janë të ndara nga trafiku kryesor, gjë e cila përbën një rrezik për sigurinë si
për pasagjerët dhe për shoferët e mjeteve motorike, që udhëtojnë në të njëjtën korsi me autobusët.
Komuna e Pejës: Gjatësia totale e rrugëve brenda qytetit të Pejës është 100.3 km, prej të cilave 67.8
janë rrugë me zhavorr, 30 km janë me asfalt dhe 2.5 km janë rrugë me çakëll. Gjatësia e rrugëve për
në vendbanime (rrugët vendore) është 120.7 km, prej të cilave 86.5 km janë rrugë me zhavorr dhe
32.4 janë me asfalt. Rrjeti i rrugëve në qendër të qytetit, lagjet urbane dhe rrugët që janë të lidhura
me rrugët rajonale, kanë nevojë të rikonstruktohen, sepse janë në gjendje të keqe për shkak të
shpeshtësisë së lartë të trafikut.
Rrugët ekzistuese kombëtare që kalojnë përmes territorit të komunës së Pejës e lidhin qytetin me
Gjakovën, Prizrenin, Mitrovicën dhe Prishtinën. Rruga M9 (Prishtinë-Pejë) u ndërtua në vitin 1936; ajo
është 81 km e gjatë dhe lidh Kosovën me Detin Adriatik.
6.1.59. Shëbimet dhe Institutet Sociale dhe të Komunës në Vendbanimet e Prekura
Vrojtimi paraprak Social dha disa informacione mbi shërbimet dhe institutet e disponueshme sociale
dhe të komunës në zonën e Projektit. Ky informacion ka nevojë të përditësohet. Informacioni i
disponueshëm në lidhje me shërbimet dhe institutet sociale dhe të komunës në Vendbanimet e
Prekura paraqiten në tabelën 84 më poshtë.
Tabela 83: Disponueshmëria e shërbimeve dhe institutet e komunës për vendbanimin e prekur
Ngulim

Shërbime dhe Institutet e Komunës

DRSNIK

Nuk ka informacion mbi disponueshmërinë e shkollave fillore. Nuk ka
informacion në lidhje me disponueshmërinë e institutit shëndetësor.
Infrastruktura rrugore është mjaft e mirë. Rrugët janë në gjendje të mirë. Rrjeti
elektrik nuk siguron intensitet të qëndrueshëm të elektricitetit në të gjithë
fshatin. Ka një sistem të furnizimit me ujë. Sistemi i ujërave të zeza nuk
mbulon çdo Pronë Rezidenciale. Ka depërtim të internetit.

DOLC

Nuk ka informacion mbi disponueshmërinë e shkollave fillore. Nuk ka
informacion në lidhje me disponueshmërinë e institutit shëndetësor.
Infrastruktura rrugore është e mirë. Rrugët nuk janë në gjendje të mirë. Rrjeti
elektrik është i dobët dhe i tepërt. Sistemi i furnizimit me ujë është i vjetër dhe i
përkeqësuar. Uji nuk është i pijshëm. Sistemi i ujërave të zeza nuk
ekziston. Ka depërtim të internetit.

ZAJM

Nuk ka informacion mbi disponueshmërinë e shkollave fillore. Nuk ka
informacion në lidhje me disponueshmërinë e institutit shëndetësor.
Infrastruktura rrugore është mjaft e mirë. Rrjeti i rrugëve vendore është i
zhvilluar, por është vetëm pjesërisht në gjendje të mirë. Ka rrjet elektrik. Ka një
sistem të furnizimit me ujë. Vetëm 30% e fshatit lidhet me sistemin e
ujërave të zeza. Në fshat janë të pranishme shërbimet e internetit.

DRENOC

Nuk ka informacion mbi disponueshmërinë e shkollave fillore. Ka një
ambulancë shëndeti. Infrastrukturë rrugore mjaft e mirë, por që nuk mbulon
gjithë fshatin. Rrugët janë në gjendje të mirë. Ka rrjet elektrik. Nuk ka sistem
të furnizimit me ujë. Ka sistem të ujërave të zeza. Ka depërtim të internetit.
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Ngulim

Shërbime dhe Institutet e Komunës

PJETËRQ I EPËRM

Ka një shkollë fillore. Nuk ka informacion në lidhje me disponueshmërinë e
institutit shëndetësor. Infrastruktura rrugore nuk mbulon të gjithë vendbanimin.
Rrugët janë në gjendje të mirë. Ka rrjet elektrik. Sistemi i furnizimit me ujë
dhe i ujërave të zeza mbulon pjesë të vendbanimit. Ka depërtim të
internetit.

PJETËRQ I POSHTËM

Nuk ka informacion për disponueshmërinë e shkollës fillore. Nuk ka
informacion për disponueshmërinë e institutit shëndetësor. Infrastrukturë e
dobët financiare. Rrugët nuk janë prej bitumi. Nuk ka informacion për rrjetin
elektrik. Nuk ka sistem të furnizimit me ujë. Nuk ka sistem të ujërave të
zeza. Nuk ka informacion për depërtim të internetit.

JABLLANICË

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

KLIÇINË

Ka një shkollë fillore. Nuk ka informacion në lidhje me disponueshmërinë e
institutit shëndetësor as shëbime të tjera të dispnueshme të komunës.

LESHAN

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

LUGAGJI

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

GLLAVIQICË

Sipas të dhënave statistikore zyrtare në vendbanim ka një shkollë fillore. Nuk
ka të dhëna të tjera të disponueshme për shërbime dhe lehtësi të komunës.

RAMUN

Nuk ka të dhëna të disponueshme.

ZAHAC

Nuk ka të dhëna të disponueshme.
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Nga tabela më sipër mund të shihet që një problem madhor në lidhje me qasjen në shërbime është
mungesa e sistemeve të kontrolluara të furnizimit me ujë dhe të ujërave të zeza në pjesën më të
madhe të vendbanimeve.
Rruga automobilistike e planifikuar mund të ndikojë negativisht në cilësinë e ujit të pijshëm dhe të
kërcënojë shëndetin publik. Në disa komuna rrugët vendore nuk janë në gjendje të mirë. Rruga
automobilistike e planifikuar nuk duhet të ndikojë në shkëputjen e mëtejshme të këtyre fshatrave nga
rrjeti i rrugëve vendore.
6.1.60. 1.1.9.14. Punësimi
Vetëm 24.5% e popullsisë së Kosovës në grupmoshën 15 deri në 64 vjeç ka një punë. Numri i të
punësuarve është 278.672, ndërsa 55% e forcës së punës është e papunë: Gratë janë veçanërisht të
në pozita të pafavorshme: vetëm 11% e grave janë të punësuara.
6.1.61. Punësimi në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës: Norma e pjesëmarrjes (36.9 %) dhe norma e punësimit (15.6%) janë disi të ulëta
krahasuar me mesataren e Kosovës (norma e pjesëmarrjes: 44.7%, norma e punësimit: 24.7%).
Duhet vënë në dukje që norma e papunësisë (57.7%) është ndërmjet më të lartave në Kosovë
(mesatarja: 44.8 %). Këto norma të ndara sipas gjinisë tregojnë që pjesëmarrja e grave në forcën e
punës është 34.59% krahasuar me pjesëmarrjen e meshkujve, e cila është në nivelin 72.33%.
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Në lidhje me të ardhurat, paga mesatare mujore për meshkujt (2004) është 104.82 Euro, ndërsa për
femrat është 21.26 Euro.
Sektorët më të mëdhenj të punësimit janë shitjet me shumicë dhe tregtia me pakicë, me 44.4% të
kompanive dhe 45.9% të të punësuarve që ndiqet nga sektori i ndërtimit me 9.9% të kompanive dhe
69

10.7% të të punësuarve .
Komuna e Pejës: Norma e pjesëmarrjes (45.6%) dhe norma e punësimit (25.8%) janë paksa mbi
mesatare e Kosovës (norma e pjesëmarrjes: 44.7%, norma e punësimit: 24.7%). Duhet të vihet në
dukje që norma e papunësisë (43.5%) është paksa më e ulët se norma për Kosovën (mesatarja:
44.8%).
Sektorët më të mëdhenj të punësimit janë shitjet me shumicë dhe tregtia me pakicë, me 45.1% e
kompanive dhe 48.2% e të punësuarve, e ndjekur nga sektori i shërbimeve personale, me 11.8% të
kompanive dhe 8.2% të të punësuarve.
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Më poshtë jepet një tabelë kumulative për të dyja komunat, Klinë dhe Pejë, të ndara sipas moshës,
gjinisë, veprimtarisë dhe statusit të punësimit.
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http://www.sme-support.eu/kline.pdf

70

http://www.sme-support.eu./peje.pdf
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Tabela 84: Statusi i Punësimit të Popullsisë sipas Moshës, Aktivitetit dhe Gjinisë
Grupmosha nga 15-64
Komuna

Total

Grupmosha nga 15-64
Ekonomikisht aktive (forca e punës

Ekonomikisht aktive
(forca e punës)

Të punësuar

Jo aktive

Të papunë

Total

Meshkuj

Femra

Total

Meshkuj

Femra

Total

Meshkuj

Femra

Total

Meshkuj

Femra

Klinë

24,491

8,974

6,715

2,259

3,790

3,026

764

5,184

3,689

1,495

15,517

5,420

10,097

Pejë

63,963

28,926

19,226

9,700

16,329

11,700

4,629

12,597

7,526

5,071

35,037

12,518

22,519

Total

88,454

37,900

25,941

11,959

20,119

14,726

5,393

17,781

11,215

6,566

50,554

17,938

32,616

100%

68,45

31,55

38,85

14,23

46,92

29,59

17,32

100%

35,48

64,52

%

53,08

100%
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6.1.62. Punësimi në Venbanimet e Prekura
Papunësia në komunat e prekura është 47%. Pjesa e femrave të punësuara është 14.23%, ndërsa
punësimi ndër meshkujt arrin në 38.85%. Papunësia është mjaft më e lartë krahasuar me normën e
papunësisë në Kosovë, e cila është 24.7%. Prej 13 vendbanimeve të prekura, në 8 norma e
papunësisë është më e lartë sesa shifra mesatare për Kosovën. Të dhënat e punësimit, të ndara
sipas vendbanimeve jepen në tabelën e mëposhtme.
Tabela 85: Të dhënat e punësimit në vendbanimet e prekura
Komuna
Klinë
Klinë
Klinë
Klinë
Klinë
Klinë
Pejë
Pejë
Pejë
Pejë
Pejë
Pejë
Pejë
TOTAL

Vendbanimi
Drsnik
Dollc
Zajm
Drenoc
Pjetërq i Epërm
Pjetërq i Poshtëm
Jablanicë
Kliqinë
Leshanë
Lugaxhi
Gllaviçicë
Ramun
Zahaq

Popullsia
1,770
276
1,267
440
563
160
573
833
354
702
193
492
1,120
8743

Të punësuar
531
66
80
36
85
54
204
478
247
245
68
90
310
3680

%
30
23,91
6,31
8,18
15,10
33,75
35,60
57,38
69,77
34,90
35,23
18,29
27,68
42,09
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Shifrat e papunësisë zyrtare nuk përputhen me normat e papunësisë të perceptuara nga popullsia të
përfshira në Vrojtimin Social. Të intervistuarit vërejnë që papunësia është sfida më e madhe në
vendbanimet e prekura dhe arrin 60% e më shumë.
Më poshtë jepet informacioni i mbledhur nga Vrojtimi Social në lidhje me të dhënat e punësimit dhe të
papunësisë në Vendbanimet e Prekura.
Tabela 86: Perceptimi i shpërndarjes së punësimit dhe gjinisë në Vendbanimet e Prekura
Ngulimi

Perceptimi i Punësimit

DRSNIK

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 2/3 e popullsisë është pa punë. Brenda këtij numri,
pjesa më e madhe i përket grave.

DOLC

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 2/3 e popullsisë është pa punë. Brenda këtij numri,
pjesa më e madhe i përket grave.

ZAJM

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 3/4 e popullsisë është pa punë. Brenda këtij numri,
pjesa më e madhe i përket grave.

DRENOC

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 3/4 e popullsisë është pa punë. Brenda këtij numri,
pjesa më e madhe i përket grave.

PJETËRQ I
EPËRM

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 2/3 e popullsisë është pa punë. Nuk ka të dhëna të
disponueshme për raportin gjinor ndërmjet popullsisë së pa punë.

PJETËRQ I
POSHTËM

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 3/4 e popullsisë është pa punë. Brenda këtij numri,
pjesa më e madhe i përket grave.

JABLLANICË

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 3/4 e popullsisë është pa punë. Brenda këtij numri,
pjesa më e madhe i përket grave.

KLIÇINË

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 2/3 e popullsisë është pa punë. Nuk ka të dhëna të

227

Ngulimi

Perceptimi i Punësimit
disponueshme për raportin gjinor ndërmjet popullsisë së pa punë.

LESHAN

Papunësia është sfida më e madhe. Brenda këtij numri, pjesa më e madhe i përket grave.

LUGAGJI

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 2/3 e popullsisë është pa punë. Më shumë e 2/3 e
popullsisë është e pa punë pra popullsia e pa punë është tre herë më shumë sesa pjesa e popullsisë së
punësuar. Brenda këtij numri, pjesa më e madhe i përket grave.

GLLAVIQICË

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 3/4 e popullsisë është pa punë. Brenda këtij numri,
pjesa më e madhe i përket grave.

RAMUN

Papunësia është sfida më e madhe. Më shumë se 3/4 e popullsisë është pa punë (nga 24 të
intervistuar vetëm 2 janë të punësuar). Brenda këtij numri, pjesa më e madhe i përket grave.

ZAHAC

Papunësia është sfidë për ngulimin në masë të moderuar. Rreth 1/4 e popullsisë është e papunë.
Brenda këtij numri, pjesa më e madhe i përket grave.
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Informacioni më sipër është marrë nga përgjigjet e dhëna për pyetësorët që kishin për synim të
përcaktonin profilin e vendbanimeve. Në fazën tjetër të projektit Vrojtimi Social më i avancuar do të
synojë familjet të cilat do të përballen me marrjen e tokës dhe do të merren shifrat ekzakte të
papunësisë brenda zonës që mbulon Projekti.
6.1.63. 1.1.9.15. Migrimi
71

Sipas analizave të Raportit të Migrimit Kosovar , në Kosovë faktorët kryesorë nxitës të migrimit ishin
të ndryshëm, ku përfshiheshin: bashkimi familjar (46%), faktorët social-ekonomik (35%), si edhe
faktorët politikë, arsimimi më i mirë etj. Numri më i madh i personave që kanë migruar nga Kosova ka
ndodhur gjatë viteve 1990, duke arritur pikun gjatë viteve të luftës 1998-99, në të cilat numri i
raportuar ishte 51.728 banorë (21.973 dhe 29.755 përkatësisht) ose rreth 13.6% e të gjtihë
migrantëve kosovarë. Vitet me normat më të ulëta të migracionit, në rreth 1.7%, janë 1986, 1987 dhe
2001.
6.1.64. Migrimi në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës: Popullsia në komunat Pejë dhe Klinë ka migruar më të shumtën përpara vitit
2000. Emigracioni është shpesh më i ulët në komunat me prani të fortë të etniteteve të tjera, përveç
shqiptarëve. Për komunat ku shumica është popullsi shqiptare, të tilla si Klina, ai rritet me më shumë
se 30% sesa në pjesët e tjera të vendit.
Bazuar në statistikat zyrtare, Klina ka një balancë migrimi shumë të lartë negative prej 29.1%. Kjo
tregon që më shumë njerëz po ikin krahasuar me ata që vijnë në komunë.
Komuna e Pejës: Një balancë migrimi e lartë negative prej 13.2% është e pranishme; 26.96% e
popullsisë ka raportuar se remitancat janë burimi i vetëm i të ardhurave.
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http://KAS.rks-gov.net/publikimet/popullsia/ Kosovar migration.
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Arsyet kryesore për migrimin para vitit 1999 ishin politike. Sot migrimi është kryesisht ekonomik;
njerëzit migrojnë edhe për të gjetur arsimim më të mirë dhe mundësi më të mira trajnimi, si edhe për
t'u bashkuar me familjet e tyre.
6.1.65. Migrimi në Vendbanimet e Prekura
Informacioni për migrimet në Vendbanimet e Prekura është marrë nga Vrojtimi Social. Ky informacion
është orientues, sepse kampioni nuk është përfaqësues i zonës që mbulon Projekti; analizat
statistikore që nxirren nuk mund të japin ndonjë shifër të qëndrueshme. Përfundimi i vetëm i vlefshëm
në lidhje me migrimin është që shumë të rinj nga fshatrat që gjenden në seksionin e Linjës më afër
Prishtinës kanë ikur nga banesat e tyre në 5 vitet e fundit. Migrimi në fshatrat që gjenden afër Pejës
nuk është i konsiderueshëm.
Në Tabelën 87 më poshtë jepet një përmbledhje e të dhënave të migrimit në Vendbanimet e Prekura.
Tabela 87: Të Dhënat e Perceptuara për Migrimin në Vendbanimet e Prekura.
Vendbanimi

Vrojtimi mbi Migrimin

DRSNIK

Migrimi është i konsiderueshëm. Në 5 vitet e fundit 4 familje kanë emigruar. Migrantët ishin në
moshën 20-35 vjeç.

DOLLC

Niveli i migrimit vlerësohet si dërrmues. Nuk ka të dhëna për numrin e njerëzve që kanë
migruar.

ZAJM

Niveli i migrimit është dërrmues. Rreth 20 të rinj kanë migruar në 5 vitet e fundit. Migrantët
ishin të moshës 20-29 vjeç.

DRENOC

Niveli i migrimit është i madh. Nuk ka të dhëna për numrin dhe moshën e njerëzve, të cilët
kanë migruar.

PJETERQ
EPERM

i

Niveli i migrimit është dërrmues dhe në 5 vitet e fundit. Anëtarët e pesë familjeve kanë
emigruar në 5 vitet e fundit. Nuk ka të dhëna për moshën e njerëzve që kanë migruar.

PJETERQ
POSHTEM

i

Niveli i migrimit vlerësohet mesatar. Në 5 vitet e fundit, anëtarët e 2 familjeve në moshën 27
dhe 28 vjeç kanë migruar.
Niveli i migrimit vlerësohet mesatar. Anëtarë nga tre familje kanë migruar në 5 vitet e fundit në
moshë 20-39 vjeç.

JABLANICE
KLICINË

Niveli i migrimit vlerësohet mesatar. Anëtarë nga tre familje kanë migruar në 5 vitet e fundit në
moshë 22-34 vjeç.

LESHAN

Nuk ka të dhëna.

LUGAGJI

Niveli i migrimit vlerësohet i ulët. Anëtar i një familjeje ka migruar në 5 vitet e fundit në moshë
27 vjeç.

GLLAVIQICË

Niveli i migrimit vlerësohet i ulët. Anëtarë nga një familje kanë migruar në 5 vitet e fundit në
moshë 27 vjeç.

RAMUN

Niveli i migrimit vlerësohet i ulët. Anëtarë nga një familje kanë migruar në 5 vitet e fundit në
moshë 29 vjeç.

ZAHAC

Niveli i migrimit vlerësohet i ulët. Anëtarë nga një familje kanë migruar në 5 vitet e fundit në
moshë 52 vjeç.

Burimi i të Dhënave: Vrojtimi Social, 2016
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6.1.66. 1.1.9.16. Veprimtaritë Ekonomike
Kosova ka qenë një nga katër vendet në Europë që ka regjistruar norma pozitive rritjeje në çdo vit të
periudhës së pas-krizës, pas vitit 2008. Rritja mesatare prej 3.5 për qind gjatë periudhës 2011–14
72

është në kontrast favorizues me rajonin, por ka mbetur diçka më poshtë mesatares botërore . Kjo ka
ndodhur për shkak të integrimit të kufizuar të ekonomisë së Kosovës në ekonominë globale dhe si
rrjedhojë e një fluksi hyrës të qëndrueshëm të remitancave. Seksioni i mëposhtëm shtjellon
veprimtaritë ekonomike në Komunat dhe Vendbanimet e Prekura.
6.1.67. Veprimtaritë Ekonomike në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës: Ecuria e sektorit të biznesit vendor në komunë është pozitive. Ka 69 biznese për
1,000 banorë ekonomikisht aktivë, e cila është nën mesataren e Kosovës për 76. Prej vitit 2010,
zhvillimi i bizneseve ka qenë pozitiv, megjithëse nën mesataren e Kosovës. Për të njëjtën periudhë,
zhvillimi pozitiv i punësimit ka qenë vazhdimisht mbi mesataren.
Punësimi brenda komunës është në sektorit publik, të tillë si shëndeti, arsimi dhe administrata
73

publike. Gjithsej vlerësohet se në sektorin publik ka 941 persona të punësuar .
Ndërmarrjet publike janë:

•

Kompania e Ujit “HidroDrini”, dega e Klinës

•

Kompania e administrimit të mbeturinave “Ambijenti”, degë e Klinës

Norma e hapjes së bizneseve është 11.8% dhe është nën nivelin e Kosovës prej 13.6%, ndërsa
norma e mbylljes së bizneseve është 6.1% dhe është poshtë mesatares së Kosovës, prej 6.5%.
Sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë vendore janë tregtia, manifaktura, ndërtimi; shërbimet
personale, si dhe hotelet dhe restorantet. Në lidhje me madhësinë e bizneseve, pjesa më e lartë e
punonjësve (30.0%) punon në biznese që kanë 2 deri në 4 të punësuar. Përsa i përket formës ligjore
të bizneseve: 93.5% janë biznese individuale. Kjo përqindje është paksa më e lartë sesa pesha e
bizneseve individuale në Kosovë prej 85.2%.
Në tabelën më poshtë janë dhënë punëdhënësit më të mëdhenj privatë, që gjenden brenda zonës
pranë rrugës ekzistuese N9.
Tabela 88: Punëdhënësit më të mëdhenj privatë në Klinë
Ndërmarrjet
Kompania Gillareva – AMORETI -Glareve

Numri
punëtorëve
180-200

i

Komuna
Klinë

72

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Kosovo-Snapshot.pdf
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Plani i Zhvillimit të Klinës.
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Numri
punëtorëve

Ndërmarrjet

i

Komuna

Kompania Benita – Gremnik

100-120

Klinë

Kompania Mirusha - Klinë

20-30

Klinë

Fabrika e Farërave Seeds Factory KLINË

25

Klinë

Fabrika e Birrës – GRIMBIRR - Gremnik

12-15

Klinë

Burimi i të Dhënave: Vrojtimi i Komunës, për qëllime të ESIA, 2015
Komuna e Pejës: Ecuria e sektorit të bizneseve vendore në komunë është pozitive. Ka 90 biznese
për 1,000 banorë ekonomikisht aktivë, nivel që është më i lartë sesa mesatarja e Kosovës prej 76.
Zhvillimi i bizneseve nuk është aq dinamik sa në Kosovë, megjithatë zhvillimi i punësimit është
ndjeshëm mbi mesataren e Kosovës.
Punësimi brenda komunës gjendet në sektorin publik, të tillë si shëndeti, arsimi dhe administrata
publike. Nuk ka të dhëna të disponueshme për numrin e personave të punësuar në sektorin publik.
Ndërmarrjet publike janë:
•

Zyra e postës dhe telekomit në Pejë

•

Kompania e Ujit “HidroDrini”, zyra në Pejë

•

Kompania e Administrimit të Mbeturinave “Ambijenti”, Zyra në Pejë

•

KEDS-Korporata Elektrike

•

Kompania “Drin i Bardhë” përgjegjëse për mirëmbajtjen e kanaleve të ujitjes

Norma e hapjes së bizneseve të reja është 9.9% dhe është poshtë nivelit të Kosovës, prej 13.6%,
ndërsa norma e mbylljes së bizneseve është 7.3% dhe është mbi mesataren e Kosovës, prej 6.5%.
Sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë vendore janë tregtia, manifaktura, hotelet dhe restorantet,
si dhe shërbimet personale. Shërbimet e biznesit dhe ndërtimi janë të nënpërfaqësuara. Përsa i
përket formës ligjore të bizneseve: 92.4% janë biznese individuale. Kjo përqindje është paksa mbi
normën e bizneseve individuale në Kosovë, prej 85.2%.
Në tabelën më poshtë jepen punëdhënësit më të mëdhenj privatë që gjenden në zonën që mbulon
Projekti:
Tabela 89: Punëdhënësit më të mëdhenj privatë në Pejë
Ndërmarrjet

Numri i punëtorëve

Komuna

"Elkos Group" Sh.pk, zonë industriale, tregti dhe manifakturë

2000

Pejë

"Birra Pejë " JSC, rr. Zhujë Salam, prodhues

180

Pejë

"Devoll Group" Sh.pk (zonë industriale)

250

Pejë

"Devoll Corporation" Sh.pk, zonë industriale

200

Pejë

"Dukagjini" Sh.pk, Fehmi Agani

200

Pejë

Burimi i të Dhënave: Vrojtimi i Komunës, për qëllime të ESIA, 2015
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6.1.68. Veprimtaritë Ekonomike në Vendbanimet e Prekura
Vrojtimi social jep të dhëna që lidhen me veprimtaritë ekonomike të njësive të biznesit që gjenden në
vendbanimet e prekura. Vlerësohet se ka gjithsej 18 biznese aktive në sektorët e mëposhtëm:
•

Tregti,

•

Shërbime (përfshi stacionet e karburantit),

•

Restorante dhe hotele,

•

Magazina

Pjesa më e madhe e bizneseve, të cilat janë vizituar, janë të vendosura përgjatë rrugës ekzistuese.
Sipas njohurive aktuale, nuk ka shumë biznese aktive përgjatë korridorit të Projektit. Prania /
mungesa e bizneseve aktive në zonën që mbulon Projekti do të verifikohet në fazën e Skicës
Paraprake për Gjurmën e ripërcaktuar.
Fokusi i vrojtimit në zonën e ndërmjetme përgjatë rrugës ekzistuese është përcaktuar i tillë që të
trajtojë ndikimin e mundshëm nga Projekti – të ashtuquajturit “bashkësi të shmangura”: Domethënë,
biznese, të cilat varen nga pasagjerët që shkëmbehen përgjatë rrugës (punishte mekanike për mjetet
motorike, stacione karburanti, hotele dhe restorante) potencialisht do ta pësojnë nga flukset e
reduktuara të trafikut, si rrjedhojë e transferimit të trafikut kryesor në rrugën automobilistike. Për
pasojë, Vrojtimi Social synoi të identifikonte këto “Bashkësi të Shmangura”.
Në tabelën e mëposhtme paraqitet informacioni bazë për bizneset që gjenden përgjatë rrugës N9 për
secilin vendbanim.
Tabela 90: Parametrat e Biznesit në Vendbanimet e Prekura
Vendbanimi

Parametrat e Biznesit

DRSNIK

Një biznes i intervistuar. Sipërfaqja e objektit është 4,000m2. Nuk ka informacion për ngastrën e tokës.
Biznesi ka 4 punonjës. Biznesi është regjistruar në vitin 2003. Nuk ka punonjës me aftësi të kufizuara.
Qarkullimi vjetor në vitin 2014 është më pak se 50,000 Euro. Lloji i biznesit është tregtia.

DOLC

Dy biznese të intervistuara. Sipërfaqja e ndërtesës është 400m2. Ngastrat e tokës janë 2,600m2 dhe
9,000m2 përkatësisht. Të dyja bizneset janë regjistruar në vitet (’02 dhe ’11). 13 punonjës (gjithsej). Nuk
ka punonjës me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor në vitin 2014 është më pak se 50,000 Euro dhe
100,000 Euro përkatësisht. Lloji i biznesit është shërbime.

ZAJM

Gjashtë biznese të intervistuara. Sipërfaqet e ndërtesave janë 65m2 deri në 1,150m2. Ngastrat e tokës
janë 500 m2 deri 1000m2. Të gjitha bizneset, përveç njërit, janë të regjistruar. Gjithsej 53 punonjës. Nuk
ka punonjës me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor në vitin 2014 ishte për të parin më shumë se
100,000 Euro, për 2 të tjerët ishte më pak sesa 50,000 Euro dhe për tjetrin ndërmjet 50,000 deri në
100,000 Euro. Lloji i biznesit është shitje dhe shërbime.

DRENOC

Dy biznese të intervistuara. Sipërfaqja e objektit është 25m2 deri në 200m2. Nuk ka informacion për
ngastrën e tokës. Ato janë regjistruar (2005 dhe 2008). Gjithej 4 punonjës. Nuk ka punonjës me aftësi të
kufizuara. Qarkullimi vjetor në vitin 2014 ishte deri në 50,000 Euro. Lloji i biznesit është tregtia.

PJETËRQ I
EPËRM

Një biznes i intervistuar. Sipërfaqja e ndërtesës është 100m2. Ngastra e tokës është 8,200m2. Biznesi
është regjistruar në vitin 2001. Ka 1 punonjës. Nuk ka punonjës me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor
në vitin 2014 ishte deri në 50,000 Euro. Nuk ka informacion për llojin e biznesit.

PJETËRQ I
POSHTËM

Një biznes i intervistuar. Sipërfaqja e objektit është 700m2. Ngastra e tokës është 18,000m2. Biznesi
është regjistruar në vitin 2005. Ka 1 punonjës. Nuk ka punonjës me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor
në vitin 2014 ishte më shumë se 100,000 Euro. Lloji i biznesit është magazinë.

JABLLANICË

Dy biznese të intervistuara. Sipërfaqet e objekteve janë 25m2 dhe 35m2. Nuk ka informacion për
ngastrën e tokës. Bizneset janë regjistruar (2000 dhe 1983). Gjithsej 3 punonjës. Nuk ka punonjës me
aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor në vitin 2014 ishte deri në 50,000 Euro. Lloji i biznesit është shitore.

KLIÇINË

Një biznes i intervistuar. Sipërfaqja e objektit është 350m2. Ngastra e tokës është 7,000m2. Biznesi
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Vendbanimi

Parametrat e Biznesit
është regjistruar në vitin 2007. Ka 3 punonjës. Nuk ka punonjës me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor
në vitin 2014 ishte më shumë se 100,000 Euro. Lloji i biznesit është restorant.

LESHAN

Një biznes i intervistuar. Sipërfaqja e objektit është 70m2. Ngastra e tokës është 12,000m2. Biznesi
është regjistruar në vitin 2002. Ka 1 punonjës. Nuk ka punonjës me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor
në vitin 2014 ishte deri në 50,000 Euro. Lloji i biznesit është shitore.

LUGAGJI

Nuk ka të dhëna të disponueshme për bizneset.

GLLAVIQICË

Një biznes i intervistuar. Sipërfaqja e objektit është 300m2. Ngastra e tokës është 1,500m2. Biznesi
është regjistruar në vitin 2002. Ka 5 punonjës. Nuk ka punonjës me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor
në vitin 2014 ishte deri në 50,000 Euro. Nuk ka informacion për llojin e biznesit.

RAMUN

Nuk ka të dhëna të disponueshme për bizneset.

ZAHAC

Tre biznese të intervistuara. Sipërfaqet e ndërtesave janë 40m2, 150 m2 dhe 200m2. Ngastrat e tokës
janë nga 400 m2, 20,000m2 dhe 600m2. Të gjitha bizneset janë regjistruar (’91, 2008, 2012). Gjithsej
janë 13 punonjës. Nuk ka punonjës me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor në vitin 2014 për dy prej tyre
ishte deri në 50,000 Euro dhe një prej tyre ndërmjet 50,000-100,000 Euro. Lloji i biznesit është tregtia,
magazina dhe shërbimet.

Burimi i të Dhënave: Vrojtimi Social, 2016
Siç mund të shihet nga tabela e mësipërme, disa biznese nuk janë formalisht të regjistruara. Në rast
se biznese të tilla do të vendosen në zonën që mbulon Projekti, atëherë për to lind e drejta e
kompensimit.
6.1.69. 1.1.9.17. Burimi i të ardhurave
Nga popullsia që banon në Kosovë, vetëm 16% e personave e sigurojnë jetesën prej punës.
Gjithashtu, shumë pak persona mund të jetojnë vetëm prej pensionit të tyre ose nga kujdesi social.
26.96% e popullsisë varet nga persona të tjerë (që ka të ngjarë të jenë anëtarët e familjes).
6.1.70. Burimet e të Ardhurave në Komunat e Prekura
Komuna e Klinës: Puna, kujdesi social dhe remitancat nga jashtë luajnë një rol kryesor krahasuar
me Kosovën në tërësi. Të dhënat e censusit të vitit 2011 tregojnë që në Klinë burimet kryesore të të
ardhurave janë:
•

Mbështetja nga njerëz të tjerë 37.4%

•

Puna 30.8%

•

Pensioni 9.4%

•

Remitancat nga jashtë 7.9%

Komuna e Pejës: Puna dhe remitancat nga jashtë luajnë një rol kryesor, ndërsa mbështetja nga
personat e tjerë luan një rol më të vogël krahasuar me mesataren e Kosovës. Veçanërisht përsa i
takon të dhënave të Censusit të vitit 2011 burimet kryesore të të ardhurave në Pejë janë:
•

Mbështetja nga persona të tjerë 39.3%

•

Puna 34.8%

•

Pensioni 8.9%

•

Remitancat nga jashtë 6.1%
233

6.1.71. Burimet e të Ardhurave në Vendbanimet e Prekura
Në tabelën e mëposhtme paraqiten burimet e të ardhurave dhe e ardhura mesatare për secilin
vendbanim të prekur nga Projekti.
Tabela 91: Burimet Kryesore të të Ardhurave në Vendbanimet e Prekura
Vendbanimi

Burimet Kryesore të të Ardhurave

DRSNIK

43% e të ardhurave është nga punësimi, 5.7% nga pensionet; 1.9% nga mbështetja sociale. Pjesa më e
madhe e familjeve nuk kanë remitanca nga jashtë dhe pak prej tyre marrin me raste remitanca. Të
ardhurat vjetore mesatare janë ndërmjet 30,000 deri në 900 Euro. Nuk mund të nxjerrim një të ardhur
mujore mesatare për shkak të ndryshimeve të larta ndërmjet të intervistuarve.

DOLLC

42% e të ardhurave është nga punësimi, 16% nga prodhimi bujqësor dhe 15% nga transfertat sociale. E
ardhura mesatare vjetore është nga 900 Euro deri në 6,800 Euro, e ardhura mesatare mujore për familje
është 296 Euro, e cila është nën pagën mesatare të Kosovës74.

ZAJM

26% e të ardhurave është nga punësimi, 12% është nga transfertat sociale. Vetëm pak familje kanë të
ardhura nga remitancat. E ardhura mesatare vjetore është brenda intervalit 900 Euro deri në 12,000
Euro. E ardhura mesatare mujore është 356 Euro, e cila është pothuaj në të njëjtin nivel me pagën
mesatare kombëtare.
Burimi kryesor i të ardhurave është nga veprimtaritë bujqësore. Nuk ka informacion për burime të tjera të
të ardhurave. E ardhura mesatare vjetore për familje është 1,827 Euro dhe në nivel mujor ajo është 152
Euro, e cila është ndjeshëm nën pagën mesatare kombëtare.

DRENOC
PJETERQ
EPERM

I

50% e të ardhurave është nga punësimi, puna sezonale 10% dhe pensionet 5%. Remitancat kanë një
pjesë të papërfillshme të të ardhurave. E ardhura mesatare vjetore është nga 900 Euro deri në 10,800
Euro. E ardhura mesatare mujore është 374 Euro, e cila është sa mesatarja e Kosovës.

PJETERQ
POSHTEM

I

36% e të ardhurave është nga punësimi, transfertat sociale 11.5% dhe pensionet 14%. E ardhura
mesatare vjetore është 4,480 Euro, ndërsa e ardhura mujore është 373 Euro (mesatarja e Kosovës).

JABLLANICË

E ardhura kryesore është nga punësimi 56%, puna sezonale / e rastit 30%, transfertat sociale 5%. E
ardhura mesatare vjetore është 5,167 Euro, ndërsa e ardhura mujore është 430 Euro (Mbi mesataren e
Kosovës).

KLICINË

E ardhura kryesore është nga punësimi 40%, punësimi sezonal 14% dhe pensionet 10%, transfertat
sociale 4.7%, remitancat 2%. E ardhura mesatare vjetore është 4177 Euro, ndërsa e ardhura mujore
është 348 Euro (mesatarja e Kosovës).

LESHAN

E ardhura kryesore është nga punësimi 46.57%, transfertat sociale 12.33%. E ardhura mesatare vjetore
është 1,216 Euro ose 101 Euro në muaj. Ajo është ndjeshëm nën pagën mesatare të Kosovës.

LUGAGJI

Burimi kryesor i të ardhurave është nga punësimi 50% dhe nga transfertat sociale 30.38%. E ardhura
mesatare vjetore është 4740 Euro dhe paga mesatare prej 395 Euro. Kjo pagë është paksa më e lartë
sesa paga mesatare kombëtare.

GLAVIQICË

39% e të ardhurave sigurohet nga veprimtaritë bujqësore, punësimi 38%, puna sezonale 28%, pensionet
5% dhe transfertat sociale 16%. E ardhura mesatare vjetore është 5133 Euro ndërsa e ardhura mujore
është 428 Euro (mbi mesataren kombëtare).

RAMUN

54% e të ardhuravë është nga punësimi 23.35%, puna sezonale 12%. E ardhura vjetore mesatare është
3170 Euro ndërsa e ardhura mujore është 264 Euro (nën mesataren kombëtare).

ZAHAC

37% income is from employment 37%, seasonal ëork 11%, and pensions 22%. E ardhura vjetore
mesatare është 4,644 Euro ndërsa e ardhura mujore është 387 Euro (brenda mesatares kombëtare).

Burimi i të dhënave: Vrojtimi Social, 2016
Vendbanimet me të ardhura familjare më të ulëta janë: Dollc, Drenoc, Leshan dhe Ramun.
Vendbanimet me të ardhura mbi mesataren kombëtare janë: Glaviqicë dhe Jabllanicë. Ndryshimet më
të mëdha ndërmjet familjarëve të intervistuar u gjetën në Drsnik. Në vendbanimet e mbetura e
ardhura mujore mesatare është brenda mesatares së Kosovës.
74

Paga mesatare në Kosovë sipas Burimit të informacionit: http://www.invest-ks.org/sq/Permbledhje-epergjithshme është 364 Euro në muaj.
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Mund të shihet që punësimi dhe familjet priren nga prodhimi bujqësor, i cili është një burim i
rëndësishëm të ardhurash. Edhe nëse një familje ka një parcelë të vogël toke (që është rasti me
pjesën më të madhe të të anketuarve), bujqësia kontribuon në mirëqenie në pikëpamje monetare dhe
jomonetare, sepse produktet përdoren për konsumin e tyre personal. Puna sezonale, gjithashtu,
është një burim me rëndësi.
Një tjetër burim i rëndësishëm të ardhurash janë transferimet sociale dhe pensionet.
Veprimtaritë e lidhura me pyjet nuk përmenden si burim të ardhurash, sepse ato nuk japin kontribut
monetar në buxhetin e familjes (shitje e produkteve në treg); furnizimi për dru zjarri është një kontribut
i rëndësishëm për jetesën. Në mënyrë të tërthortë, bazuar në faktin që këto produkte nuk blihen,
familjet çlirojnë mjete financiare të disponueshme për qëllime dhe nevoja të tjera.
6.1.72. 1.1.9.18. Grupet në nevojë
Sipas përkufizimit të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës
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“Grupet në Nevojë” janë

kërkuesit për një vend pune ose të papunët, të tillë si: nëna me shumë fëmijë, personat mbi
pesëdhjetë (50) vjeç, të rinjtë nën moshën (15) vjeç, të papunët afatgjatë dhe njerëzit që jetojnë me
ndihmë sociale.
Ka disa arsye për
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përjashtimin social dhe një prej tyre ka të bëjë me pengesat gjeografike. Në disa

raste, rreziku i varfërisë është më i lartë në rajone ose komuna specifike; të cilat nuk janë të lidhura
mirë me infrastrukturën rrugore. E thënë ndryshe, pamundësia për të patur qasje në vendet e punës
dhe në shërbime për shkak të rrjetit të rrugëve të papërmirësuar ose të shtrenjtë është një element i
rëndësishëm i përjashtimit social, i cili çon në varfëri dhe përjashtim.
6.1.73. Profili i Grupeve në Nevojë
Tiparet për secilin grup në nevojë të synuar nga Vrojtimi Social përshkruhen më poshtë.
Të papunë/Punëkërkuesit/Të papunët afatgjatë: Si grup nuk kanë të ardhura ose nuk kanë të
ardhura të rregullta. Shkaqet e papunësisë mund të jenë të shumëfishta. Për shkak të nivelit të ulët
arsimor, aftësive dhe zotësive jo të duhura, pamundësisë për t'u përshtatur në nevojat për ndryshim
në tregun e punës janë disa prej tyre ose kombinimi i të gjithave (dhe më shumë) i arsyeve të
përmendura.
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(Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 1 / 09 Janar 2014, Prishtinë, Ligji Nr. 04/L-205 Për Agjencinë e
Punësimit të Republikës së Kosovës).
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Varfëri, papunësi afatgjatë, mungesë qasjeje në shërbimet publike, faktorët etnikë dhe kulturorë, nivel i ulët
arsimor, mungesë e regjistrimit civil, mungesë infrastrukture, shpërngulja e brendshme, përmasa rajonale, gjinia,
mosha.
Burimi:
“White
Paper-Kosovo
Social
Inclusion
Challenges”,
f.13,
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/kosovo-social.pdf
dhe
“Social
exclusion”
http://www.gsdrc.org/topic-guides/social-exclusion/causes/causes-and-forms-of-social-exclusion/
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Nëna të papuna me shumë fëmijë/nëna të vetme: Cenueshmëria e këtij grupi lidhet me
pamundësinë e nënës për të hyrë aktivisht në forcën e punës dhe për të kërkuar punësim ose për të
pranuar mundësi punësimi. Disa nga shkaqet kryesore janë të lidhura me mungesën e mbështetjes
në shtëpi për kujdesin për fëmijën ose mungesën e shërbimeve të kujdesit për fëmijën, të tilla si
kopshtet. Ndërsa pjesa më e madhe e kohës së nënës shpenzohet në kujdesin për fëmijën ajo nuk ka
mundësi të ndjekë raste të ndryshme trajnimi që mund të forcojnë aftësitë e saj dhe, për rrjedhojë, të
rrisin shanset për punësim.
Njerëzit me moshë mbi pesëdhjetë vjeç: janë të cenueshëm, sepse ata janë pranë pensionit dhe
konsiderohen si forcë pune jo fleksibël. Ky grup në pjesën më të madhe të kohës konsiderohet si
punonjës i tepërt, me aftësi që nuk nevojiten sot sipas kërkesave të tregut të punës. Ritrajnimi dhe
rikualifikimi shpesh nuk është i mundur për këtë grup, veçanërisht nëse ata i përkasin grupit që jeton
në zonat rurale.
Të rinjtë nën moshën pesëmbëdhjetë vjeç: janë të cenueshëm, sepse ata nuk kanë përvojë dhe në
pjesën më të madhe të rasteve edhe arsimimin e duhur për të gjetur punë ose një punë të denjë.
Njerëzit që përfitojnë ndihmë sociale: në shumë raste kjo kategoi e grupeve në nevojë është për
shkak të papunësisë (për arsyet e renditura më sipër) ose për shkak të moshës, kushteve
shëndetësore, ose ndonjë situate tjetër që i pengon njerëzit nga angazhimi dhe punësimi i kuptimtë.
Përveç këtyre kategorive të mësipërme janë eksploruar edhe disa të tjera brenda objektit të vrojtimit
social. Këto janë si në vijim:
Njerëz me borxhe: Është një kategori grupi e rrezikuar dhe në skaj të varfërisë, sepse ata nuk mund
të grumbullojnë të ardhura të mjaftueshme për të shlyer borxhet. Përkundrazi, pjesa më e madhe e të
ardhurave të tyre (të kufizuara) përdoren për të shlyer borxhin dhe nuk kanë të ardhura shtesë që do
t'i ndihmonin këta njerëz të dilnin nga varfëria dhe të shlyenin të gjithë borxhin e tyre.
Njerëz me aftësi të kufizuara: Konsiderohen si të rrezikuar, sepse shoqëria nuk u jep mundësi për
integrimin e plotë të tyre në jetën sociale dhe/ose mundësi në punësim. Mungesa e mundësive është
për shkak të mungesës së qasjes në pozicionet e punës dhe stigmatizimi i këtij grupi si më pak i aftë
ose “më pak i vlefshëm”.
Njerëz me sëmundje kronike: Janë të cenueshëm për shkak të sëmundjes së tyre, e cila është një
pengesë për angazhimin e tyre me kapacitet të plotë në tregjet e punës dhe jetën sociale. Për shkak
të fleksibilitetit të ulët të tregjeve të punës për të akomoduar nevojat e këtij grupi, ata shpesh janë në
skaj të mundësive të punësimit ose nuk mund të kenë fare qasje në to.
Minoritete Etnike janë të cenueshme për shkak të statusit të ulët aktual social-ekonomik; Bashkësitë
Roma, Ashkali dhe Egjiptianë (RAE) konsiderohen si më të cenueshmet ndërmjet minoriteteve etnike.
Pjesa e popullsisë RAE në popullsinë gjithsej të vrojtuar ishte përkatësisht 0.78% Roma dhe 2.34%
Egjiptianë. Informacioni nëse familjet RAE të intervistuara banojnë në zonën që mbulon Projekti
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mungon. Informacioni për veprimtaritë ekonomike në të cilat angazhohet bashkësia RAE, gjithashtu,
nuk është e disponueshme. Vrojtimi që duhet të kryhet në fazën e Skicës Paraprake do të synojë të
identifikojë individët, të cilët i përkasin kësaj bashkësie prej zonës që mbulon Projekti dhe të vlerësojë
cenueshmërinë e tyre.
6.1.74. Mbrojtja Sociale
Përjashtimi Social është një fenomen kompleks dhe shumëdimensional. Në shumë raste një përfitues
i Mbështetjes Sociale është/mund të jetë i papunë, prind i vetëm, nënë me shumë fëmijë dhe/ose
përfaqësues i grupeve të mësipërme të identifikuara. Për shkak të kësaj, Sektorin e Mbrojtjes Sociale
në Kosovë e kemi shtjelluar me më shumë hollësi. Ky sektor është më gjithëpërfshirës, sepse
përfshin pjesën më të madhe të përfaqësuesve të grupeve në nevojë.
Sistemi i Mbrojtjes Sociale në Kosovë përfshin ndihmën sociale dhe shërbimet sociale dhe të familjes.
Skema e ndihmës sociale ofron ndihmë financiare të përkohshme për familjet, të cilat janë të varfra,
sipas kritereve të përcaktuara nga ligji.
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Për të qenë i përshtatshëm për ndihmë sociale, të gjithë

anëtarët e familjes duhet të kenë dokumenta të Kosovës dhe t'i përkasin njërës nga kategoritë që
përcakton ligji. Ndihma sociale ulet nëse familja ka siguruar një burim të dytë të ardhurash, të tilla si
remitancat ose pensionet nga jashtë. Ndihma sociale anulohet nëse të ardhurat e familjet përfituese
tejkalojnë nivelin e minimumit jetik ("Standardi i renditjes sipas të ardhurave bruto mujore"). Në raste
përjashtimore, përfituesit e ndihmës sociale mund të jenë edhe shtetas të huaj, të cilëve u lejohet të
qëndrojnë në Kosovë, azilkërkues, refugjatë dhe persona që gëzojnë mbrojtje suplementare dhe të
përkohshme. Shuma mesatare që marrin familjet në Kosovë është 60 Euro (14 Euro për çdo anëtar
familjeje). Njerëzit që jetojnë në Kosovë kanë mesatarisht 0.46 Euro për nevojat ditore. Kosova
alokon rreth 3.7 për qind të PBB-së për nevojat sociale, nivel i cili është më i ulëti në rajon.
Nga decentralizimi në vitin 2009, pjesa më e madhe e shërbimeve sociale dhe të familjes janë dhënë
për 40 Qendra të Punës Sociale (CSW) që gjenden në 38 komunat në të gjithë Kosovën. CSW-të
ofrojnë shërbime sociale dhe administrojnë skemat e përfitimit monetar. Disa shërbime sociale ende
jepen sipas MLSW, ku përfshihen: shërbimet rezidenciale, shërbimet me bazë komunitetin, shërbimet
e ofruara në banesat e pëfituesve dhe qendrat e kujdesit ditor për personat e moshuar dhe personat
me aftësi të kufizuara – gra dhe burra – dhe shërbimet për viktimat e dhunës familjare. Synohet që
këto t'u transferohen komunave.
6.1.75. Mbrojtja Sociale në Komunat e Prekura
Bazuar në faktet e CSW, përdoruesit e përfitimeve monetare në komunat e prekura (për tremujorin e
katërt të vitit 2014) janë si më poshtë:
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Grupet në Nevojë - punëkërkues ose të papunë, të tillë si: nënë me shumë fëmijë, persona mbi pesëdhjetë (50)
vjeç, të rinj nën pesëmbëdhjetë (15) vjeç, të papunë afatgjatë dhe njerëz që jetojnë me ndihmë sociale. (Gazeta
Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 1 / 09 Janar 2014, Prishtinë, Ligji Nr. 04/L-205 Për Agjencinë e Punësimit
në Republikën e Kosovës).
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Komuna e Klinës: Ka vetëm një Qendër për Punë Sociale dhe 4,358 marrës të përfitimeve sociale
monetare.
Komuna e Pejës: Ka një Qendër për Punë Sociale dhe 4,770 përdorues të përfitimeve sociale
monetare.
Shifrat e zbërthyera sipas profilit të grupeve në nevojë, paraqiten në tabelën e mëposhtme.
Tabela 92: Përfitimet Sociale Monetare dhe Grupet Në Nevojë
Nr. i përfituesve për tremujorin e katërt - 2014
Në Moshë për Pension Bazë sipas Komunës

Klinë
3,103

Pejë
6,984

Total
10,087

Kontribuesit që paguajnë për pension moshor

609

2,963

3,572

Pension personave me aftësi të kufizuar

361

1,142

1,503

Skema e fëmijëve me aftësi të kufizuara sipas komunave dhe gjinisë (0-18
vjeç)

75

124

199

Skemë pensioni për familjet e martirëve dhe invalidëve të luftës

496

815

1,311

Fëmijë të braktisur

1

-

1

Familje dhe anëtarë / kryetarë familjesh që marrin ndihmë sociale

4,358

4,770

9,128

Burimi i të dhënave: Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Agjencia e Statistikave të Kosovës
6.1.76. Grupet në Nevojë në Komunat e Prekura
Në këtë seksion jepet informacion për grupet kryesore në nevojë, të pranishëm në vendbanimet e
prekura. Është vlerësuar pesha relative e secili grup në nevojë në krahasim me numrin e njerëzve të
intervistuar, si edhe popullsia gjithsej në vendbanimet e prekura.
Tabela 93: Profili i grupeve në nevojë në Vendbanimet e Prekura
Vendbanimi
DRSNIK

DOLC

ZAJM

Profili i grupeve në nevojë
25% e familjeve janë në borxhe. 100% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Janë evidentuar
persona me aftësi të kufizuar dhe persona me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prind të vetëm.
Vlerat e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 4
deri në 578.
20% e familjeve janë në borxhe. 80% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka persona me
aftësi të kufizuar dhe janë evidentuar persona me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prind të vetëm.
Vlerat e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 2
deri në 6.
35% e familjeve janë në borxhe. 10% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Janë evidentuar
persona me aftësi të kufizuar dhe persona me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prind të vetëm.
Vlerat e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 2
deri në 6.

DRENOC

0% e familjeve janë në borxhe. 25% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka persona me
aftësi të kufizuar. Nuk ka persona me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prind të vetëm. Vlerat e
pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 1 deri në 5.

PJETËRQ I
EPËRM

2% e familjeve janë në borxhe. 55% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Janë evidentuar
persona me aftësi të kufizuar dhe persona me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prind të vetëm.
Vlerat e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 1
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Familjeve iu kërkua të vetvlerësojnë pronat dhe nivelin e të ardhurave mujore të tyre krahasuar me standardet
e jetesës. Shkalla e krahasimit është nga 1-10. 1 është niveli më i ulët dhe 10 është niveli më i lartë. Intervali 1-5
konsiderohet nën mesataren e standardit të jetesës. Intervali 6-10 konsiderohet mbi mesataren e standardit të
jetesës.
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Vendbanimi

Profili i grupeve në nevojë
deri në 5.

PJETËRQ I
POSHTËM

JABLLANICË

KLIÇINË

LESHAN

LUGAGJI

GLLAVIQICË

RAMUN

ZAHAC

0% e familjeve janë në borxhe. 50% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka persona me
aftësi të kufizuar. Nuk ka familje me prind të vetëm, është evidentuar një person i sëmurë kronikisht.
Vlerat e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 1
deri në 5.
30% e familjeve janë në borxhe. 50% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Janë evidentuar
persona me aftësi të kufizuar dhe persona me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prind të vetëm.
Vlerat e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 1
deri në 5.
0.5% e familjeve janë në borxhe. 50% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka persona
me aftësi të kufizuara, nuk ka familje me prind të vetëm, nuk ka persona të sëmurë kronikisht. Vlerat e
pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 1 deri në 5.
Nuk ka të dhëna për borxhet e familjeve. 25% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka të
evidentuar grupe në nevojë. Vlera e pronës krahasuar me standardin e jeteëës është ndërmjet 6 deri në
8 e cila është mbi mesataren. Rezultate janë të ngjashme edhe për të ardhurat gjithsej të familjeve
krahasuar me standardet e jetesës janë 5-8.
35% e familjeve janë në borxhe. 50% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka persona me
aftësi të kufizuar, të sëmunërë kronikisht apo prindër të vetëm. Vlera e pronës së familjes krahasuar me
standardin e jetesës është vetvlerësuar ndërmjet 7-2. Të ardhurat mujore krahasuar me standardin e
jetesës janë nga 7 deri në 2.
50% e familjeve janë në borxhe. 100% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka persona
me aftësi të kufizuar, nuk ka familje me prindër të vetëm dhe nuk ka persona të sëmurë kronikisht. Vlerat
e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 2 deri në
6.
50% e familjeve janë në borxhe. 35% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka persona me
aftësi të kufizuar, nuk ka familje me prindër të vetëm dhe nuk ka persona të sëmurë kronikisht. The
Vlerat e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 1
deri në 7.
35% e familjeve janë në borxhe. 30% e familjeve kanë anëtarë që kërkojnë një punë. Nuk ka persona me
aftësi të kufizuar, nuk ka persona të sëmurë kronikisht dhe nuk ka familje me prindër të vetëm. The
Vlerat e pronës së familjes dhe të ardhurat mujore krahasuar me standardin e jetesës janë ndërmjet 2
deri në 9.

Burimi i të Dhënave: Vrojtimi Social, 2016
Sikurse e vërejtëm më lart, statistikat zyrtare të popullsisë në Vendbanimet e Prekura tregojnë 0.78%
popullsi Roma dhe 2.34% popullsi Egjiptiane. Ato gëzojnë një status shumë të ulët social-ekonomik.
Për rrjedhojë, identifikimit dhe kompensimit të tyre do t'u kushtohet vëmendje e veçantë.
6.1.77. Përmbledhje e vlerësimit të vendbanimeve të prekura
Në tabelën më poshtë paraqesim profilin e shkurtër të secilit vendbanim të prekur. Të dhënat janë
marrë nga nxjerrja e të dhënave të mbledhura me anë të Anketimit Social. Popullsia në vendbanimet
që gjenden brenda kufijve të Komunës së Pejës është në gjendje më të mirë sa i përket
disponueshmërisë së shërbimeve komunale, mirëpo statusi i tyre socio-ekonomik është më keq në
krahasim me ekonomitë familjare që banojnë në ato vendbanime që i përkasin komunës së Klinës.
Megjithatë, migrimi në fshatrat që gjenden afër Pejës nuk është i konsiderueshëm në krahasim me
ekonomitë familjare që banojnë në Komunën e Klinës.
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Tabela 94: Profile të shkurtra të vendbanimeve të prekura
Emërtimi i
vendbanimit

Madhësia mesatare e familjes, mosha dhe niveli i arsimit të kryer

DRSNIK

Mosha në familjet e intervistuara varion nga 8-79 ku shumica e tyre i përkasin grupmoshës 30-49 vjeç. Madhësia
mesatare e familjeve është 6 pjesëtarë. Sa i përket arsimimit, shumica e të intervistuarve kanë kryer shkollimin fillor
ose të mesëm.
2.
Madhësia mesatare e parcelave të tokës është 200 m
Lidhjet me rrugën janë mjaft të mira, rrjeti i energjisë elektrike nuk ka voltazh konsistent. Kanë në dispozicion
furnizimin me ujë, kanalizime të ujërave të zeza të pjesshme. Kanë lidhje me internetin.
Sfida kryesore me të cilën përballet komuniteti është papunësia. Shumica e të papunësuarve janë gra.
Migrimi është i konsiderueshëm. Në 5 vitet e fundit 4 familje kanë migruar. Migrantët ishin të moshës 20-35 vjeçare.
U intervistua një biznes. Sipërfaqja e ndërtesës është 4000m2. Nuk ka informacion për ngastrën e tokës. Ka 4
punëtorë. I regjistruar në vitin 2003. Nuk ka punëtorë me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor për 2014 është më pak
se 50,000. Lloji i biznesit është tregtia.
Punësim 43%, 5.7% të ardhura nga pensionet dhe 1.9% nga asistenca sociale. Shumica e familjeve nuk marrin
remitenca nga jashtë dhe fare pak prej tyre marrin herë pas here. Të ardhurat mesatare vjetore janë ndërmjet 900 dhe
30,000 Euro. 25% e familjeve janë në borxhe. 100% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. U evidencuan
personat me aftësi të kufizuara dhe me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prind vetëushqyes. Vlerat e pronave
79
familjare dhe të të ardhurave mujore në krahasim me standardin e jetesës janë 4 deri 5 .

Foto e vendbanimit të prekur
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Familjeve iu kërkua të vetë-vlerësojnë pronën e tyre dhe nivelin e të ardhurave mujore në krahasim me standardin e jetesës. Shkalla e krahasimit është 1-10, (1 më e ulëta dhe 10 më e larta).
Shkalla 1-5 konsiderohet poshtë standardit mesatar të jetesës. Shkalla 6-10 konsiderohet të jetë mbi standardin mesatar të jetesës.
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DOLC

Mosha e të intervistuarve nëpër familje është varion nga 9-90 ku shumica i përkasin grupmoshës 50-59 vjeç dhe 2029. Madhësia mesatare e familjeve është 5.42 pjesëtarë. Shumica e të intervistuarve kanë përfunduar shkollimin fillor
ose të mesëm.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje varion nga 100m2-1,500m2. Nuk ka informacion për llojin e tokës. Shumica e
tokës bujqësore është e kultivuar. Ekonomitë familjare kanë tokë pa dokumenta pronësie dhe kjo tokë kultivohe t
rregullisht. Shumica prej tyre ia japin me qira tokën bujqësore dikujt tjetër. Shumica prej tyre marrin tokë bujqësore me
qira. Familjet gjenerojnë 5000 Euro në vit nga aktivitete të kultivimit të tokës.
Nuk ka informacion për disponueshmëri të shkollës fillore. Nuk ka informacion për disponueshmëri të qendrave
shëndetësore. Lidhje e mirë me rrugë. Rrugët nuk janë në gjendje të mirë. Rrjeti i energjisë elektrike është përkqësuar.
Sistemi i furnizimit me ujë është i vjetër, i dëmtuar. Uji nuk është i pijshëm. Nuk ka sistem të ujërave të zeza. Ka
internet.
Sfida më e madhe është papunësia. Mbi 2/3 e popullsisë është e papunë. Brenda këtij numri, përqindja më e lartë
është e grave.
Niveli i migrimit është shumë i lartë. Nuk ka të dhëna për numrin e njerëzve që kanë migruar.
2
U intervistuan dy biznese. Sipërfaqja e ndërtesës është 400m . Ngastrat e tokës janë 2600m2 dhe 9000m2. Të dy
bizneset janë të regjistruar (’02 dhe ’11). 13 punëtorë (bashkërisht). Nuk kanë puëntorë me aftësi të kufizuara.
Qarkullimi vjetor për vitin 2014 është më pak se 50,000Euro për biznesin e parë 50,000 deri 100,000 Euro për të dytin.
Lloji i bizneseve është shërbime.
42% e të ardhurave janë nga pagat, nga prodhimet bujqësore 16%) dhe transferta sociale 15%. Të ardhurat mesatare
vjetore janë ndërmjet 900 Euro dhe 6800 Euro, mesatarja për familje është 296 Euro që është poshtë pagës mesatare
80
në .
20% e familjeve janë në borxhe. 80% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Nuk ka persona me aftësi të
kufizuara, janë evidencuar persona me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prindër vetëushqyes. Vlera e pronës
familjare dhe të ardhurat mujore në krahasim me standardin e jetesës janë 2 deri 6.

80
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Paga mesatare vjetore e Kosovës sipas burimit të informacionit: http://www.invest-ks.org/sq/Permbledhje-e-pergjithshme është 364 Euro në muaj.
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ZAJM

Mosha në familjet e intervistuara varion nga 1 – 94 ku shumica prej tyre i përkasin grupmoshave 20-29 dhe 30-39.
Madhësia mesatare e familjeve është 5.15 pjesëtarë. Nuk ka informacion për praninë e objekteve të kujdesit
shëndetësor. Në fshat ka një shkollë private me rreth 20 vetë të punësuar dhe banorët janë të kënaqur me shërbime
të arsimimit që ofrohen. Niveli i arsimimit ndryshon. Shumica kanë të kryer arsimimin fillor (28) dhe të mesëm (35).
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje është varion nga 5m2-300m2. Lloji është pemishte. Shumica e tokës
bujqësore është e kultivuar. Familjet nuk kanë tokë pa dokmenta pronësorë. Shumica p rej tyre nuk e japin me qira tek
të tjerët tokën bujqësore. Shumica prej tyre nuk marrin tokë bujqësore me qira nga të tjerët. Nuk ka informacion për të
ardhurat që gjenerohen nga aktivitete me tokën.
Nuk ka informacion në dispozicion për shkollat fillore. Nuk ka informacion për objekte të kujdesit shëndetësor. Lidhje
mjaftueshëm të mira me rrugë. Rrjeti lokal i rrugëve është i zhvilluar, por vetëm pjesërisht është në gjendje të mirë. Ka
rrjet të energjisë elektrike. Ka sistem të furnizimit me ujë. Vetëm 30% e fshatit është i lidhur me sistemin e ujërave të
zeza. Në fshat ka shërbime të internetit.
Sfida kryesore është papunësia. Më shumë se 3/4 e popullsisë janë të papunë. Brenda këtij numri, pjesa më e ma dhe
janë gra.
Niveli i migrimit është shumë i lartë. Rreth 20 të rinj kanë migruar në 5 vitet e fundit. Migruesit ishin të moshës 20
vjeçare.
U intervistuan gjashtë biznese. Sipërfaqja e ndërtesave është nga 65m2 në 1150m2. Ngastrat e tokës variojnë nga
500 m2 deri 1000m2. Të gjitha bizneset përveç njërit janë të regjistruar. 53 punëtorë në total. Nuk ka punëtorë me
aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor për 2014 për të parin ka qenë më shumë se 100.000 Euro, për 2 të tjerë ishte më
pak se 50,000 Euro dhe për një tjetër ndërmjet 50,000 deri 100,000 Euro. Lloji i bizneseve është shitje dhe shërbime.
26% e të ardhurave janë nga punësimi, 12% pagesa sociale. Vetëm pak familje kanë të ardhura nga remitencat. Të
ardhurat mesatare vjetore variojnë nga 900 Euro deri në 12000 Euro. Të ardhurat mujore mesatare janë 356 Euro që
janë paka a shumë në të njëjtin nivel me mesataren vendore.
35% e familjeve kanë borxhe. 10% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. U evidencuan persona me aftësi të
kufizuara, me sëmundje kronike. Nuk ka prindër vetëushqyes. Vlera e pronës së familjeve dhe të a rdhurave mujore
në krahasim me standardin e jetesës janë 2 deri 6.

Foto e vendbanimit të prekur

242

Emërtimi i
vendbanimit

Madhësia mesatare e familjes, mosha dhe niveli i arsimit të kryer

DRENOC

Madhësia mesatare e familjeve është 5.15 pjesëtarë. Pjesëtarët më të moshuar janë 76 vjeçarë dhe më të rinjtë 7
vjeçarë. Shumica e intervistuarve janë të moshës 20-35. Ka vetëm një qendër shëndetësore me 2 punëtorë me
performancë jo shumë të kënaqshme. Ka një shkollë fillore me 30 punëtorë dhe me performancë të kënaqshme.
Përbërja etnike dhe fetare është e përzier. Arsimimi i kryer është në nivel fillor dhe të mesëm.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje varion nga 320m2-350m2. Lloji është pyll. Fushat në dispozicion janë të
kultivuara. Nuk ka informacion për dokumenta të pronësisë së tokës. Shumica prej tyre nuk u japin të tjerëve tokë me
qira. Shumica pr ej tyre nuk marrin tokë bujqësore me qira nga të tjerë. Nuk ka informacion për të ardhurat e
gjeneruara nga aktivitete me tokën.
Nuk ka informacion për disponueshërinë e ndonjë shkolle fillore. Një qendër shëndetësore. Lidhje të mira rrugore, por
jo i gjithë fshati është i lidhur. Rrugët janë në gjendje të mirë. Ekziston rrjet i energjisë elektrike. Nuk ka furnizim me
ujë. Ekziston sistemi i ujërave të zeza. Nuk ka internet.
Sfida më e madhe është papunësia. Më shumë se ¾ e popullsisë janë të papunë. Brenda këtij numri më shumë janë
gra.
Niveli i migrimit është i konsiderueshëm. Nuk ka të dhëna për numrin dhe moshën e personave që kanë migruar.
U intervistuan dy biznese. Madhësia e ndërtesës është 25m2 deri 200m2. Nuk ka informacion për ngastrën e tokës.
Ata janë të regjistruar (2005 dhe 2008). Bashkërisht kanë 4 punë torë. Nuk kanë punëtorë me aftësi të kufizuara.
Qarkullimi vjetor për 2014 deri në 50,000 Euro. Lloji i biznesit është shitja.
Burimi kryesor i të ardhurave është nga aktivitete bujqësore. Nuk ka informacion për burime të tjera të të ardhurave.
Të ardhurat mesatare vjetore: të ardhurat vjetore për familje janë 1,827 Euro dhe mujore 152 Euro që është dukshëm
më poshtë se mesatarja vendore.
0% e familjeve janë në borxhe. 25% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Nuk ka persona me aftësi të
kufizuara apo me sëmundje kronike. Nuk ka prindër vetëushqyes. Vlera e pronës familjare dhe të ardhurat mujore në
krahasim me standardin e jetesës janë 1 deri 5.
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PJETËRQ I
EPËRM

Madhësia mesatare e familjeve është 5.53 anëtgarë. Sa i përket moshës, më i moshuari është 84 vjeç dhe më i riu 1
vjeç. Pjesa më e madhe e të anketuarve janë të grupmoshës 30-45 vjeçare. Shkalla e arsimimit të kryer është në nivel
fillor dhe të mesëm.
Madhësia e tokës bujqësore për familje është ndërmjet 60m2-700m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Toka e gjitha
është e kultivuar. Shtëpitë nuk kanë tokë pa dokumenta pronësorë. Shumica prej tyre ua japin me qira të tjerëve tokën
bujqësore. Shumica prej tyre nuk marrin me qira tokë bujqësore prej të tjerëve. Nuk ka informacion për të ardhurat që
gjenerohen nga aktivitetet me tokën.
Ka një shkollë fillore. Nuk ka informacion për qendër të shëndetësisë. Infrastruktura rrugore nuk mbulon të gjithë
vendbanimin. Rrugët janë në gjendje të mirë. Ekziston rrjeti i energjisë elektrike. Furnizimi me ujë dhe sistemi i ujërave
të zeza mbulojnë vendbanimin pjesërisht. Ka internet.
Sfida më e madhe është papunësia. Më shumë se 2/3 e popullsisë është e papunë. Uk ka të dhëna për raportin gjinor
në mesin e të papunësuarve.
Niveli i migrimit është shumë i lartë dhe në 5 vitet e fujndit pjesëtarë të 5 familjeve kanë emigruar. Nuk ka të dhëna për
moshën e personave që kanë migruar.
U intervistua një biznes. Sipërfaqja e ndërtesës 100m2. Ngastra e tokës 8200m2. Biznesi është regjistruar në vitin
2001. Një punëtor. Nuk ka punëtorë me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor në 2014 ishte deri në 50,000 Euro. Nuk ka
info për llojin e biznesit.
50 % e të ardhurave vijnë nga punësimi, puna sezonale 10% dhe pensionet 5%. Remitencat janë një pjesë e
pakonsiderueshme e të ardhurave. Të ardhurat mesatare vjetore: nga 900 Euro deri n ë 10800 Euro. Të ardhurat
mesatare mujore janë 374 Euro.
2% e familjeve janë në borxhe. 55% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. U evidencuan persona me aftësi të
kufizuara dhe me sëmundje kronike, si dhe prindër vetëushqyes. Vlera e pronës familjare dhe të ardhurat mujore në
krahasim me standardin e jetesës janë 1 deri 5.
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PJETËRQ I
POSHTËM

Familja më e vogël ka 4 pjesëtarë; më e madhja 6 ndërsa mesatarja është 4.8 pjesëtarë. Mosha mesatare e
personave të regjistruar në anketim është 20-40 vjeçare. Të punësuar dhe jo kanë përfunduar kryesisht shkollimin fillor
dhe të mesëm.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje varion mes 70m2-500m2. Lloji është pemishte dhe pyje. Toka kultivohet
tërësisht/rregullisht. Shtëpitë nuk kanë tokë pa dokumenta pronësorë. Shumica pr ej tyre nuk e japin me qira tokën
bujqësore tek të tjerë. Shumica nuk marrin tokë bujqësore me qira nga t ë tjerë. Nuk ka informacion për të ardhurat e
gjeneruara nga aktivitete me tokën.
Nuk ka informacion për disponueshmërinë e shkollave fillore. Nuk ka informacion për disponueshmërinë e qendrave të
shëndetit. Lidhje të këqija me rrugë. Rrugët nuk janë nga betoni. Nuk ka informacion për rrjetin e energjisë elektrike.
Nuk ka sistem të furnizimit me ujë apo të ujërave të zeza. Nuk ka informacion për depërtimin e internetit.
Sfida më e madhe është papunësia. Më shumë se 3/4 e popullsisë është e papunë. Brenda këtij numri pjesën m ë të
madhe e zënë gratë.
Niveli i migrimit vlerësohet si mesatar. Në 5 vitet e fujndit, pjesëtarë të 2 familjeve kanë migruar në moshën 27 dhe 28
vjeçare.
U intervistua një biznes. Sipërfaqja e ndërtesës është 700m2. Ngastra e tokës 18,000m2. Biznesi është regjistruar në
vitin 2005. Një punëtor. Nuk ka punëtorë me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor në 2014 më shumë se 100,000 Euro.
Lloji i biznesit është depo.
36% e të adhurave janë nga punësimit, pagesat sociale 11.5% dhe pensionet 14%. Të ardhurat mesatare vjetore:
4,480 Euro ndërsa mujore 373 Euro.
0% e familjeve kanë borxhe. 50% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Nuk ka persona me aftësi të kufizuara,
me sëmundje kronike apo familje me prind vetëushqyes. Vlera r pronës familjare dhe të ardhurat mujore në krahasim
me standardin e jetesës janë 1 deri 5.
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JABLLANICË

Familja më e vogël ka 3 pjesëtarë ndërsa më e madhja ka 16 pjesëtarë dhe mesatarja është 6.9 pjesëtarë. Raporti
ndërmjet burrave dhe grave është 48 meshkuj dhe 42 femra. Të anketuarit janë kryesisht të grupmoshës 25-49
vjeçare. Shkollimi ndahet në përfundim të shkollës fillore 44 dhe pjesa tjetër shkollimin e mesëm.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje varion nga 20m2-200m2. Lloji është pyll dhe më pak pemishte. Meqë është
tokë pyjore, nuk është e kultivuar. Nuk ka informacion për dokumentacionin e pronësisë. Shumica prej tyre nuk marrin
me qira tokë bujqësore dhe nuk japin tokë bujqësore me qira. Nuk ka informacion për të ardhura të gjeneruara nga
aktivitete me tokën.
Nuk ka të dhëna.
Sfida më e madhe është papunësia. Më shumë se 3/4 e popullsisë është e papun ë. Brenda këtij numri, shumica janë
gra.
Niveli i migrimit vlerësohet si mesatar. Në 5 vitet e fundit kanë migruar pjesëtarë nga tri familje, të moshës 20-39
vjeçare.
2
2
U intervistuan dy biznese. Sipërfaja e ndërtesave është 25m dhe 35m . Nuk ka informacion për ngastrën e tokës.
Bizneset janë të regjistruara (në 2000 dhe 1983). Bashkërisht 3 punëtorë. Nuk ka punëtorë me aftësi të kufizuara.
Qarkullimi vjetor për 2014 është deri në 50,000 Euro. Lloji i bizneseve është shitore me pakicë.
Burimi kryesor i të ardhurave është punësimi 56%, punë sexonale/rastësore 30% dhe pagesat sociale 5%. Të
ardhurat vjetore mesatare janë 5,167 Euro ndërsa ato mujore 430 Euro.
30% e familjeve janë në borxhe. 50% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Janë evidencuar persona me
aftësi të kufizuara dhe me sëmundje kronike. Nuk ka familje me prindër vetëushqyes. Vlera e pronës familjare dhe të
ardhurat mujore në krahasim me standardin e jetesës janë 1 deri 5.

KLIÇINË

Familja më e vogël ka 2 pjesëtarë; familja më e madhe ka 7 pjesëtarë; mesatarja është 4.1 pjesëtarë. Mosha
mesatare e të anketuarve është 20-49 vjeç. Pjesa më e madhe e të puënsuarve dhe të papunësuarve kanë kryer
shkollimin fillor dhe të mesëm.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje varion nga 30m2-300m2. Nuk ka informacion për llojin e tokës. Toka
kultivohet tërësisht dhe rregullisht. Familjet kanë tokë pa dokumenta pronësorë. Nuk ka informacion për dhënien apo
marrjen me qira të tokës. Nuk ka informacion për të ardhurat e gjeneruara nga aktivitete me tokën.
Ka një shkollë fillore. Nuk ka informacion për qendër të shëndetit apo shërbime të tjera komunale.
Sfida më e madhe është papunësia. Më shumë se 2/3 e popullsisë është e papunë. Nuk ka të dhëna për raportin
gjinor tek popullsia e papunësuar.
Niveli i migrimit vlerësohet si mesatar. Pjesëtarë nga tri familje kanë migruar në 5 vitet e fundit, ishin të moshës 22 deri
34 vjeç.
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U intervistua një biznes. Sipërfaqja e ndërtesës është 350m2. Ngastra e tokës 7000m2. Biznesi është regjistruar në
vitin 2007. 3 punëtorë. Nuk ka punëtorë me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor për 2014 ishte më shumë se 100,000
Euro. Lloji i biznesit është restorant.
Burimet kryesore të të ardhurave vijnë nga punësimi 40%, punësimi sezonal 14% dhe pensionet 10%, pagesa sociale
4.7%, remitenca 2%. Të ardhurat mesatare vjetore 4177 Euro ndërsa mujore 348 Euro.
0.5% e familjeve janë në borxh. 50% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Nuk ka persona me aftësi të
kufizuara, nuk ka familje me prindëre vetëushqyes, nuk ka të sëmurë kronikë. Vlera e pronës familjare dhe të ardhurat
mujore të krahasuara me standardin e jetesës janë 1 deri 5.
LESHAN

Madhësia mesatare e familjes është 4 pjesëtarë. Sa i përket shkollimit, shumica e të anketuarve kanë kryer shkollën
fillore dhe të mesme.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje varion ndërmjet 30m2-200m2. Nuk ka informacion për llojin e tokës. Kryesisht
toka kultivohet e gjitha dhe rregullisht. Familjet nuk kanë tokë pa dokumenta pronësorë. Shumica prej t yre nuk japin
dhe nuk marrin tokë bujqësore me qira nga të tjerë. Nuk ka informacion për të ardhurat e gjeneruara nga aktivitete me
tokën.
Nuk ka të dhëna.
Sfida më e madhe është papunësia. Brenda këtij numri, shumica janë gra.
Nuk ka të dhëna për migrimin.
U intervistua një biznes. Sipërfaqja e ndërtesës është 70m2. Ngastra e tokës 12,000m2. Biznesi u regjistrua në vitin
2002. 1 punëtor. Nuk ka punëtorë me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor për 2014 ishte deri 50,000 Euro. Lloji i
biznesit - shitore.
Burimet kryesore të të ardhurave janë punësimi 46.57%, pagesat sociale 12.33%. Të ardhurat mesatare vjetore janë
1216 Euro.
Nuk ka të dhëna për borxhet familjare. 25% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Nuk ka dëshmi për grupe në
nevojë. Vlera e pronës në krahasim me standardin e jetesës është ndërmjet 6 dhe 8 që është mbi mesataren.
Rezultate të ngjashme për totalin e të ardhurave të familjeve në krahasim me standardin e jetesës është 5-8.
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LUGAGJI

Madhësia mesatare e familjeve është 4 pjesëtarë. Mosha e respondentëve varion nga 1 deri 85 vjeç me përfaqësimin
më të madh në grupmoshën 40-59. Sa i përket arsimimit, shumica e fshatarëve kanë kryer shkollimin e mesëm dhe të
shkallës së tretë.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje varion ndërmjet 50m2-500m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Kryesisht, toka
kultivohet plotësisht dhe rregullisht. Familjet kanë tokë pa dokumenta pronësie dhe ajo kultivohet periodikisht.
Shumica prej tyre nuk japin tokë bujqsore me qira tek të tjerë dhe shumica prej tyre nuk e marrin me qira prej të
tjerëve. Nuk ka informacion për të ardhurat e gjeneruara nga aktivitete me bazë tokën.
Nuk ka të dhëna në dispozicion.
Sfida më e madhe është papunësia. Më shumë se 2/3 e popullsisë janë të papunësuar dhe të papunësuarit i tejkaloj
në të punësuarit tre me një. Brenda këtij numri proporcioni më i madh është i grave.
Niveli i migrimit vlerësohet i ulët. Në pesë vitet e fundit ka migruar një pjesëtar i një familjeje i moshës 27 vjeç.
Nuk ka të dhëna për biznes.
Burimi kryesor i t ë ardhurave është punësimi 50% dhe transfertat sociale 30.38%. Të ardhurat mesatare vjetore janë
4740 Euro dhe paga mujore është 395 Euro. Kjo pagë është pak mbi mesataren vendore.
35% e shtëpive kanë borxhe. 50% e shtëpive kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Nuk ka persona me aftësi të
kufizuara, sëmundje kronike apo prindër vetëushqyes. Vlera e pronave familjare në krahasim me standardin e jetesës
është vetë-vlerësuar ndërmjet 7-2. Të ardhurat mujore në krahasim me standardin e jetesës nga 2 në 7.

GLLAVIQICË

Familja më e vogël ka 3 pjesëtarë dhe më e madhja ka 5 pjesëtarë me mesataren për familje 4.2. Mosha mesatare e
atyre të evidencuar gjatë anketimit është e grupmoshës 30-49 vjeçare. Si të punësuarit, ashtu dhe të papunësuarit
kanë përfunduar shkollimin fillor dhe të lartë kryesisht.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për ekonomi familjare varion ndërmjet 50m2-100m2. Lloji është pemishte dhe pyll. Toka
kryesisht kultivohet e tëra dhe rregullisht. Familjet kanë tokë pa dokumenta pronësie dhe kjo kultivohet periodikisht.
Shumica prej tyre japin me qira tokë bujqësore tek të tjerët. Shumica prej tyre marrin me qira tokë bujqësore nga të
tjerët. Nuk ka informacion për të ardhurat e gjeneruara nga aktivitete me bazë tokën.
Në vendbanim ka një shkollë fillore, sipas të dhënave zyrtare. Nuk ka të dhëna të tjera për shërbime komunale.
Sfida më e madhe është papunësia. Më shumë se ¾ e popullsisë është e papunë. Brenda këtij numri pjesën më të
madhe e zënë gratë.
Niveli i migrimit vlerësohet i ulët. Në 5 vitet e fundit ka migruar pjesëtar i një familjeje në moshën 27 vjeçare.
U intervistua një biznes. Sipërfaqja e ndërtesës është 300m2.Ngastra e tokës 1500m2. Biznesi u regjistrua në v itin
2002. 5 punëtorë. Asnjë punëtor me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor për vitin 2014 ishte deri 50,000 Euro. Nuk ka
informacion për llojin e biznesit.

Foto e vendbanimit të prekur
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Foto e vendbanimit të prekur

39% të të ardhurave gjenerohen nga aktivitete bujqësore, punësimi 38%, punë sezonale 28%, pensione 5% dhe
transferta sociale 16%. Të ardhurat mesatare vjetore 5,133 Euro ndërsa mujore 428 Euro.
50% e familjeve kanë borxhe. 100% e familjeve kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Nuk ka persona me aftësi të
kufizuara, nuk ka familje me prindër vetëushqyes dhe nuk ka persona të sëmurë kronikë. Vlera e pronave familjare
dhe të ardhurat mujore në krahasim me standardin e jetesës janë 2 deri 6
RAMUN

Familja më e vogël ka 2 pjesëtarë; më e madhja 5 dhe mesatarja është 3.7 pjesëtarë. Mosha mesatare e të
evidencuarve me anketim është grupmosha 20-39 vjeç. Të punësuarit dhe jo kanë kryesisht shkollim fillor dhe të
mesëm.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për familje varion nga 50m2-200m2. Nuk ka informacion për llojin e tokës. Toka
kultivohet pothuajse e gjitha dhe rregullisht. Shtëpitë kanë tokë pa dokumenta pronësie dhe kjo kultivohet periodikisht.
Shumica prej tyre nuk marrin tokë me qira nga t ë tjerë dhe nuk japin. Nuk ka informacion për të ardhura të gjeneruara
nga aktivitete me tokë.
Nuk ka të dhëna në dispozicion.
Sfida më e madhe është papunësia. Më shumë se 3/4 e populolsisë janë të papunësuar (nga 24 të intervistuar vetëm
2 janë të punësuar). Brenda këtij numri pjesa më e madhe janë gra.
Niveli i migrimit vlerësohet i ulët. Pjesëtarët e një familjeje migruan para 5 vjetësh në moshën 29.
Nuk ka të dhëna për biznes.
54% e burimeve të punësimit janë nga punësimi 23.35%, punë sezonale 12%. Të ardhurat mesatare vjetore janë
3,170 Euro ndërsa mujore 264 Euro.
50% e ekonomive familjare janë në borxh. 35% e ekonomive familjare kanë pjesëtarë që kërkojnë për punë. Nuk ka
persona me aftësi të kufizuara, nuk ka familje me prindër vetëushqyes dhe nuk ka persona të sëmurë kronikë. Vlera e
pronës familjare dhe të ardhurat mujore në krahasim me standardin e jetesës janë 1 deri 7.
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ZAHAC

Familja më e vogël ka 2 pjesëtarë; më e madhja ka 12 pjesëtarë me mesataren 5.3 pjesëtarë. Mosha mesatare e të
evidencuarve gjatë anetimit është grupmosha 30-49 vjeç. Të punësuarit dhe të papunësuarit kanë kryer shkollimin
fillor dhe të mesëm.
Sipërfaqja e tokës bujqësore për ekonomi familjare varion 15m2-400m2. Lloji është pemishtë dhe pyll. Kryesisht toka
kultivohet e tëra dhe rregullisht. Shtëpitë kanë tokë pa dokumentacion pronësie dhe kjo kultivohet periodikisht.
Shumica prej tyre nuk japin me qira tokë bujqësore tek të tjerë dhe pak prej tyre marrin me qira tokë bujqësore. Nuk ka
informacion për të ardhurat e gjeneruara nga aktivitete me tokë.
Nuk ka të dhëna në dispozicion.
Për këtë vendbanim, papunësia paraqet sifde të moderuar. Brenda këtij numri pjesa më e madhe janë gra.
Niveli i migrimit vlerësohet i ulët. Pjesëtarë të një familjeje kanë migruar në këto 5 vitet e fundit ishin të moshës 52
vjeç.
U intervistuan tre biznese. Sipërfaqja e ndërtesave ishte 40m2, 150 m2 dhe 200m2. Madhësia e ngastrës së tokës
ishte 400 m2, 20000m2 dhe 600m2. Të jgitha bizneset ishin të regjistruara (’91, 2008, 2012). Gjithsej 13 punëtorë.
Nuk ka punëtorë me aftësi të kufizuara. Qarkullimi vjetor në vitin 2014 për dy prej tyre ishte deri në 50,000 Euro dhe
për njërin ndërmjet 50,000-100,000 Euro. Lloji i biznesit është shitje, magazinë dhe shërbime.
37% e të ardhurave vijnë nga punësimi, punë sezonale 11%, dhe pensione 22%. Mesatarja vjeore e të ardhurave
4644 Euro ndërsa mujore 387 Euro
VG: 35% e shtëpive kanë borxhe. 30% e shtëpive kanë pjesëtarë që kërkojnë punë. Nuk ka persona me aftësi të
kufizuara, nuk ka familje me prindër vetëushqyes, nuk ka të sëmurë kronikë. Vlera e pronës së familjeve dhe të
ardhurave mujore të kombinuara në krahasim me standardin e jetesës është 2 deri 9.

Foto e vendbanimit të prekur

Burimi i të dhënave: Anketa Sociale, 2016
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7. VLERËSIM I NDIKIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL
Në këtë kapitull, informacioni për vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe social organizohet në nën-kapitj
për secilin burim / receptor mjedisor që ndikohet.
Qëllimet e identifikimit dhe procesit të vlerësimit të ndikimit janë:
•

Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative dhe të dobishme mjedisore dhe sociale bazuar
në njohuritë e regjimit të ndërtimit dhe operimit të Projektit dhe informacioneve relevante bazë
në Zonën Studimore;

•

Përcaktimi i propozimeve për Projektimin për të zbutur ndikimet e dëmshme dhe për të rritur
ato të dobishme.

Ky identifikim dhe vlerësim i ndikimit u informua nga udhëzimet e dhëna në Doracakun e Projektimit
për Rrugët dhe Urat

81

(DPRU) (kapitulli 11 në veçanti), kërkesat e huadhënësve të mundshëm dhe

ligjet e Kosovës*. Mendimet e aktorëve të marrë gjatë aktiviteteve të mëparshme të angazhimit janë
konsideruar gjithashtu.
7.1.1.

Identifikimi i ndikimit dhe metoda e vlerësimit

Procesi i identifikimit dhe vlerësimit të ndikimit ka funksionuar me këto parakushte: (i) kushtet bazë
dhe vlerën / ndjeshmërinë e resurseve / receptorëve, dhe (ii) aktivitetet e projektit si burim i
ndikimeve. Si rezultat i këtij procesi, u caktua niveli i duhur i rëndësisë për çdo ndikim.
Domethënia e ndikimit të atribuar u bazua në informacionin në dispozicion i cili, për disa burime
mjedisore dhe sociale, nuk ishte i mjaftueshëm për gjykim objektiv. Për disa ndikime identifikimi dhe
vlerësimi duhet të përditësohen për të pasqyruar të dhënat, informacionin dhe njohuritë që do të
merren gjatë procesit të ardhshëm të projektimit. Prandaj, niveli i sigurisë është diskutuar
respektivisht për secilin ndikim.
Pavarësisht, rëndësia e secilit ndikim u shqyrtua si një funksion i Ndjeshmërisë së vlerësuar të
burimeve / receptorëve dhe madhësisë së ndikimit, ose më saktë:
•

Vlera e burimit ose ndjeshmëria e mjedisit / komunitetit / receptorit dhe numrat e prekur (aty

•

ku është e rëndësishme);
Shkalla e ndikimit (e ulët / e mesme / e lartë) dhe nëse është e pafavorshme ose e dobishme
vlerësohet në bazë të:
o

Llojit (diekt / indirekt / kumulativ);

o

Shtrirjes gjeografike (lokale / rajonale / vendore);

81

https://www.gov.uk/guidance/standards-for-highways-online-resources#the-design-manual-for-roads-andbridges
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o

Kthyeshmërisë (ndikim i kthyeshëm / i pakthyeshëm);

Vlera (ndjeshmëria) e receptorëve dhe burimeve: analiza e burimeve mjedisore dhe sociale të cilat
mund të ndikohen përfshijnë tokën, ujin, cilësinë e peizazhit, habitatet, trashëgiminë kulturore,
shëndetin publik dhe mjetet e jetesës. Përshkruesit e aplikuar dhe kriteret për vlerësimin e vlerës
(ndjeshmërisë) të resurseve / receptorëve janë të listuara në Tabelën 96.
Tabela 95 Kriteret e vlerës së përgjithshme mjedisore / sociale (apo Ndjeshmëria)
Vlera
(ndjeshmëria)

82

Përshkruesit tipikë

Shumë e lartë

Rëndësi shumë të lartë dhe të rrallë, shkallë ndërkombëtare dhe potencial shumë i
kufizuar për zëvendësim

E lartë

Rëndësi të lartë dhe të rrallë, shkallë lokale dhe potencial i kufizuar për zëvendësim

Mesatare

Rëndësi të lartë ose mesatare, shkallë lokale dhe potencial i kufizuar për
zëvendësim.

E ulët (ose më e Ulët)

Rëndësi të ulët ose mesatare, shkallë lokale.

E papërfillshme

Rëndësi shumë të ulët, shkallë lokale.

Shkalla e ndikimeve: Përshkruesit e përdorur dhe kriteret për të përcaktuar shkallën e një ndikimi
për shkak të Projektit janë të listuar në Tabelën 97
Tabela 96: Shkalla e ndikimit dhe përshkruesit tipikë
Shkalla e ndikimit
Madhore

E moderuar

Minore

E papërfillshme
Pa ndryshim

Përshkruesit tipikë të kritereve
•
•Të kundërta: Humbja e burimeve dhe / ose cilësisë dhe integritetit të
burimeve; dëmtime të rënda të karakteristikave kryesore, veçorive ose
elementeve
•
Dobishmëria: Shkallë e lartë ose përmirësim i madh i cilësisë së burimeve;
Restaurim apo zgjerim i madh; Përmirësim i madh i cilësisë së atributeve
•
Të kundërta: Humbja e burimeve, por nuk ndikon negativisht në integritet;
Humbje e pjesshme e / dëmtimit të karakteristikave kryesore, veçorive ose
elementeve
•
Dobishmëria: Përfitim ose shtim i karakteristikave kryesore, veçorive ose
elemente ve; Përmirësimi i cilësisë së atributeve.
•
Adverse: Disa ndryshime të matshme në atributet, cilësinë ose
ndjeshmërinë; Humbje të vogël, ose ndryshim në, një (ndoshta më shumë)
karakteristika kryesore, veçori ose elemente.
•
Dobishmëria: Dobi e vogël, ose shtesë e një (ndoshta më shumë)
karakteristikave kryesore, veçorive ose elementeve; Disa ndikime të
dobishme në atribut ose një rrezik i reduktuar i ndikimit negativ që ndodh
•
E kundërta: Humbje shumë e vogël ose ndryshim i dëmshëm ndaj një ose
më shumë karakteristikave, veçorive ose elementeve.
•
Dobishme: Dobi shumë e vogël ose shtesë pozitive e një ose më shumë
karakteristikave, veçorive ose elementeve.
•
Nuk ka humbje ose ndryshim të karakteristikave, veçorive ose
elementeve; Nuk ka ndikim të dukshëm në asnjë drejtim

Rëndësia e efektit: Janë përdorur pesë kategori të rëndësisë (shumë e madhe, e madhe, e
moderuar, e lehtë dhe neutrale) për të vlerësuar rëndësinë e secilit ndikim (Tabela 98).
82

Në bazë të Vëllimit 11 Seksioni 2 pjesa 5 Tabela 2.1 e DMRB; gusht 2008 (dft.gov.uk).
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Tabela 97: Përshkruesit e kategorive të rëndësisë së efektit
Rëndësia e kategorisë

Shume e madhe

E madhe

E moderuar

E lehtë
Neutrale

Përshkruesit tipikë të efektit
•
Vetëm efektet e padëshirueshme zakonisht përcaktohen në këtë nivel të
rëndësisë. Ato përfaqësojnë faktorë kryesorë në procesin e
vendimmarrjes. Këto efekte janë përgjithësisht, por jo ekskluzivisht, të
lidhura me vendet ose tiparet e rëndësisë ndërkombëtare, vendore ose
rajonale që ka të ngjarë të pësojnë një ndikim më të dëmshëm dhe
humbje të integritetit të burimeve. Megjithatë, një ndryshim i madh në një
vend ose tipar me rëndësi lokale mund të hyjë edhe në këtë kategori
•
Këto efekte të dobishme ose të padëshiruara quhen t ë jenë konsiderata
shumë të rëndësishme dhe ka gjasa të jenë materiale në procesin e
vendimmarrjes
•
Këto efekte të dobishme ose negative mund të jenë të rëndësishme, por
nuk ka të ngjarë të jenë faktorë kyçë vendimmarrës. Efektet kumulative të
këtyre faktorëve mund të ndikojnë në vendimmarrjen nëse ato çojnë në
një rritje të efektit të përgjithshëm negativ në një burim apo receptor të
caktuar
•
Këto efekte të dobishme ose negative mund të ngrihen si faktorë lokalë.
Ata nuk kanë gjasa të jenë kritike në procesin e vendimmarrjes, por janë
të rëndësishme në ngritjen e projekteve të mëvonshme të projektit
•
Nuk ka efekte ose ato që janë nën nivelet e perceptimit, brenda kufijve
normal të variacionit ose brenda kufijve të gabimit të parashikimit

Së fundmi, kategoria e duhur e rëndësisë i është atribuar çdo ndikimi ndaj kritereve të
lartpërmendura: ndjeshmëria (vlera) e burimeve (receptorët) dhe madhësia e ndikimeve (Tabela 99).
Tabela 98: Arritja tek kategoritë e rëndësisë së efektit
SHKALLA E NDIKIMIT (SHKALLA E NDRYSHIMIT)
E MODERUAR

Madhore

E madhe ose shumë
e madhe

Shumë e madhe

E lehtë

E moderuar ose e
madhe

Neutrale

E lehtë

E lehtë ose e
moderuar

Neutrale

Neutrale ose E
lehtë

E lehtë ose e
moderuar

E moderuar

E moderuar ose e
madhe

Neutrale

Neutrale ose E
lehtë

Neutrale ose e lehtë

E lehtë

E moderuar

Neutrale

Neutrale

Mesatare E lartë

Neutrale

E ulët

MinorE

E
papërfillshm
e

VLERA MJEDISORE (NDJESHMËRIA)

Shumë e
lartë

Pa ndryshim e papërfillshme

E moderuar ose e E madhe ose shumë e
madhe
madhe

Neutrale ose e lehtë Neutrale ose e lehtë

E lehtë
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Për çdo burim / receptor, ndikimet janë dalluar në bazë të periudhës së shfaqjes: Ndërtimi i
projektit dhe fazat operative.
Vlerësimi është bërë pa marrë parasysh zbatimin e masave parandaluese dhe korrigjuese që
mund të zbusin madhësinë e ndikimit.
Në Kapitullin 7, janë përmblodhur vëzhgimet e supozimeve të bëra dhe kufizimet e hasura për secilin
burim / receptor, së bashku me procesin e menaxhimit të ndryshimit që shoqëronte fazat e ardhshme
të Projektimit. Kjo analizë e informoi zhvillimin e Planit të Menaxhimit dhe Monitorimit Mjedisor &
Social.
Në Kapitullin 8 janë përcaktuar masat lehtësuese, kryesisht për ndikimet e rëndësisë së moderuar
dhe të madhe. Efektiviteti i masave të propozuara në zbutjen e ndikimit u vlerësua më pas dhe u
identifikuan ndikimet e mbetura. Deklarata e bërë në lidhje me sigurinë e rëndësisë së vlerësuar
është e vlefshme dhe të gjitha masat që nuk janë të bazuara në njohjen e shëndoshë të resurseve të
prekura mjedisore dhe sociale do të duhet të përditësohen.
Në Kapitullin 9, si pjesë e Planit të Menaxhimit dhe Monitorimit Mjedisor dhe Social, janë definuar
masat lehtësuese, objektivat e ndërlidhura dhe afatet kohore, si dhe institucionet përgjegjëse për
përmbushjen e këtyre objektivave, për çdo burim / receptor. Përveç kësaj, janë vendosur monitorimi i
vendndodhjes / parametrave, frekuenca dhe periudha e monitorimit, si dhe institucioni përgjegjës. Siç
është cekur diku tjetër, për të gjitha propozimet zbutëse / monitoruese të atribuara me pasiguri,
procesi do të vazhdojë duke marrë fazat paraprake dhe të detajuara të Projektimit.
7.2. Ndikimi tek dheu dhe erozioni
7.2.1.

Vlerësimi i ndikimeve dhe gjasat e rëndësisëe

Burimet e ndjeshme të tokës gjenden në zonat me prani të depozitave aluviale (Lumi Drini i Bardhe
dhe tarraca e sipërme e lumit Bistrica e Pejës). Zonat e mundshme të prekura nga ndotja e tokës, ku
ujërat nëntokësore përdoren për furnizimin me ujë nga puset private, janë gjithashtu të ndjeshme.
Ndjeshmëria e tokës është vlerësuar si e mesme ose e lartë.
Në fazën aktuale të Projektimit Konceptual informacioni në dispozicion nuk ofron njohuri për:
•

Lokacionet e vendeve të ruajtjes së materialeve që do të përdoren gjatë ndërtimit;

•

Lartësinë dhe vendndodhjen e argjinaturave kryesore dhe prerjeve, si dhe perspektivat e

•

Kërkesën për hapjen e pikave të reja të gerrmimit dhe vendndodhjen e tyre nëse ka nevojë; të

erozionit dhe rrëshqitjes së dheut;
vëllimit të materialit të tepërt nga dheu dhe vendeve të përshtatshme të deponimit;
Prandaj, ndikimet e vlerësuara në këtë seksion nuk janë të lokalizuara dhe / ose sasiore.
Sidoqoftë, ndikimet e mëposhtme, për të cilat gjasat e shfaqjes janë të larta, janë vlerësuar më tej:
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•

Faza e ndërtimit
o

Cënimi i cilësisë së dheut për shkak të paraqitjes së ndotësve;

o

Erozioni i dheut për shkak të pastrimit të bimësisë dhe lëvizjeve të tokës;

o

Humbja dhe degradimi i dheut për shkak të hapjes së gropave të gërrmimit dhe
formimit të deponive për materialet e tepërta

o
•

Shkatërrimi i shtresës së sipërme të dheut pjellor.

Faza operative
o

Cënimi i cilësisë së dheut (kontaminimi i tokës) për shkak të paraqitjes së ndotësve
nga rrjedha e sipërfaqes rrugore;

o

Erozioni i dheut në prerje / mbushje pa bimësi.

Dheu cënohet gjatë fazave të ndërtimit dhe operative:
7.2.2.

Faza e ndërtimit

Cënimi i cilësisë së dheut (kontaminimi i tokës) për shkak të paraqitjes së ndotësve
Punimet e ndërtimit do të nxisin një trafik të rëndë të automjeteve dhe makinerive dhe mund të
ndodhin rrjedhjet e pafavorshme të naftës dhe lubrifikantëve. Zonat e magazinimit të materialeve të
rrezikshme mund të shkaktojnë efekt edhe më serioz; këto ngjarje nuk do të kishin gjasa nëse do të
organizohej një magazinim adekuat.
Shkalla dhe rëndësia
Aktivitetet ndërtimore dhe zonat e prekura do të jenë të kufizuara në kohë dhe hapsirë dhe për këtë
arsye funksionet e dheut nuk do të ndryshojnë në një zonë më të gjerë. Përmbajtja e metaleve të
rënda në tokë përgjatë autostradave gjendet zakonisht brenda distancës prej 5-10 m nga Linja.
Madhësia e ndikimeve të shkaktuara nga rrjedhjet e mundshme nga pajisjet dhe ruajtja e
materialeve konsiderohet të jetë e vogël. Përshkrimi dhe vlerësimi i madhësisë është dhënë në
Tabelën 100 më poshtë
Tabela 99: Shkalla e ndikimit – Cënimi i cilësisë së d heut (kontaminimi i dheut) për shkak të
paraqitjes së ndotësve
Kriteret
Pozitive ose Negative
Lloji i ndikimit

Pragu i vlerësimit
Pragu

Përshkrimet

Negative

Të padëshirueshme

Direkt/Kumulativ

Kontaiminimi i dheut bëhet nga materialet dhe emisionet
e gjeneruara nga pajisje/aktivitete ndërtimore.

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokale

Kontaminimi i dheut mund të rehabilitohet me mjete natyrore
nëse kontaminuesit janë të biodegradueshëm dhe me
përqendrime të ulëta. Për ngjarje të kontaminimit të rëndë,
nevojitet rehabilitim aktiv.
Kufizohet brena zonës së ndikimit të projektit
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Kriteret

Pragu i vlerësimit
Pragu

Përshkrimet

Koha kur ndodh
ndikimi

Menjëherë

Kontaminimi i dheut ndodh me çlirimin e ndotësve

Kohëzgjatja

Afatmesme

Për sa kohë që kontaminimi i dheut nuk është i rëndë,
vetëpastrimi i dheut i eliminon kontaminuesit në periudha
relativisht të shkurtra (javë deri vite).

Gjasat e
paraqitjes

Të mundshme

Ndikimi ka gjasa mesatare të paraqitet

Shkalla

Minore

Shih më lart

Rëndësia e vlerësimit bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 100) dhe
vlerësimit të ndjeshmërisë së resursit të tokës, që kryhet në seksionet e mëparshme (dmth. Baza e
Burimeve të Tokës). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese, është e lehtë.
Erozioni i dheut për shkak të pastrimit të bimësisë dhe lëvizjeve të tokës
Erozioni i tokës do të shfaqet si rezultat i ekspozimit ndaj rrjedhës së erës dhe ujit, heqjes së shtresës
së lartë, ekspozimit të strukturave të varrosura, sedimentimit, rritjes së niveleve të turbullimit në rrugët
ujore dhe sistemit lokal të stuhive. Stabiliteti i tokës në shkurtime të larta mund të rrezikohet dhe
mund të ndodhë erozioni. Parashikohet që për seksionet në të cilat do të ndodhin punime tokësore
më intensive, ekziston rreziku i erozionit, sidomos gjatë ditëve me shi apo me erë (nëse nuk do të
zbatohen masa zbutëse)
Pjesa më e madhe e punimeve të ndërtimit do të zhvillohet në terrenet kodrina dhe kodrinore.
Erozioni do të ndodhë kryesisht në zonat ku autostrada do të kandidojë në anën e kodrave, ku është
vendi ku prerjet do të ekspozojnë sipërfaqe të mëdha të tokës. Një prerje e lartë (mbi 12 metra)
parashikohet në km 15 + 000 zinxhir.
Në pjesën Km 16 + 000 - Km 21 + 000, ku ndodhet larja e sipërfaqes në sedimentet pa kohezion,
erozioni mund të shkaktohet më tej nga ndërtimi.
Disa toka të ekspozuara do të ndodhin edhe në zonat e shtyllave dhe shtyllave të urës mbi lumin Drini
I Bardhë (km 13 + 550 me lidhje me zinxhirë dhe viadukte në km 25 + 000 dhe km 27 + 000).
Rezultatet e hetimeve gjeometrike propozojnë forcimin e kapacitetit mbajtës të tokave në seksionet
km 10 + 000 deri në 12 + 000 dhe km 15 + 000 deri 23 + 000.
Vendndodhjet e zonave të caktuara të prirura ndaj erozionit janë theksuar në figurën më poshtë.
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Insufficient soil
bearing capacity

Erosion
High Cut

Figura 99 Zonat e prirura për erozion
Shkalla dhe rëndësia
Erozioni i tokës gjatë ndërtimit të autostradës do të jetë i dukshëm, por do të kufizohet në zona
realisht të vogla dhe madhësia e përgjithshme e ndikimit në burimet e tokës konsiderohet e moderuar.
Përshkrimi dhe vlerësimi i madhësisë është dhënë në Tabelën 101 më poshtë)
Tabela 100: Shkalla e ndikimit – erozioni i dheut për shkak të pastrimit të bimësisë dhe
lëvizjeve të tokës
Kriteret

Pragu i vlerësimit
Pragu

Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

I padëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Direkt

Erozioni ndodh për shkak të ekspozimit të dheut nga
lëvizjet e tokës dhe punët ndërtimore.

Kthyeshmëria

Pakthyeshme

Dheu i eroduar nuk mund të zëvendësohet.

Shtrirja gjeografike

Lokale

Kufizohet brenda zonës së ndikimit të projektit

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Erozioni i dheut ndodh pasi dheu ekspozohet në
sipërfaqe

Kohëzgjatja

Afatshkurtër

Gjatë punëve ndërtimore

Gjasat e paraqitjes

Mundshme

Ndikimi ka gjasa të mesme për të ndodhur

Shkalla

E moderuar

Shih më lart

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 101) dhe
vlerësimit të ndjeshmërisë së resurseve të tokës, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Bazën
e Burimeve të Tokës). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e moderuar
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Humbja e dheut dhe degradimi për shkak të hapjes së gropave të gërrmimit dhe krijimit të
deponive për materialet tepricë
Ekzistojnë guroret ekzistuese të vendosura në afërsi të linjës së autostradës që potencialisht mund të
plotësojnë kërkesën për material ndërtimor, që do të përcaktohet në fazën e mëvonshme të procesit
të projektimit. Hapja e gropave të reja huazimi shoqërohet me humbjen e tokës dhe ndryshimin e
funksioneve ekologjike të tokës për shkak të kompaktimit dhe kontaminimit.
Si rezultat i krijimit dhe menaxhimit të vendeve për asgjësimin e materialit të tepërta nga ndërtimi i
autostradës, dheu humbet në zona të caktuara; funksionet ekologjike të dheut në rrugët e aksesit dhe
rrethinat e këtyre vendeve do të ndryshohen për shkak të kompaktimit dhe ndotjes.
Propozimet aktuale për vendet e deponimit të materialeve të tepërta dhe gropave për gërrmim janë
dhënë në figurën më poshtë:

Exess Material Disposal
Borrow Pit

Figura 100: Tregues i vendeve për deponimin e materialeve të tepërta dhe gropa ve të
gërrmimit përgjatë Linjës
Shkalla dhe rëndësia
Erozioni i tokës gjatë ndërtimit të autostradës do të jetë i dukshëm, por do të kufizohet në zona
realisht të vogla dhe madhësia e përgjithshme e ndikimit në burimet e tokës konsiderohet e moderuar.
Përshkrimi dhe vlerësimi i madhësisë është dhënë në Tabelën 102 më poshtë
Tabela 101: Shkalla e ndikimit të humbjes së dheut dhe degradimit për shkak të hapjes së
gropave të gërrmimit dhe krijimit të deponive për materialet tepricë
Kritere

Pragu i vlerësimit
Pragu

Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

I padëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Direkt

Humbja e dheut dhe degradimi ndodh për shkak të
largimit të dheut dhe kompaktimit.
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Kritere

Pragu i vlerësimit
Pragu

Përshkrimet

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Dheu i larguar nga gropat e gërrmimit dhe i degraduar
pas hedhjes nuk mund të zëvendësohet

Shtrirja gjeografike

Lokale

Kufizohet brenda zonës së ndikimit të projektit

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Humbja e dheut dhe shkatërrimi ndodh kur dheu largohet
dhe/ose kompaktësohet

Kohëzgjatja

Afatshkurtër

Gjatë punëve ndërtimore

Gjasat e paraqitjes
Shkalla

Të sigurta
E moderuar

Ndikimi ka gjasa të larta të ndodhë
Shih më lart

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 102) dhe
vlerësimit të ndjeshmërisë së resurseve të tokës, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Baza e
Burimeve të Tokës). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa zbutëse), është e moderuar.
Shkatërrimi i shtresës së sipërme të dheut
Autostrada e planifikuar do të kalojë kryesisht përmes tokës së mbuluar me dhe antropogjen
(bujqësor) dhe gjysmë-natyror (livadhe, kullota dhe pyje), të cilat kanë funksione ekologjike të ruajtura
mirë. Dheu gjysëm-natyror ka ndjeshmëri më të lartë se dheu antropogjen.
Ky ndikim është i rëndësishëm për dy arsye kryesore, sepse dheu bëhet i padobishëm dhe është i
pashmangshëm, megjithëse janë në dispozicion masa korrigjuese. Kjo në përgjithësi nënkupton një
sasi të madhe dheu të pasur të larguar që nuk mund t'i jepet një përdorim tjetër; përdorimi i shttresës
së sipërme të dheut mund të jepet përndryshe për prodhuesit bujqësorë.
Përllogaritja e shkallës
Përafërsisht 123.48ha tokë do t’i nënshtrohen marrjes së tokës për ndërtimin e autostradës dhe
infrastrukturave përkatëse; Kjo do të thotë se shtrtesa e sipërme e dheut në këtë sipërfaqe do të hiqet
dhe do të humbet përgjithmonë (duke supozuar se nuk mund të gjendet asnjë tjetër lokacion për ta
përdorur).
Nga këto 123.48ha, rreth 35% janë dhe natyror dhe gjysmë-natyror me ndjeshmëri të lartë, 55% tokë
bujqësore me ndjeshmëri të mesme dhe pjesa tjetër (10%) është toka në vendbanime me ndjeshmëri
të papërfillshme.
Shkatërrimi i shtresës së sipërme të dheut do të jetë i dallueshëm dhe i matshëm, do të ndikojë në
shumicën e linjës së autostradës, por do të kufizohet në një rrip të ngushtë toke dhe nuk do të ndikojë
në integritetin e burimeve të dheut në zonë. Prandaj, madhësia e ndikimit konsiderohet e moderuar.
Përshkrimi dhe vlerësimi i madhësisë është dhënë në Tabelën 103 më poshtë.
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Tabela 102: Shkalla e ndikimit – shkatërrimi i shtresës së sipërme të dheut
Pragu për vlerësim

Kriteret

Pragu

Përshkrimet

Negativ

I padëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Direkt

Humbja e shtresës së sipërme të dheut ndodh nga
marrja e tokës që duhet për ndërtimin e autostradës.

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtresa e pasur e sipërme e dheut largohet për të
ndërtuar rrugën e përhershme dhe nuk zëvendësohet.

Shtrirja gjeografike

Lokal

Kufizohet brenda zonës së ndikimit të projektit

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Shtresa e sipërme e dheut humbet kur fillon puna për
pastrim dhe ndërtim

Kohëzgjatja

Afatgjatq

Shtresa e sipërme e dheut poshtë Linjës së Autostradës
humbet përgjithnjë

Gjasat e paraqitjes

E sigurtë

Shkalla

Moderuar

Shtresa e sipërme e dheut duhet të largohet për të
ndërtuar autostradën
Shih më lart

Karakterizimi i ndikimit

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 103) dhe
vlerësimit të ndjeshmërisë së resurseve të tokës, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Bazën
e Burimeve të Tokës). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa zbutëse), është e moderuar.
7.2.3.

Faza operative

Cënimi i cilësisë së dheut (kontaminimi i dheut) për shkak të paraqitjes së ndotësve
Ndotja e dheut mund të ndodhë gjatë funksionimit të autostradës nga substancat ajrore dhe nga
rrjedhja e ndotur nga sipërfaqja e rrugës. Ndotësit janë me origjinë nga shkarkimet, pluhurat e
gjeneruar nga trafiku, shfrytëzimi i sipërfaqes së rrugës, veshja e gomave dhe pjesë të tjera të
makinave. Kimikatet e përdorura për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë dimrit përbëjnë burim të
konsiderueshëm kontaminimi. Përdorimi joadekuat i kripës (në sasi të mëdha) mund të shkaktojë
lirimin e joneve të klorureve në ujërat e shkrirë dhe kripësinë e dheut. Dherat e qëndrueshëm, me
reaksion të lartë të dheut dhe kapacitetin kompleks absorbues, janë më pak të ndjeshme ndaj
ndotjes. Në këtë fazë ekzistenca ose shpërndarja e dherave rezistente nuk dihet. Lloji i dheut, dmth.
rezistenca ndaj ndotjes, duhet të identifikohet në fazat e mëvonshme, në zonat ku ujërat nëntokësore
të përdorura për furnizim me ujë janë shumë të ndjeshme
Ndotësit që vendosen në dheun anash rrugës mund të dëmtojnë rritjen e bimësisë dhe suksesin e
organizmave të dheut, duke rritur kështu gjasat e erozionit. Këto efekte zakonisht janë shumë të
lokalizuara, duke ndikuar vetëm në një brez të ngushtë në të dyja anët e rrugës.
Pritet që përqendrimi i ndotësve në dheun përgjatë autostradës së planifikuar të mos rritet ndjeshëm;
potencialisht, cilësia e dheut do të përkeqësohet në zonat ku rrjedhjet nga karrexhatat shkarkohen pa
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asnjë trajtim. Me përparimin teknologjik të automjeteve, sasia e ndotësve të lëshuar në shtresën e
sipërme të dheut ka tendencë të pakësohet. Në Kosovë*, megjithatë, automjetet janë kryesisht të
vjetëruar dhe ka të ngjarë të ndodhë ndotje e dheut.
Përllogaritja e shkallës
Madhësia varet nga shumë faktorë, duke përfshirë: bllokimin e trafikut, gjendjen teknike të
automjeteve, zhvillimin e tokës, kushtet klimatike ose gjerësinë e prizmit rrugor të drenazhuar. Prurjet
e trafikut përgjatë autostradës së re pritet të rriten dhe arrijnë në 30,000 trafikun e përditshëm
mesatar vjetor (AADT) në vitin 2020 dhe 46,000 AADT në vitin 2030; Kushti teknik i automjeteve
kontrollohet me ekzaminime teknike vjetore dhe konsiderohet se nuk do të ndikojë ndjeshëm në
madhësinë; rruga kalon kryesisht nëpër toka bujqësore. Duke pasur parasysh këta faktorë, madhësia
e ndikimit konsiderohet e moderuar
Përshkrimi dhe vlerësimi i madhësisë është dhënë në Tabelën 104 më poshtë.
Tab ela 103: Shkalla e ndikimit – cënimi i cilësisë së dheut
Kriteret

Pragu i vlerësimit
Pragu

Karakterizimi i ndikimit
Lloji i ndikimit

Kthyeshmëria

Përshkrimet

Negative

Padëshirueshme
Kontaminimi i dheut ndodh për shkak të rjedhje ve
Direkt/Kumulative
që përm bajnë sedimente nga emisionet e
auspuhave, pluhur të gjeneruar nga
komunikacioni, konsumimi i sipërfaqes së rrugës,
konsumimi i rrotave dhe pjesëve të tjera të
makinës; si dhe kripë që përdoret në dimër për
mirëmbajtje.
Kontaminimi i dheut mund të rehabilitohet me mënyra
Kthyeshëm
natyrale nëse kontaminuesit janë të biodegradueshëm
dhe me përqendrim të vogël. Për ndodhi të
kontaminimit të lartë, nevojitet rehabilitim aktiv.

Shtrirja gjeografike

Lokal

Kufizohet brenda zonës së ndikimit të projektit

Koha kur ndodh ndikimi

Me vonesë

Kontaminimi i dallueshëm i dheut kërkon kohë
derisa të akumulohen ndotës të mjaftueshëm.

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Kontaminimi i dheut shkon krah për krah me
funksionimin e autostradës.

Gjasat e paraqitjes

Mundshëm
Moderuar

Ndikimi ma gjasa mesatare për të ndodhur
Shih lartë

Shkalla

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e magnitudës të paraqitur më sipër (Tabela 104) dhe
vlerësimi i ndjeshmërisë së resurseve të tokës, që kryhet në seksionet e mëparshme (dmth. Baza e
Burimeve të Tokës). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e moderuar.
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Erozioni i tokës në prerjet / gropat pa vegjetacion
Rreziqet kryesore lidhen me mobilizimin e materialeve të pakonsoliduara nëse sipërfaqet e trazuara
nuk janë stabilizuar apo ribimësuar me sukses. Përveç kësaj, rreth rrethimit të urës mbi lumin Drini i
Bardhë mund të pritet edhe procesi i erozionit post-ndërtimor në formën e honeve. E njëjta gjë vlen
edhe për mbrojtëset dhe shtyllat e vijëzimeve. Tokat në zonat e urës dhe në rrugëdalje mund të jenë
të prirura për erozion.
Përllogaritja e shkallës
Proceset e erozionit pas ndërtimit do të priten kryesisht në zonat ku autostrada do të kalojë në anën e
kodrave, ku është prerja e sipërfaqeve të mëdha të tokës së zhveshur. Gjithashtu, mbushjet e
formuara për të përshtatur pjesën gjatësore të autostradës në shpatin mund të jenë subjekt i
proceseve të erozionit në formën e honeve.
Harta e erozionit në Kosovë*
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tregon se në zonën e Projektit pjesa e vetme e prirur për të erozion të

moderuar është shtrati i gjerë i lumit Drini i Bardhë, duke përfshirë shpatet drejt lumit para urës.
Kështu, konsiderohet se mund të ketë disa ndryshime të matshme në burimet e tokës gjatë fazës
operacionale të projektit, por humbjet do të jenë të vogla dhe të kufizuara në fushat kyçe. Madhësia e
ndikimit konsiderohet të jetë e vogël.
Përshkrimi dhe vlerësimi i shkallës jepen në Tabelën 105 më poshtë.
Tabela 104: Shkalla e ndikimit – erozioni i dheut në prerje / gropa ma bimësi
Kriteret
Karakterizimi i ndikimit

Pragu i vlerësimit
Kufiri
Përshkrimet

Lloji i ndikimit

Direkt

Padëshirueshëm
Erozioni ndodh për shkak të ekspozimit të tokës të lënë
pa vegjetacion ose material mbajtës pas punimeve të
ndërtimit.

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Dheu i eroduar nuk mund të zëvendësohet.

Shtrirja gjeografike

Lokal

Kufizohet brenda zonës së ndikimit të projektit

Koha kur ndodh ndikimi

Me vonesë

Kohëzgjatja

Afatmesëm

Gjasat e paraqitjes

Mundshëm
Minor

Shkalla

Negativ

Proceset e erozionit të tokës në prerje dhe
mbushje fillojnë të jenë të dukshme pas një
kohe pas ekspozimit të tokës
Rritja e vegjetacionit duhet të ndihmojë në
ndalimin e proceseve të erozionit.
Ndikimi ka gjasat e mesme për të ndodhur
Shih më lart
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Plani Hapësinor për Kosovën, http://mmph.rksgov.net/repository/docs/Spatial_Plan_of_Kosova_2010_2020.pdf
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Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 105) dhe
vlerësimi i ndjeshmërisë së resurseve të tokës, që kryhet në seksionet e mëparshme (dmth. Baza e
Burimeve të Tokës). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e moderuar.
7.2.4.

Përmbledhja e ndikimit tek dheu

Rëndësia e ndikimeve në dheun që vlerësohet në këtë Seksion janë:
•

Faza e ndërtimit
o Cënimi i cilësisë së dheut (kontaminimi i dheut) për shkak të paraqitjes së ndotësve –
E LEHTË;
o

Erozioni i dheut për shkak të pastrimit të bimësisë dhe lëvizjeve të tokës – E
MODERUAR;

o

Humbja e dheut dhe degradimi për shkak të hapjes së gropave të gërrmimit dhe
krijimit të depopnive për hedhjen e materialit tepricë – E MODERUAR;

o
•

Shkatërrimi i shtresës së sipërme pjellore të dheut – E MODERUAR.

Faza operative
o Cënimi i cilësisë së dheut (kontaminimi i dheut) për shkak të paraqitjes së ndotësve
nga rrjedhjet sipërfaqësore në rrugë – E MODERUAR;
o

Erozioni i dheut në prerje / gruopa pa bimësi E MODERUAR

Për ndikimet që atribuohen me rëndësi të Moderuar duhet të implementohen masat lehtësuese.
7.3. Ndikimi tek ujërat sipërfaqësore
7.3.1.

Vlerësimi i ndikimit dhe gjasat për rëndësi

Trupat ujorë sipërfaqësorë janë të ndjeshme ndaj ndotjes. Karakteristikat e cilësisë dhe
karakteristikave të ujit (niveli dhe vëllimi) mund të ndryshojnë si rezultat i aktiviteteve të projektit, gjatë
të dy fazave: të ndërtimit dhe operative.
Aktivitetet ndërtimore mund të jenë burim i ndotësve:
•

Mbetjet solide të pezulluara mund të largohen tutje nga rrjedha e ujit të reshjeve nga vendi i
ndërtimit pa bimësi ose lëshuar aksidentalisht gjatë ndërtimit të strukturave të autostradës,
hedhjes së mbeturinave ose pastrimit të pajisjeve. Shkarkimi nga impiantet e betonit ose nga
kamionët me beton të gatshëm është veçanërisht i dëmshëm për shkak të natyrës shumë
alkaline të betonit të pangurtësuar. Lirimi i vëllimeve të konsiderueshme të sedimenteve në
ujrat e ujit nga rrjedhja e ujit të stuhisë ose largimi i drejtpërdrejtë, mund të çojë në ndryshime

•

në rrjedhat e rrjedhës së ujit
Vajrat lubrifikuese, bojrat, tretësit, rrëshirat, acidet ose betoni i pangurtësuar, të cilat
lëshohen nga rrjedhjet aksidentale dhe derdhjet nga makineritë dhe vendet e deponimit të
materialeve, mund të ndotin ujin. Ndotja e trupit të ujit mund të ndodhë ose drejtpërsëdrejti
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(p.sh. nëse vendi i ndërtimit po ndodh shumë afër lumit ose në lumë) ose në mënyrë
indirekte, edhe pse transporti i tokës dhe ujërave nëntokësore në trupin sipërfaqësor të ujit.
Aktivitetet kryesore të ndërtimit të lidhura me projektin e autostradës që potencialisht ndikojnë në
cilësinë e ujërave sipërfaqësore janë përmbledhur në Tabelën 106
Tabela 105 : Aktivitete ndërtimore që potencialisht ndikojnë tek ujërat sipërfaqësore
Aktiviteti

Aktivitete që
përbëjnë burim
ndotjeje

Aktivitete që
shkaktojnë
variacione të
rrjedhës
natyrore
Aktivitete që
krijojnë shteg
për ndotje

Përshkrimi
Erozioni i pakontrolluar i sedimentit dhe rrjedhja e lymit të kontaminuar që shkaktohet
nga largimi i bimësisë dhe shkatërrimi i shkëmbinjve të tokës dhe guralecëve në
fraksione të vogla, të cilat mund të shkaktojnë turbullira të ujit, depozitim të sedimenteve
në shtretërit e lumenjve dhe brigje dhe akumulim në shpatet e lumenjve dhe grykave të
luginave. Shkaktuar kryesisht nga prishja dhe punimet tokësore.
Rrjedhjet dhe derdhjet aksidentale nga përdorimi i betonit gjatë ndërtimit të urave dhe
vijave. Pastrimi i pajisjeve që mbajnë këto produkte.
Rrjedhjet dhe derdhjet aksidentale të karburantit, lubrifikantëve dhe substancave të tjera
të rrezikshme në zonat e deponimit të produkteve dhe mbeturinave.
Rrjedhjet dhe derdhjet aksidentale të karburantit dhe lubrifikantëve nga makineritë e
ndërtimit dhe automjetet në vendin e ndërtimit
Akumulimet e sasive të tepruara të sedimenteve në pellgjet ujëmbledhëse nga shtimi i
rrjedhjes nga zonat e spastruara ose pastrimi i pajisjeve (p.sh. fabrika për përzierjen e
betonit)
Ndryshimet në rrjetin ekzistues të kullimit, përfshirë monitorimin dhe përcjelljen e
rrjedhave ujore
Shkarkimi i ujërave nëntokësore në ujëra sipërfaqësore, nëse tabela e ujërave
nëntokësore është kapur.
Shpërthime, punime në tokë
Pastrim i bimësisë
Pastrim i pajisjeve
84

Gjatë fazës operative, uji mund të ndikohet nga lirimi i ndotësve

dge ndryshimet në drejtimin e

rrjedhave lokale për shkak të pranisë fizike të autostradës:
•

Ndotësit lëshohen nga automjetet ose transporti

•

Ndryshimet në drejtimin e rrjedhave lokale ndodhin nëse:
o

Autostrada është ndërtuar në rrafshin e përmbytjeve të lumit (p.sh. rrafshi i
përmbytjeve të Drinit të Bardhë); si i tillë, do të zërë një hapësirë që nuk është më në
dispozicion për ujin që të zgjerohet gjatë periudhave të përmbytjeve dhe uji do të
mbahet në rrjedhën e sipërme;

o

Sistemi i kullimit dhe modelet e daljeve nga autostrada nuk janë të dizajnuara në
mënyrë hidrologjike dhe hidrografike si duhet dhe si rezultat, autostrada mund të
përmbajë përmbytjet në drejtim të rrymës
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Ndotja e ujit gjatë operimit rrjedh nga lirimi i shpërndarjes së substancave inorganike dhe organike (plumbit,
zinkut, kadmiumit dhe hidrokarbureve policiklike aromatike (PAH), solventeve të lubrifikantëve, acideve,
bazave, etj.). Shumica e këtyre ndotësve janë të listuara në Direktivën e Kornizës së Ujërave (substancat Lista I
dhe II), si substanca prioritare.
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Dalja kryesore e të gjitha substancave të lëshuara janë argjinatura e autostradës dhe receptorët e
trupit të ujit pranë daljes nga sistemet e kullimit dhe një depozitë më të vogël në tokë afër Linjës.
Aktivitetet kryesore operative të lidhura me projektin e autostradës që mund të ndikojnë në trupat
ujorë sipërfaqësor janë përmbledhur në tabelën më poshtë.

Tabela 106: Aktivitetet operative që potencialisht ndikojnë tek ujërat sipërfaqësorë
Aktivitete që janë burim
ndotjeje
Aktivitete që shkaktojnë
variacione në rrjedhën
natyrore

Puna nga autom jetet, pasagjerë dhe transporti i mallrave. Çlirim i shpërndarë i
kontaminuesve organikë dhe joorganikë.
Rrjedha potenciale nga substanca të rrezikshme që transportohen
Rrjedhje aksidentale të substancave dhe lubrifikantëve të rrezikshëm që
transportohen
Zënia e pllajës së përmbytjeve nga autostrada
Kanalet e kullimit dhe urat në kryqëzime të autostradës me rrjedhën e ujërave

Ndikimet potenciale të mundshme në ujërat sipërfaqësore janë identifikuar dhe janë subjekt i
vlerësimit për fazat e ndërtimit dhe të operimit të Projektit të Linjës së Autostradës
•

Faza e ndërtimit
o

Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të paraqitjes së ndotësve;

o

Rrjedhjet dhe derdhjet aksidentale të karburantit dhe lubrifikantëve nga makineritë e
ndërtimit;

o
•

Akumulimet e sasive të tepruara të sedimenteve në pellgje ujëmbledhës

Faza operative
o

Zhvlerësimi i cilësisë së ujit për shkak të futjes së ndotësve në rrejdhë; derdhjet
aksidentale të substancave dhe lubrifikantëve të rrezikshëm të transportuar;

o

Ndryshimi i modeleve të rrjedhës dhe depozitimit të sedimenteve gjatë periudhave të
përmbytjeve

7.3.2.

Faza e ndërtimit

Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të paraqitjes së ndotësve
Punimet e ndërtimit të projektit të autostradës pritet të kenë një ndikim në rrjedhat përreth ujërave
përgjatë Drejtimit. Drejtimet e ndikuara të ujit janë
•

Lumi Drini i Bardhe (ura do të ndërtohet në pikën kaluese Km 13+550)

•

Lumi Bistirice e Pejës pasi kalon në lartësi më të ulët se sa autostrada dhe ujërat që mblidhen
nga kanalet nënujore derdhen aty dhe

•

Disa rrjedhja ujore të përkohshme që kullojnë poshtë karrexhatës.

Ndjeshmëria e tyre e caktuar më parë është e lartë, e mesme dhe e ulët respektivisht.
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Përllogaritja e shkallës
Përllogaritja e shkallës është bërë në bazë të:
•

Intensiteti i aktiviteteve të projektit që priten të kryhen në afërsi të rrjedhave ujore (në kalimin
me lumin Drini i Bardhë dhe mbi kalimet / kanalet)

•

Ndjeshmëria e rrjedhave ujore ndaj ndotjes në fushën e punimeve të ndërtimit (të lartë, të
mesëm dhe të ulët, shih seksionin Bazat e Burimeve Ujore më lart),

•

Distanca midis rrjedhës së ujit dhe Linjës (distanca minimale në mes të Linjës dhe lumit
Bistrica e Pejës është rreth 200 metra, pjesa në Km 16 + 730 është shumë e ndjeshme,
megjithatë, ndjeshmëria e përgjithshme e lumit është vlerësuar si e mesme).

200m distance between the river and
Alignment

Figura 101 Seksioni i Linjës kur i afrohet Lumit Bistrica e Pejës në distancën 200m
Duke patur parasysh këta faktorë, shkalla e ndikimit konsiderohet e moderuar.
Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 108).
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Tabela 107: Shkalla e ndikimit – cënimi i cilësisë së ujit për shkak të paraqitjes së ndotësve
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt/Kumulativ

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokale

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Ndryshimi i cilësisë së ujit ndodh kur zhvillohet ndërtimi
dhe efluentet e kontaminuara arrijnë trupat e ujërave
sipërfaqësorë

Kohëzgjatja

Afatshkurtër

Në çdo lokacion do të zgjasë koha kur zhvillohet
veprimtaria e ndërtimit

Gjasat për paraqitje

Mundshme

Shkalla

Moderuar

Padëshirueshëm
Ndotja e ujit të prodhuar për shkak të emisioneve dhe
efekteve të kontaminuara të krijuara nga aktivitetet e
ndërtimit
Ndikimi është i kthyeshëm vetëm gjatë fazës së ndërtimit
në zonat ujore sipërfaqësore. Megjithatë, trupat e ujit
kanë një kapacitet të vetë-pastrimit që lejon kthimin në
kushte natyrore
Ndryshimi i cilësisë së ujit është i kufizuar në gjurmën e
projektit dhe vetëm në kalimin e ujërave sipërfaqësorë

Ekzekutimi i punimeve të ndërtimit gjeneron rrjedhjet dhe
emetimet në tokë që mund të arrijnë trupat e ujit
Shih më lart

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 108) dhe
vlerësimit të ndjeshmërisë së resurseve ujore, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Bazën e
Burimeve Ujore). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e moderuar.
Rrjedhjet dhe derdhjet aksidentale të karburantit dhe lubrifikantëve nga makineritë e ndërtimit
Punimet e ndërtimit të projektit të autostradës pritet të kenë ndikim në rrjedhat e ujit përreth përgjatë
Linjës me depozitimet dhe derdhjet aksidentale të mundshme të karburantit dhe lubrifikantëve nga
makineritë e ndërtimit dhe automjetet. Këto rrjedhje dhe derdhje mund të ndodhin ose në vendin e
ndërtimit ose në vendet e deponimit për produktet dhe mbeturinat.
Përllogaritja e shkallës
Kriteret e përdorura për vlerësimin e madhësisë së këtij ndikimi janë të njëjta me ato që kanë aplikuar
për ndikimin "Zvogëlimi i cilësisë së ujit për shkak të futjes së ndotësve".
Duke patur parasysh këta faktorë, shkalla e ndikimit konsiderohet e moderuar.
Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 109).
Tabela 108: Shkalla e Ndikimit - rrjedhjet dhe derdhjet aksidentale të karburantit dhe
lubrifikantëve nga makineritë e ndërtimit
Kriteret

Pragu i vlerësimit
Pragu

Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Padëshirueshëm
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Kriteret

Pragu i vlerësimit
Pragu

Lloji i ndikimit

Direct/Kumulativ

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Përshkrimet
Ndotja e ujit të prodhuar për shkak të rrjedhjeve dhe
derdhjeve aksidentale të karburantit dhe lubrifikantëve
nga makineritë e ndërtimit dhe burimet e tjera të
gjeneruara në sheshndërtimie
Ndikimi është i kthyeshëm vetëm gjatë fazës së
ndërtimit. Megjithatë, trupat e ujit kanë një kapacitet të
vetë-pastrimit që lejon kthimin në kushte natyrore
Ndryshimi i cilësisë së ujit është i kufizuar në gjurmën e
projektit dhe vetëm në kalimin e ujërave sipërfaqësorë

Shtrirja gjeografike

Lokal

Koha kur ndodh
ndikimi

Ndryshimi i cilësisë së ujit ndodh kur zhvillohet ndërtimi
Menjëhershëm/vonua dhe efektet e kontaminuara arrijnë trupat e ujërave
sipërfaqësorë. Ndikimi i vonuar ndodh kur ndotësit arrijnë
r
ujin përmes tokave

Kohëzgjatja

Afatshkurtër

Gjasat për paraqitje

Mundshëm

Shkalla

Moderuar

Në çdo lokacion do të zgjasë sa koha kur zhvillohet
veprimtaria e ndërtimit
Ekzekutimi i punimeve të ndërtimit mund të krijojë
derdhje dhe aksidente në tokë që mund të arrijnë edhe
trupat e ujit.
Shih më lart

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 109) dhe
vlerësimit të ndjeshmërisë së resurseve ujore, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Bazën e
Burimeve Ujore). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e moderuar.
Akumulimet e sasive të tepruara të sedimenteve në pellgjet ujëmbledhëse
Punimet e ndërtimit të projektit të autostradës pritet të kenë ndikim në rrjedhat e ujit që rrjedhin në
afërsi të Linjës dhe në pellgjet e tyre të menjëhershme nga akumulimet e sasive të tepruara të
sedimenteve. Burimet e ndikimit lidhen me rrjedhjen e shtuar të zonave të pastruara ose Pastrimi i
pajisjeve (p.sh. impiantet për përzierjen e betonit), ndryshimet në rrjetin ekzistues të kullimit, përfshirë
përgjimin dhe përcjelljen e rrjedhave ujore, prishjen, punimet tokësore, shfaqjen e stuhive intensive
përgjatë zonave të pastruara etj.
Përllogaritja e shkallës
Kriteret e përdorura për vlerësimin e shkallës së këtij ndikimi janë të njëjta me ato që kanë aplikuar në
ndikimin "Zvogëlimi i cilësisë së ujit për shkak të futjes së ndotësve" dhe "Rrjedhjet dhe derdhjet
aksidentale të karburantit dhe lubrifikantëve nga makineritë e ndërtimit". Duke pasur parasysh këta
faktorë, shkalla e ndikimit konsiderohet e papërfillshme.
Shkalla e këtij ndikimi është si më poshtë (Tabela 110).

268

Tabela 109: Shkalla e ndikimit - Akumulimet e sasive të tepruara të sedimenteve në pellgjet
ujëmbledhëse
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt/Kumulativ

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokal

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëhershëm

Ndryshimi i cilësisë së ujit ndodh kur bëhet ndërtimi dhe
sedimentet arrijnë trupat ujorë sipërfaqësorë.

Kohëzgjatja

Afatshkurtër

Në çdo lokacion do të zgjasë sa koha kur zhvillohet
veprimtaria e ndërtimit

Gjasat e paraqitjes

Mundshëm

Shkalla

Papërfillshëm

Padëshirueshëm
Ndotja e ujit të gjeneruar për shkak të akumulimeve të
sasive të tepruara të sedimenteve në pellgje
ujëmbledhës
Ndikimi është i pakthyeshëm vetëm gjatë fazës së
ndërtimit. Megjithatë, trupat e ujit kanë një kapacitet të
vetë-pastrimit që lejon kthimin në kushte natyrore
Ndryshimi i cilësisë së ujit është i kufizuar në zonën e
ndikimit të projektit dhe vetëm në kalimin e ujërave
sipërfaqësorë

Ekzekutimi i punimeve të ndërtimit mund të krijojë
sedimentim në ujërat sipërfaqësore
Shih më lart

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 110) dhe
vlerësimin e ndjeshmërisë së burimeve ujore, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Bazën e
Burimeve Ujore). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e lehtë.
7.3.3.

Faza operative

Ujërat sipërfaqësore me interes për analizat janë Lumi Drini i Bardhë (i kaluar në një pikë të vetme)
dhe Lumi Bistrica e Pejës, i cili shkon në jug të Linjës dhe ku shkarkohen rrjedhjet e kapërcyera të
autostradës.
Ndikimet në burimet ujore janë shumë të ngjashme me ato të përshkruara për fazën e ndërtimit dhe
kështu metodologjia e aplikuar është e njëjtë. Prandaj, vetëm përmbledhja e rëndësisë së ndikimeve
përkatëse jepet në seksionin tjetër.
7.3.4.
•

Përmbledhje e ndikimit tek ujërat sipërfaqësorë
Faza e ndërtimit
o

Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të paraqitjes së ndotësve – MODERUAR

o

Rrjedhje dhe derdhje asidentale të karburantit dhe lubrifikantëve nga automjete MODERUAR

o
•

Akumulime të sedimenteve të tepërta në pellgmbledhës - LEHTË

Faza opeative
o

Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të paraqitjes së ndotësve në rrjedha - MODERUAR
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o

Derdhje aksidentale të substancave dhe lubrifikantëve të rrezikshëm gjatë
transportimit - MODERUAR

o

Ndryshimi i rrjedhës së modeleve dhe depozitimit të sedimentit gjatë periudhave të
përmbytjeve - LEHTË

7.4. Ndikimi tek ujërat nëntokësorë
7.4.1.

Vlerësimi i ndikimit dhe gjasës për rëndësi

Ndërtimi i autostradës pritet të ketë ndikime afatshkurtra në burimet e ujërave nëntokësore.
Ndotja e ujërave nëntokësorë mund të ndodhë si pasojë e:
•

rrjedhjet ose derdhjet aksidentale në vendin e ndërtimit dhe zonat e magazinimit. Ndotësit e
rrezikshëm të rrjedhur ose të derdhur më së shpeshti do të arrijnë në mënyrë të tërthortë në
ujërat nëntokësore nëpërmjet kullimit përmes tokës ose drejtpërdrejt, kur tabela e ujërave
nëntokësore është e ekspozuar ndaj atmosferës.

•

sistemet e drenazhimit: këto përdoren gjatë gërmimeve për të ulur tabelën e ujërave
nëntokësore, kur është më e lartë se niveli bazë i prerjes ose i nënstrukturës së autostradës.
Shkatërrimi i rezultatit të tabelës së ujërave nëntokësore mund të ketë efekte të tërthorta si
tharja e burimeve / puseve ekzistuese dhe lëvizja potenciale e pllakave të kontaminuara,
nëse është e pranishme

Sa i përket fazës operative, të njëjtat aktivitete operacionale të diskutuara për ujërat sipërfaqësorë
mund të ndikojnë në ujërat nëntokësore: Ndotësit e lëshuar nga aktivitetet e ndërtimit ngopin rrjedhat
dhe duke dalë përmes zonës vadoze përfundimisht arrijnë në ujërat nëntokësore.
Kur tabela e ujërave nëntokësore është e lartë ose karakteristikat e tokës mundësojnë që uji të
depërtojë nëpër zonën e vadozës, të gjitha prerjet duhet të jenë të papërshkueshme nga uji për të
siguruar qëndrueshmërinë e strukturës, zvogëlimin e mirëmbajtjes dhe zvogëlimin e rreziqeve që
lidhen me formimin e akullit gjatë dimrit. Në mungesë të një mase të tillë, ndikimi që ka filluar gjatë
ndërtimit mund të zgjasë gjatë gjithë fazës operative të autostradës.
Ndikimet potenciale të mundshme në ujërat nëntokësore janë identifikuar dhe i nënshtrohen vlerësimit
për ndërtimin dhe fazat operative të Linjës së Projektit të Autostradës:
•

Faza e ndërtimit
o

Cënimi i cilësisë së ujërave nëntokësorë për shkak të paraqitjes së ndotësve

o

Ndryshimi i drejtimit të rrjedhave të ujërave nëntokësorë gjatë gërrmimeve dhe
punëve prerëse

•

Faza operative
o

Cënimi i cilësisë së ujërave nëntokësorë për shkak të paraqitjes së ndotësve
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7.4.2.

Faza e ndërtimit

Cënimi i cilësisë së ujërave nëntokësorë për shkak të paraqitjes së ndotësve
Ndjeshmëria e një ujësjellësi ndaj ndotësve të lëshuar në tokë varet nga përshkueshmëria dhe
trashësia e mbivendosjes së materialeve gjeologjike (ndjeshmëria e ujërave nëntokësore). Koha
vertikale e udhëtimit e nevojshme për ndotësit për të arritur ujërat nëntokësore është gjithashtu e
lidhur me tiparet hidro-gjeologjike të terrenit. Informata të hollësishme lidhur me shpërndarjen e
formacioneve litologjike dhe shtresave që mbajnë ujë nuk janë në dispozicion aktualisht. Prania e
ujërave nëntokësore është e sigurt vetëm për tarraca aluvionale, dmth brigjet e lumit dhe sedimentet
kuarternare të pranishme me ndërprerje në pjesën fillestare të Linjës pranë Kievës.
Punimet e ndërtimit të Projektit potencialisht do të kenë ndikim në ujësjellësa aluvial të nivelit të lirë të
ujit (Drini i Bardhe dhe luginat e lumit Bistrica e Pejës), ku kalon Linja. Përveç kësaj, shtresat e ujit që
ndodhen në jug të Vendit, nga të cilat uji i pijshëm është nxjerrë nga puset private për furnizimin me
ujë, është veçanërisht e ndjeshme.
Për momentin, nuk ka informacion në dispozicion për:
•

Cenueshmërinë e ujërave nëntokësore të përdorura për furnizimin me ujë të ndotjes
nga autostrada

•

Lidhjet në mes të ujërave që mbajnë ujëra nëntokësore të cilat përdoren për furnizimin
me ujë dhe akuiferet që kalojnë dhe kështu ndikohen nga shtrirja

Prandaj, analizohen vetëm akuiferet e formuara në luginat e mëdha të lumenjve, të cilat do të
kontaktohen direkt me materialet e përdorura për ndërtim. Studime të mëtejshme janë të nevojshme
për të vlerësuar se deri në ç'masë uji nëntokësor i përdorur për furnizimin me ujë do të ndikohet nga
aktivitetet e ndërtimit dhe operimit të projektit.
Përllogaritja e shkallës
Shkalla e ndikimit vlerësohet bazuar në intensitetin e aktiviteteve, distancën nga akuiferet (e njohura)
dhe ndjeshmërinë. Siç u shpjegua më lart, ujërat nëntokësore në akuiferet e ndjeshme mund të
kontaminohen përmes tokave të kontaminuara nga rrjedhjet dhe derdhjet e materialeve të rrezikshme,
ose madje drejtpërdrejt përmes ndërtimit të bazave të grumbullit të urës, për shembull. Duke pasur
parasysh këta faktorë, shkalla e ndikimit konsiderohet e moderuar.
Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 111).
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Tabela 110: Shkalla e ndikimit – cënimi i cilësisë së ujërave nëntokësorë për shkak të
paraqitjes së ndotësve
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt/Kumulativ

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokal

Ndotja e ujërave nëntokësore do të kufizohej në zonën
në drejtim të rrymës

Koha kur ndodh ndikimi

Vonesë

Ndotja e ujërave nëntokësore do të shfaqet diku pasi
dheu të ndotet

Afatmesme

Sapo kontaminuesit të arrijnë ujërat nëntokësore,
depurimi mund të zgjasë disa vite nëse burimi largohet.
Nëse burimi është i rëndësishëm dhe nuk hiqet
kohëzgjatja mund të konsiderohet në afat të gjatë

Kohëzgjatja

Gjasat për paraqitje

Nuk ka

Shkalla

Moderuar

Padëshirueshëm
Kontaminimi i ujërave nëntokësore në shumicën e
rasteve do të ndodhte nëpërmjet kontaminimit të tokës
Ndikimi është i kthyeshëm vetëm gjatë fazës së ndërtimit
në zonat ujore sipërfaqësore. Megjithatë, trupat e ujërave
nëntokësore kanë një kapacitet të vetë-pastrimit që lejon
kthimin në kushte natyrore

Probabiliteti i ngjarjes varet nga rrjedhjet e mëdha ose
derdhjet e substancave të rrezikshme në tokë, në
mënyrë që ndotësit të arrijnë nivelin e ujërave
nëntokësore
Shih më lart

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 111) dhe
vlerësimit të ndjeshmërisë së resurseve ujore, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Bazën e
Burimeve Ujore). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e moderuar.
Ndryshimi i drejtimit të rrjedhës së ujërave nëntokësorë gjatë punëve për gërrmim dhe prerje
Punimet e ndërtimit të projektit, të kryera në gërmimet në sedimentet aluvionale ku kalon Linja dhe në
një masë më të vogël në zonat prerëse, pritet të kenë një ndikim në këto akuiferet duke ndryshuar
modelet e rrjedhjes së ujërave nëntokësore.
Përllogaritja e shkallës
Punimet e mëdha të gërmimit do të zhvillohen në zonat kodrinore ku tabela e ujërave nëntokësore
është shumë më poshtë sipërfaqes dhe asnjë ekspozim nuk ka të ngjarë. Në këtë drejtim,
konsiderohet se ndërtimi i urës mbi lumin Drini i Bardhë në km 13 + 550, do të ketë potencial më të
madh të ndryshimit të modeleve të ujërave nëntokësore. Kur Drejtimi i afrohet lumit Bistricë të Pejës
në 200 metra, ndryshimi i modeleve të ujërave nëntokësore është gjithashtu i mundur, megjithatë,
gjasat e ndodhjes nuk mund të vlerësohen për momentin.
Ndryshimi mund të shkaktohet nga ndërtimi i urave dhe vijave, gërmimi dhe prerja. Duke pasur
parasysh këta faktorë, madhësia e ndikimit konsiderohet e vogël.
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Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 112).
Tabela 111: Shkalla e ndikimit – ndryshimi i drejtimit të rrjedhës gjatë punimeve për gërrmim
dhe prerje
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokal

Kullimi/ mbushja me ujë do të ndodhte në nivel lokal,
kufizuar në rreze e ndikimit të zonës së monitoruar

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Kullimi nis të ndodhë kur kuptohet niveli, mbushja me ujë
mund të ndodhë në lokacione të reja

Kohëzgjatja

Afatshkurtër

Nëse monitorimi ndalon gjatë periudhës së ndërtimit.
Afatgjatë nëse zona e monitoruar nuk bllokohet

Gjasat për paraqitje

Nuk ka

Shkalla

E vogël

Padëshirueshëm
Nivelet e ujërave nëntokësore do të ndërpriten për shkak
të gërmimeve dhe / ose operacioneve të prerjes.
Kur veprimi për ndërprerjes pushon (p.sh. mbyllja e
zonës së ruajtjes)

Pjesa më e madhe e Linjës ku do të ndërtohen prerjet e
reja kalon mbi materiale të papërshkueshme. Megjithatë,
nuk është hedhur poshtë që disa formacione ujore të
izoluara mund të kalohen.
Shih më lart

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e shkallës të paraqitur më sipër (Tabela 112) dhe
vlerësimin e ndjeshmërisë së burimeve ujore, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Bazën e
Burimeve Ujore). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese) është e lehtë.
7.4.3.

Faza operative

Ujërat nëntokësore me interes për analizat janë tarracat aluvionale të lumenjve Drini i Bardhë (të
kaluara në një pikë të vetme) dhe Bistrica e Pejës, që shkon në jug të shtrirjes dhe në të cilën
shkarkohen rrjedhjet e kaluara të autostradës.
Ndikimet në burimet ujore janë shumë të ngjashme me ato të përshkruara për fazën e ndërtimit dhe
kështu metodologjia e aplikuar është e njëjtë. Ndikimi do të jetë i përhershëm, ndryshe nga ndikimi i
përkohshëm gjatë ndërtimit. Prandaj, vetëm përmbledhja e rëndësisë së ndikimeve përkatëse jepet
në seksionin tjetër.
7.4.4.
•

Përmbledhje e ndikimit tek ujërat nëntokësorë
Faza e ndërtimit
o

Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të paraqitjes së ndotësve - MODERUAR

o

Ndryshimi i rrjedhës së ujërave nëntokësorë për gjatë punimeve të ndërtimit dhe
prerjeve – E LEHTË
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•

Faza operative
o

Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të paraqitjes së ndotësve – MODERUAR

7.5. Ndikimi tek klima dhe cilësia e ajrit
7.5.1.

Vlerësimi i ndikimit dhe gjasat për rëndësi

Ndërtimi i autostradës pritet të ketë ndikime afatshkurtra në cilësinë e ajrit dhe ndikimet afatgjata gjatë
fazës operative. Për këtë ESIA, emisionet e ajrit dhe efektet e tyre në cilësinë e ajrit do të jenë për
shkak të ndërtimit të autostradës, të gjeneruar nga mjetet e jashtme, pajisjet dhe mjetet e transportit,
si dhe me operimin me trafik gjatë fazës operative.
Aktivitetet kryesore të ndërtimit të projektit të autostradës që mund të ndikojnë në cilësinë e ajrit janë
përmbledhur në tabelën më poshtë.
Tabela 112: Aktivitetet ndërtimore me potencial për të ndikuar tek cilësia e ajrit
Aktiviteti

Përshkrimi

Aktivitetet –
burim ndotjeje

Lëvizja e makinerive ndërtimore dhe automjeteve në vendin e ndërtimit
Pastrimi i tokës së lartë dhe vegjetacionit përgjatë Linjës
Prishje, gërmime, punime tokësore dhe puset

Sa i përket fazës operative, emisionet e ajrit dhe efektet e tyre në cilësinë e ajrit do të jenë për shkak
të flukseve të trafikut.
Ndikimet potenciale të mundshme mbi cilësinë e ajrit janë identifikuar dhe i nënshtrohen vlerësimit për
fazën e ndërtimit dhe të operimit të Projektit të Linjës së Autostradës:
•

Faza e ndërtimit
o

Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve me rrugë ajrore nga
ndërtimit

•

Faza operative
o

Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve të ajrit nga trafiku
përgjatë autostradës

7.5.2.

Faza e ndërtimit

Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve me rrugë ajrore nga ndërtimit
Aktivitetet ndërtimore gjenerojnë pluhur dhe gazra djegës nga makineritë që punojnë me karburant
dhe automjetet përgjatë sheshndërtimit (PM10, PM2,5, CO2, NOx, PAH, SO2).
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Pluhuri do të gjenerohet kryesisht nga lëvizjet e tokës (shpërthimi, gërmimi, nivelimi, hedhja), rrotat e
kamionëve dhe makinerive që lëvizin / udhëtojnë përgjatë sipërfaqeve të pashtruara, trajtimi dhe
transportimi i dheut, erozioni nga era në sipërfaqet e ekspozuara dhe prishja e bimëve.
Një hap fillestar në fazën e ndërtimit do të jetë prishja e objekteve (ndërtesat, pronat e banimit,
gardhet, etj.) të vendosura në shtegun e rrugës së autostradës. Në rastin e ndërtesave dhe pronave
banesore, prishja e tyre nënkupton rrezikun e gjetjes së materialeve që përmbajnë asbest që mund të
jenë përdorur për ndërtimin e tyre. Nëse kjo ndodhi, mund të ndodhë një ndotje shumë e rrezikshme e
ajrit të asbestit.
Në shehndërtim, ndikimet e mundshme priten përgjatë boshtit të autostradës (në një distancë prej ±
100 m).
Përllogaritja e shkallës
Vlerësimi i shkallës së shkarkimeve të pluhurit varet nga numri i automjeteve të mekanizuara në
shehndërtim në të njëjtën kohë, numri i orëve të punës, kushtet meteorologjike (kryesisht drejtimi i
erës, shpejtësia, lagështia e ajrit) dhe shpërndarja e vendbanimeve urbane në lidhje me burimin.
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Faktorët e emetimit

të përshtatshëm për përdorim në vlerësimin e grimcave totale të pezulluara dhe

grimcat PM10 që do të lëshohen gjatë ndërtimit janë paraqitur në tabelën më poshtë.
Tabela 113: Faktorët për emision të pluhurit nga aktivitetet ndërtimore
Aktiviteti ndërtimor

Njësia

Shpimi
Shpërthimi
Gërrmimi
Buldozerë
Kamionë për ngarkim
Pluhur i gjeneruar nga rrotat

kg/vrimë
kg/shpërthim
kg/ton
kg/orë
kg/ton
kg/vkt

Kamionë shkarkojnë mbetje
Erozion nga era

kg/ton
kg/ha/orë

TSP
0.59
11.7
0.025
1.63
0.0003
3.88

0.31
6.09
0.012
0.33
0.0001
0.96

Kontrollet që duhen bërë (%
reduktimit)
Sprej uji(70%)
Rrethoja në sheshndërtim (30%)
Rrethoja dhe sprej uji (65%)
Rrethoja në sheshndërtim (30%)
Rrethoja në sheshndërtim (30%)
Sprej uji (75%)

0.012
0.4

0.0043
0.2

‐
‐

PM10

Emisionet e pluhurit si Pjesëza Totale të Suspenduara dhe pjesëzat PM10 nuk u arrit të bëhen për
këtë ESIA për shkak të mungesës së informacionit për:
•

sasinë e gropave të gërrmimit dhe dheut të gërrmuar që nevojiten,

•

sasitë e materialeve të tepërta të dheut që priten të hidhen,

•

progresi i punëve ndërtimore në ditë,

•

distanca e ngarkesës në rrugët e pabllokuara për transportimin e mbeturinave dhe

•

sipërfaqja totale e ndërtimit

shpërndarjen e materialeve,
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•

modelet e shpërthimit

•

faktorët e emetimit të emisioneve të djegies nga automjetet, pajisjet dhe makineritë

Softueri ImmProg2000, i cili u përdor për të vlerësuar shpërndarjen e ndotjes së ajrit nga automjetet
gjatë operimit, mund të jetë i përdorshëm edhe për aktivitetet ndërtimore. Përkatësisht, i njëjti model i
shpërndarjes së ndotjes do të zbatohet pasi modeli i konsideron karakteristikat topografike dhe
klimatike. Si rezultat i modelit, është identifikuar ndjeshmëria e vendbanimeve: nga 13, në 4
vendbanime përqendrimi i pluhurit pritet të jetë i lartë, në 4 do të jetë i mesëm dhe në 5 do të jetë i
ulët. Ndjeshmëria mesatare renditet e mesme.
Bazuar në ndjeshmërinë e vendbanimeve të vlerësuara më parë, të cilat morën parasysh gjatësinë e
rendit të pronave të ekspozuara ndaj ndotjes dhe distancën e tyre drejt Linjës (Tabela 52 më lart), në
lidhje me emisionin e ndotësve sipas modelit të shpërndarjes, shkalla e ndikimit konsiderohet e vogël.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 115).
Tabela 114: Shkalla e ndikimit – cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve
të ajrit me rrugë ajrore
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimit

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt/Kumulativ

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokal

Koha kur ndodh ndikimi

Vonesë

Ndryshimi i cilësisë së ajrit ndodh kur ndërtohen
strukturat e autostradës

Kohëzgjatja

Afatshkurtër

Në çdo lokacion do të zgjasë sa koha kur zhvillohet
veprimtaria e ndërtimit.

Gjasat e paraqitjes

E sigrutë

Shkalla

E vogël

Padëshirueshëm
Pluhuri dhe gazrat e djegies gjenerohen nga aktivitetet e
ndërtimit
Ndotja e ajrit ndalet kur punimet e ndërtimit ndërpriten.
Faktori i vetëpurifikimit të ajrit është mjaft i mirë për
kthimin
Ndryshimi i cilësisë së ajrit është i kufizuar brenda zonës
së ndikimit të projektit

Ekzekutimi i punimeve të ndërtimit gjeneron pluhur dhe
gazra të djegies
Shih më lartë

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më sipër (Tabela 115) dhe
vlerësimit të ndjeshmërisë së burimeve ajrore, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Bazën e
Cilësisë së Ajrit). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e lehtë.
7.5.3.

Faza operative

Sa i përket fazës operative, ka shqetësime lidhur me ndotjen e ajrit nga emisionet prej aktiviteteve të
transportimit (komunikacioni).
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Receptorët e ndjeshëm të interesit janë pronat rezidenciale të cilat janë të vendosura brenda një zone
të ndërmjetme ± 100m nga të dyja anët e Linjës. Sidoqoftë, identifikimi i receptorëve të ndjeshëm dhe
gjerësia e zonës së ndërmjet midis Linjës së autostradës dhe pronave rezidenciale do të duhet të
përditësohet gjatë fazës së Paraprake të Projektimit. Matjet e cilësisë së ajrit brenda zonës së
projektit do të duhet të kryhen së bashku me modelimin e cilësisë së ajrit.
Linja aktuale (në fazën e Dizajnimit Konceptual), i shmang zonat me popullsi të dendur për shumicën
e gjatësisë së saj. Trafiku nga rruga ekzistuese N9 do të orientohet në autostradën e re, që
nënkupton një ulje të ndotjes së ajrit në zonat me popullsi të dendur ku kalon rruga ekzistuese. Efekti
kumulativ në këtë drejtim është pozitiv për shkak të ndarjes së trafikut dhe shpërndarjes së ndotjes
nga automjetet që kalojnë përgjatë dy Linjave të paraleleve mbi zonën më të gjerë.
Ndjeshmëria e receptorëve është si vijon: 4 vendbanime janë shumë të ndjeshme, 4 kanë ndjeshmëri
të mesme dhe 5 ndjeshmëri të ulët.
Ndikimet në cilësinë e ajrit janë shumë të ngjashme me ato të përshkruara për fazën e ndërtimit dhe
kështu metodologjia e aplikuar është e njëjtë. Ndikimi do të jetë i përhershëm, ndryshe nga ndikimi i
përkohshëm gjatë ndërtimit.
Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve të ajrit nga komunikacioni
përgjatë autostradës
Është e qartë se ndotësit (pluhuri, NOx, SO2) do të emetohen në ajër nga trafiku gjatë fazës
operative përgjatë autostradës. Megjithatë, receptorët e ndjeshëm (pronat banesore) janë të
vendosura vetëm në seksionet e kufizuara (ju lutem shihni tabelën 52 më lart).
Përllogaritja e shkallës
Flukset e komunikacionit do të rriten në 2020 dhe 2030 dhe ndotja do të rritet; Megjithatë,
automjetet me teknologji të avancuar do të depërtojnë në tregun në Kosovë* dhe ndotja nga burimet
e lëvizshme do të stabilizohet. Duke marrë parasysh edhe ndjeshmërinë e receptorëve, të cilat janë
për gjatësinë më të madhe të Linjës të vendosur në një distancë prej 70-100 metra prej saj,
madhësia e ndikimit në cilësinë e ajrit konsiderohet të jetë e vogël.
Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 116).
Tabela 115: Shkalla e ndikimit – cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve
të ajrit nga komunikacioni përgjatë autostradës
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Padëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria
Shtrirja gjeografike

Kthyeshëm
Lokale

Emetimet e ajrit krijohen nga motorët me djegie të naftës
Nëse ndotja është e lehtë, rikthimi në kushte natyrore
përmes vetë-pastrimit mund të jetë e mundur.
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Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Ndotja e ajrit do të kufizohej në zonën më të afërt të
Linjës

Kriteret

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Gjasat për paraqitje

Sigurtë

Shkalla

E vogël

Ndryshimi i cilësisë së ajrit ndodh për shkak të
operacioneve të komunikacionit
Për sa kohë autostrada është në funksion
Gazrat ndotës gjenerohen në motorë me djegje të
mundshme me lëndë djegëse fosile
Shih më lart

Vlerësimi i rëndësisë bazohet në matricën e madhësisë të paraqitur më lart (Tabela 116) dhe
vlerësimi i ndjeshmërisë së burimeve ajrore, të kryera në seksionet e mëparshme (dmth. Baza e
Cilësisë së Ajrit). Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, (pa masa lehtësuese), është e lehtë.
7.5.4.
•

Përmbledhje e ndikimit tek cilësia e ajrit
Faza e ndërtimit
o Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve të ajrit me rrugë ajrore –
E LEHTË

•

Faza operative
o Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emiksioneve të ndotësve nga komunikacioni
përgjatë autostradës – E LEHTË

7.5.5.

Metoda vlerësuese për ndikimin e ndryshimeve klimaterike

Vlerësimi përfshin këto kritere:
•

Krahasimi i shkarkimeve ekzistuese të GHG nga transporti në Kosovë dhe emetimet e
parashikuara të CO2 nga Projekti për të nxjerrë kontributin e mundshëm të Projektit në një
rritje të këtyre emetimeve në vitin 2020, 2030 dhe 2045;

•

Shpërndarja e trafikut përgjatë rrugës ekzistuese N9 dhe autostradës së re dhe zvogëlimi i
bllokimit të trafikut

7.5.6.

Vlerësimi i ndikimit të ndryshimeve klimaterike

Marrja e mostrave të kryera për Linjën ekzistuese nuk përfshinte matjet e CO2. Në vend të kësaj,
emisionet totale vjetore të CO2 për kushtet bazë brenda korridoreve të rrugës ekzistuese N9 dhe
zonës së projektit janë llogaritur nga modeli dhe krahasohen. Emisionet e parashikuara të CO2 për
zonën e Projektit për periudhat 2020, 2030 dhe 2045 janë dhënë në tabelën e mëposhtme:
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Tabela 116: Emisionet e CO2 përgjatë Korridorit të Projektit
Emisionet
Ndotësi

2020

2030

2045

Tonë/vit

Tonë/vit

Tonë/vit

CO2

9

12

17

Sipas inventarit kombëtar të GHG, janë 5.5 milion ton CO2 prodhuar çdo vit nga automjetet motorike
në Kosovë si rezultat i teknologjive të vjetruara të reduktimit të emisioneve. Duke krahasuar emisionet
ekzistuese të CO2 që rrjedhin nga transporti dhe kontributi i vlerësuar në rritjen e mundshme të
emisioneve të CO2 për shkak të futjes së një korridori të ri të transportit, efektet e ndryshimeve
klimatike të Projektit pritet të jenë të ulëta.
Përveç emisioneve të modeluara të CO2, një kriter i rëndësishëm është kufiri i shpejtësisë dhe
rrjedhimisht mbingarkesa. Është e dukshme për rrugën ekzistuese N9 pasi konfigurimi i rrugës nuk
është adekuat për të marrë edhe rrjedhën aktuale të trafikut, e lëre më rritjen e pritshme në të
ardhmen. Në vendbanimet (20 të kaluara ose të anashkaluara) kufiri i shpejtësisë është aq i ulët sa
50 km / h. Emisionet e larta të CO2 emetohen për seksionet ku rruga ekzistuese kalon vendbanime
dhe / ose ku dalin daljet në pronat, ndalesat e autobusëve dhe kryqëzimet në rrugët lokale.
Përkundrazi, autostrada e re do të ketë një rrjedhje të vazhdueshme; Ndërprerjet janë planifikuar në 6
vende, por për shkak të dizajnit modern, nuk priten krizat.
Siç është përmendur diku tjetër, trafiku do të ndahet përgjatë rrugës ekzistuese dhe autostradës së
re. Ndarja e parashikuar e trafikut përgjatë rrugës ekzistuese dhe autostradës së re në vitin 2045
është dhënë në tabelën e mëposhtme:
Tabela 117: Komunikacioni në rrugën ekzistuese dhe në Autostradën e Re, 2045, auto/ditë
2045 M
Rruga ekzistuese
Nr.

NGA

1

KIJEVE

2

GLLAREVA

3
4
5
6

RRUGA PËR
GJAKOVE
ROAD TO KLINË
ZAJM
BREG

2045 M
Autostrada e re

[auto/ditë]
DREJT

Moderuar

Nr

GLLAREVA

73,408

1

RRUGA
PËR
GJAKOVE
RRUGA
PËR KLINË
ZAJM
BREG
ZAHAQ

NGA
Kalimi
Kijeve

DREJT
Kalimi
Gllareve

2

Kalimi
Gllareve

3

ZAHAQ

68,180

[auto/ditë]

Trafiku i
mbetur në
rrugën
ekzistuese

moderuar
88,497

6%

Kalimi
Dollc

83,274

13%

Kalimi
Dollc

57,862

7%

59,447
44,230
43,324
43,324
86

Burimi: Studimi i para-fizibilitetit për Projektin , 2016

86

Projekti është “Azhurnim i Studimit të Fizibilitetit, ESIA dhe azhurnimi i Projektimit të Detajuar për ndërtimin
e rrugës N9 Prishtinë – Pejë (SEETO Route 6 B), seksioni Kijevë – Klinë deri në Zahaq (30km)”.
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Vlerësimi i shkallës së ndikimeve të Ndryshimeve Klimaterike duke përdorur kriteret e vendosura
është paraqitur në tabelën më poshtë
Tabela 118: Shkalla e pritshme e ndikimit të ndrshimeve klimaterike
Parametri

Shkalla

Karakteri

Emisionet GHG nga autostrada në krahasim me totalin
e emisioneve GHG nga transporti

Papërfillshëm

Negativ

Reduktimi i emisioneve CO2 përgjatë Linjës ekzistuese

Madhore

Pozitiv

Për shkak të projektit, bllokimet përgjatë rrugës ekzistuese N9 do të reduktohen si dhe emisionet e
CO2. Nënkuptohet se emisionet në rritje të CO2 nga flukset e pritura të trafikut në rritje do të
kompensohen duke zvogëluar emisionet e CO2 përgjatë rrugës ekzistuese. Shkalla e ndikimit në
ndryshimet klimatike për shkak të ndarjes së flukseve të trafikut dhe reduktimit të rrjedhës përgjatë
rrugës ekzistuese është e Lartë dhe Pozitive.
Shkalla e ndikimit vlerësohet më tej duke përdorur matricën më poshtë.
Tabela 119: Shkalla e ndikimit – ndryshimet klimaterike
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokale

Emisionet CO2 do të kufizohen në zonën më pranë
Linjës

Vonesë

Ndryshimet e ndryshimeve klimatike nuk varen nga
projekti

Koha kur ndodh ndikimi
Kohëzgjatja

Afatgjata

Gjasat për paraqitje

Sigurta

Shkalla

E vogël

Padëshirueshëm
GHG emetohet nga makineritë e ndërtimit dhe nga
automjetet gjatë punimeve
Efektet e ndryshimeve klimatike janë globale dhe projekti
nuk është një kontribues i rëndësishëm

Ndryshimet e ndryshimeve klimatike nuk varen nga
projekti
Emisionet CO2 është dëshmuar se i kontribuojnë
efekteve të ndryshimeve klimaterike
Shih më lart

Rëdnësia fillestare e këtij ndikimi pa masat lehtësuese është e lehtë.
7.6. Ndikimi tek relieve
7.6.1.

Vlerësimi i ndikimit dhe gjasa për rëndësinë

Ndikimet e parashikuara në reliev do të lindin nga prania e elementeve të reja që do të ndryshojnë
peisazhin, qoftë përkohësisht ose përgjithmonë. Ndryshimet e përkohshme përgjithësisht do të lidhen
me praninë fizike të punëtorëve dhe makineritë dhe materialet e ndërtimit gjatë fazës së ndërtimit, ku
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ndikimet e përhershme do të lidhen me elementët strukturorë të ndërtuar të autostradës. Efektet në
reliev fillojnë në fazën e ndërtimit, por ato vazhdojnë gjatë fazës operative.
Në këtë seksion, ndikimet gjatë fazës së ndërtimit i referohen atyre që kanë një karakter të
përkohshëm. Ndikimi afatgjatë në reliev analizohet si pjesë e fazës operative.
Ndikimet potenciale të mundshme mbi reliev janë identifikuar për fazat e ndërtimit dhe të operimit të
projektit:
•

Faza e ndërtimit
o

Ndryshimi i peisazhit nga pranua e punimeve ndërtimore, kampeve të ndërtimit dhe
hapësirave të tjera ndihmëse

•

Faza operative
o

Nd ryshimi i peisazhit nga prania e autostradës (prerjet dhe strukturat – urat, kanalet
e ujërave, nënkalime, mbikalime, kalane ujore nëntokësore etj.).

7.6.2.

Faza e ndërtimit

Ndryshimi i peizazhit nga prania e punimeve të ndërtimit, kampeve të ndërtimit dhe objekteve
të tjera ndihmëse
Aktivitetet kryesore të fazës së ndërtimit që parashikohen të kenë efekte afatshkurtra në peizazh
përfshijnë:
•

Vetë vendin e ndërtimit, ku prania e punëtorëve, makineritë e rënda, lëvizjet e tokës,
depozitat e materialeve ndërtimore, grumbujt e mbeturinave, dheu i zhveshur etj. dëmtojnë
peizazhin lokal, veçanërisht për banorët aty pranë. Ky dëmtim i peizazhit do të zhduket me
përparimin e ndërtimit në zona të tjera.

•

Kampet e ndërtimit për punëtorët, me vendbanime, zyra, tualete dhe akomodimi do të zënë
një hapësirë që më parë ka qenë e zhveshur. Ky lloj i kampeve gjithashtu do të perceptohet si
një dëmtim i peizazhit në shkallë lokale.

•

Hapësira ndihmëse për mirëmbajtjen e automjeteve dhe makinerive dhe instalimin e
strukturave të tjera të përkohshme si fabrika e betonit ose impianti thërrmues etj., që mund të
kenë ndikim të madh vizual për shkak të madhësisë dhe lartësisë së tyre.

Përllogaritja e shkallës
Shkalla e ndikimit tek peizazhi pritet të jetë e vogël gjatë fazës së ndërtimit, për shkak se aktivitetet e
mësipërme nuk priten të respektohen nga një numër i madh njerëzish; ata do të okupojnë pjesë të
kufizuara të tokës, do të kenë përmasa relativisht të vogla dhe do të vendosen në afërsi ose në afërsi
të Linjës.
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Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 121).
Tabela 120: Shkalla e ndikimit - Ndryshimi i peizazhit nga prania e punimeve të ndërtimit,
kampeve të ndërtimit dhe objekteve të tjera ndihmëse
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Kthyeshë,

Shtrirja gjeografike

Lokale

Ndryshimi i peizazhit është i kufizuar brenda zonës së
ndikimit të projektit

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Ndryshimi i peizazhit ndodh kur elementet e
ndërtimit janë instaluar

Kohëzgjatja

Afatshkurtër

Gjasat për paraqitje

Të sigurta

Zgjat gjatë periudhës së ndërtimit
Prania e elementeve të ndërtimit do të shihet nga
banorët e afërt, përdoruesit e rrugës etj.
Shih më lart

Shkalla

E vogël

Padëshirueshëm
Ndryshimi i peizazhit ndodh për shkak të pranisë së
aktiviteteve ndërtimore
Ndryshimi i peizazhit për shkak të prezencës së
aktiviteteve ndërtimore do të zhduket kur ndërtimi
të përfundojë dhe elementët e ndërtimit të hiqen.

Duke marrë parasysh një ndjeshmëri të përgjithshme mesatare të receptorëve të peizazhit (shih
seksionin 5.1.2.7 më lart), rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masat zbutëse është e lehtë.
7.6.3.

Faza operative

Ndryshimi i peizazhit nga prania e autostradës (prerjet, gropat dhe strukturat - urë, kanal ujor,
nënkalime, mbikalime, kanale ujore nëntokësore etj)
Me zbatimin e Projektit, ndikimet e peizazhit lindin për shkak të:
•

Paraqitjes së formave lineare dhe gjeometrike,

•

Ndryshimit të ngjyrave për shkak

të largimit të mbulesës bimore dhe përdorimit të

87

materialeve ndërtimore me përmbajtje dhe ngjyra të ndryshme nga ato që gjenden pranë në
elemente natyrore,
•

Krijimi i prerjeve

88

dhe argjinaturave.

Këto ndryshime në peisazhin natyror vlerëson lidhur me:
•

Intensitetin e veprimeve ndikuese, të vlerësuara sipas madhësisë dhe ekspozimit ndaj
shikuesve të banorëve lokalë, vizitorëve dhe pasagjerëve

•

89

Cënueshmërisë vizuale, që vlerësohet nga lokacioni dhe numri i shikuesve .

87

Materialet që do të nxisin ndryshimin e dukshëm të modelit të ngjyrave në mjedisin ekzistues janë betoni,
asfalt, etj
88

Nënshtresa e re e hapur për prerje ka një ngjyrosje më të qartë dhe më të ndritshme sesa substrati natyror
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Për vlerësimin e ndikimeve në peizazh janë marrë parasysh rrethinat aty pranë dhe distanca në mes
të rrugës (800-1000 metra).
Përllogaritja e shkallës
Shkalla e ndikimit të veprimeve të projektit është vlerësuar në bazë të ndjeshmërisë së njësive të
peizazhit të prekur, intensitetit të aktiviteteve të projektit dhe numrit të vëzhguesve të mundshëm të
peizazhit në zonën ku zhvillohet veprimi i projektit.
Shikuesit potencialë të strukturave të autostradës për seksionet që kalojnë përmes terreneve të
lëkundura dhe termofileve kodrinore pyjore gjethegjerë, të cilat ndodhen në jug të Linjës,
konsiderohen më të prekurit.
Strukturat e Projektit që do të ndërtohen në ëto terrene me ndjeshmëri të variueshme janë si vijon:
•

Prerje / argjinatura për seksione në terren kodrinor: Km 10+000 – Km 12+000, (ndjeshmëri e
lartë) dhe Km 15+000 – Km 23+000, (ndjeshmëri mesatare);

•

Kalimet e ndërtuara në seksionet në vijim: Km 2+900 (ndjeshmëri e mesme), Km 6+740
(ndjeshmëri e lartë), Km 12+900 (ndjeshmëri e lartë), Km 14+950 (ndjeshmëri e ulët), Km
20+050 (ndjeshmëri mesatare) dhe Km 28+100 (ndjeshmëri e ulët);

•

Seksioni ndërmjet Km 13+300 dhe Km 13+600 të Linjës së re paraqitet në terren me
ndjeshmëri të ulët, sidoqoftë, ndikohet posaçërisht për shkak të:
o

strukturave të mëdha të shtrirjes së re ndodhen në distanca shumë të shkurtra: kalimi
në Km 12 + 900 dhe ura mbi lumin Drini i Bardhë që kalon mbi hekurudhën dhe
shkon paralelisht me lumin;

o

Strukturat ekzistuese të rrugës N9 - Ura mbi lumin Drini i Bardhë dhe hekurudha janë
vendosur në një distancë relativisht të shkurtër nga Linja e re (afërsisht 600 milion);
Rruga për në Gjakovë është gjithashtu duke u larguar nga rruga N9 në këtë zonë;

•

o

Dendësia e popullsisë që sheh këto struktura të dendura dhe të mëdha;

o

Dukshmëria e strukturave të reja të shtrirjes nga rruga ekzistuese N9 dhe hekurudha

Ndërtimi i urës dhe kanalene ujore, që zënë një hapësirë shumë të dukshme (ura e vendosur
në Km 13 + 300 (ndjeshmëria e ulët) dhe kanalet ujore të ndërtuara në Km 25 + 000
(ndjeshmëri të ulët) dhe Km 27 + 000 (ndjeshmëri mesatare).

•

Krijimi i deponive për materialet e tepërta për asgjësimin e materialit të tepërt nga punimet e
gërmimit. Lokacionet e vendeve të deponimit të materialeve të tepërta nuk janë të njohura për
momentin; kjo ESIA do të rekomandojë shmangien e terreneve shumë të ndjeshme.
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Cënueshmëria vizuale është më e lartë për vendbanime me popullsi të dendur.
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New Alignment
Existing Road N9
Railway
Vuewer Points

Figura 102 Ndryshime intensive në terrenin e tarracës së lumit Drini i Bardhe që shihet nga
vendbanimet, rruga ekzistuese N9 dhe hekurudha
Është përdorur një metodë sasiore për të vlerësuar dukshmërinë (ndjeshmërinë vizuale) dhe
intensitetin e ndikimit që shkakton aktivitete në secilën njësi të peizazhit, duke aplikuar pikët për të dy
parametrat:
•

Papërfillshme (1),

•

E ulët (2),

•

Mesatare (3),

•

E lartë (4), dhe

•

Shumë e lartë (5).

Intensiteti i punimeve (madhësia dhe frekuenca e strukturave) konsiderohet të jetë e ulët për pjesën
më të madhe, për shkak të faktit se vetëm një prerje parashikohet të jetë deri në 17 metra; Shkurtime
të tjera / argjinatura do të përzier me terrenin për shkak të madhësisë së tij relativisht të vogël. Vetëm
punimet rreth lumit Drini i Bardhë konsiderohen të kenë intensitet të mesëm.
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Dendësia e popullsisë në fshatrat e afërt, si dhe numri i shikuesve është i ulët. Vetëm zona rreth lumit
Drini i Bardhë është më e populluar dhe shikueshmëria është e mesme.
Shkalla e ndikimit, e marrë si rezultat mesatar për ndjeshmërinë e peizazhit, dukshmërinë dhe
intensitetin e veprimeve ndikuese, janë paraqitur në tabelën më poshtë. Një vlerësim mesatar i
madhësisë është vlerësuar gjithashtu për çdo seksion.
Tabela 121: Vlerësimi i shkallës së ndikimit

Peisazh bujqësor në terren të lakuar

Mesatare

E ulët

Intensiteti i
veprimeve
me ndikim
E ulët

Peiazh bujqësor në pllajë dhe

E ulët
E lartë

Mesatare
E ulët

Mesatare
E ulët

Cilësia e
peisazhit

Njësia e peisazhit

Peisazh pylli kodrinor termofil gjethegjerë.

Vizibiliteti

Shkalla e
ndikimit
E vogël
E moderuar
E vogël

Shkalla e ndikimit është e vogël.
Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 123).
Tabela 122: Shkalla e ndikimit - Ndryshimi i peizazhit peizazh nga prania e rmotorëay
(shkurtimet, mbushjet dhe strukturat - urë, kanale ujore, nënkalime, mbikalimet, kanale ujore
nëntokësore etj)
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokale

Ndryshimi i peizazhit është i kufizuar brenda zonës së
ndikimit të projektit

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Ndryshimi i peizazhit ndodh gjatë ndërtimit të strukturave
të autostradës

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Gjasat për paraqitje

Të sigurta

Shkalla

Moderuar

Do të zgjasë gjatë jetës operacionale të autostradës
Prania e strukturave të autostradës do të jetë e
dukshme në disa vende
Shih më lart

Padëshirueshëm
Ndryshimi i peizazhit ndodh për shkak të pranisë së
strukturave të autostradës
Madhësia e shumë prej strukturave të autostradës
është shumë e madhe për t'u fshehur nga
vegjetacioni përreth

Rëndësia e përgjithshme e ndikimit në peizazhin gjatë fazës operacionale është e lehtë.
7.6.4.

Përmbledhje e ndikimit tek relieve (peisazhi)

Rëndësia e ndikimeve tek peisazhet që vlerësohen në këtë seksion janë:
•

Faza e ndërtimit

285

o

Ndryshimi i peizazhit nga prania e punimeve të ndërtimit, kampeve të ndërtimit dhe
objekteve të tjera ndihmëse – E LEHTË

•

Faza operative
o Ndryshimi i peizazhit nga prania e autostradës (prerjet dhe strukturat - ura, rrugë,
nënkalime, mbikalime, kanale ujore nëntokësore etj.) – E LEHTË

Siç u përmend më lart, edhe pse shkalla e përgjithshme e ndikimit gjatë punimeve është vlerësuar si
e lehtë, për disa seksione shkalla do të jetë e moderuar. Ajo do të merret parasysh në përkufizimin e
masave lehtësuese.
7.7. Ndikimi tek zhurma dhe vibracionet
7.7.1.

Vlerësimi i ndikimit dhe gjasat për rëndësi

Nivelet e zhurmës nuk kanë qenë ende masa për receptorët e ndjeshëm. Zona e projektit
karakterizohet nga mungesa e burimeve gjeneruese stacionare ose të lëvizshme të zhurmës.
Prandaj, supozohet se nivelet bazë të zhurmës janë brenda kufijve të lejuar, siç përcaktohet nga
legjislacioni kombëtar dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Nivelet e Zhurmës brenda zonës së Projektit do të rriten si rezultat i zbatimit të Projektit gjatë ndërtimit
dhe operimit. Dallimi midis Niveleve të Zhurmës Bazë dhe Nivelit të Zhurmës gjatë zbatimit të projektit
do të përcaktojë madhësinë dhe rrjedhimisht rëndësinë e ndikimit.
Gjatë fazës së ndërtimit, makineritë dhe pajisjet e jashtme do të gjenerojnë zhurmë dhe dridhje që do
të ndikojnë popullsinë që banon në zonën përreth. Nivelet e Zhurmës do të rriten dukshëm në
krahasim me situatën aktuale.
Gjatë operacioneve, zhurma e ambientit do të rritet për shkak të trafikut të autostradës. Në vitin 2020,
rrjedha mesatare e trafikut në orë do të arrijë në 1000 automjete, e cila është ekuivalente me 24,000
automjete me trafik të përditshëm mesatar vjetor.
Ndikimet e mundshme mbi zhurmën dhe dridhjet e diskutuara më lartë dhe të analizuara në këtë
pjesë janë:
•

Faza e ndërtimit
o

Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emetimeve të zhurmave nga automjetet dhe
makineritë e ndërtimit.

•

Faza operative
o

Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emetimit të zhurmës së trafikut;
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7.7.2.

Faza e ndërtimit

Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emetimeve të zhurmave nga automjetet dhe makineritë
e ndërtimit
Operacionet e zhurmshme të ndërtimit (lëvizjet e dheut, ndërtimi i urës, shembja, pastrimi, prodhimi i
zhavorrit dhe betonit, transportimi i materialeve në dhe jashtë vendit të ndërtimit etj.) do të zhvillohen
në zonat rurale me dendësi të ulët të popullsisë të cilat aktualisht janë shumë të qetë.
Përllogaritja e shkallës
Shkalla e ndikimit të zhurmës nga pajisjet në natyrë varet nga:
90

•

makineritë e ndërtimit, mjetet e transportit dhe nivelet e emetimit të zhurmës së pajisjeve ,

•

numri i makinerive në një zonë të përdorur në të njëjtën, dhe

•

distanca e burimit tek receptorët e ndjeshëm.

Tabela 124 tregon specifikimet mesatare të nivelit të zhurmës për pajisjet në natyrë më të përdorura
në ndërtimin e punimeve civile. Pajisjet zakonisht do të shpërndahen në pikat specifike të Linjës për
një periudhë të caktuar kohe dhe jo të gjitha makinat do të punojnë në të njëjtën kohë.
Tabela 123: Makineri pëër ndërtim dhe niveli i zhurmës
Niveli i
zhurmë
s (dB)A

Lloji i makinerive
(nxjerrje‐‐hedhje-punë)
Buldozer

Kohëzgjatja

90

Lloji i makinerive
(gërrmim–punë me tokën)

afatgjatë

Distributor

Niveli
i
zhurm
ës
(dB)A
83
83

Kohëzgjatj
a
Afatgjatë

Kompresor

80

afatshkurtër

Finish

Gradues

83

Afatgjatë

Shtypës

90

Afatgjatë

Makinë që lëshon ujë

87

Afatgjatë

Kamion

85

Linear

Kamion
Shtypës

85
90

Afatshkurtër
Afatgjatë

Makinë për ujitje
Shpues pneumatik

87
85

afatgjatë
Afatshkurtër

Shpues

85

afatshkurtër

Pompë betoni

110

Afatgjatë

afatshkurtër

Zhurma do të zhduket në ajër dhe për shkak të pengesave; Nivelet e zhurmës do të bien me rritjen e
distancës midis burimit dhe receptorit. Rregulli i gishtit është se niveli i zhurmës bie 6 decibel kur
distanca dyshe. Një tabelë e mëposhtme paraqet një trend ulës të nivelit të zhurmës me një rritje të
distancës midis burimit dhe receptorit
Tabela 124: Nivelet e zhurmës në distanca të ndryshme nga sheshndërtimi gjatë nxjerrjes,
transportimit dhe fazës së punës me tokë
Distanca nga burimi tek receptorët [m]
40
90

Niveli ekuivalent i
tingullit në burim [(dB) A}
81

Niveli ekuivalent i
tingullit në receptor[(dB)
A}
73

Noise specification of equipment should be declared by the manufacturer in a noise certification.
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Distanca nga burimi tek receptorët [m]

Niveli ekuivalent i
tingullit në burim [(dB) A}

60
80
100
200
300
400
500

78
76
74
68
64
62
60

Niveli ekuivalent i
tingullit në receptor[(dB)
A}
71
68
66
60
57
54
52

Siç u përmend më herët, madhësia e ndikimeve të zhurmës lidhet me rritjen e nivelit të zhurmës në
krahasim me gjendjen bazë në vendndodhjen e një receptori.
Efektet e ndryshimeve të zhurmës, përshkrimet e reagimit subjektiv dhe madhësia e ndikimit janë
paraqitur më poshtë në Tabelën 126.
Tabela 125: Ndryshimi në nivelet e zhurmës dhe shkalla e ndikimit
Rritja e nivelit të
zhurmës dB(A)
0 – 0.9
1 – 2.9
3 – 4.9
5.0 to 9.9
10.00

Shkalla e ndikimit

Përgjigje subjektive
Paperceptueshme
Paksa e perceptueshme
E dallueshme
Deri në dyfishim apo përgjysmim të zhurmës
Më shumë se dyfishim apo përgjysmim i
zhurmës

Papërfillshme
E vogël
E moderuar
E madhe
Shumë e madhe

Duke supozuar një zhurmë bazë në gjurmën e Projektit prej 55 Leq dBA dhe një nivel të shëndoshë
prej 73 Leq dBA duke vepruar mbi një receptor të vendosur në një distancë prej 40m nga burimi
(makineri ndërtimi), ndryshimi në Nivelet e Zhurmave që veprojnë mbi këto receptorë do të jetë mbi
10 Leq dBA dhe madhësia do të jenë shumë të mëdha (të mëdha).
Për të gjithë receptorët e ndjeshëm të identifikuar, të vendosur në një distancë prej 5 deri në 50 metra
nga autostrada, (shih Seksionin 5.1.8 Zhurma dhe Vibracioni më sipër), madhësia e ndikimit të
zhurmës gjatë ndërtimit do të jetë shumë e madhe. Këto receptorë të ndjeshëm janë të vendosura
përgjatë seksioneve të shkurtra, ndërkohë që Linja për shumicën e gjatësisë së saj shmang zonat e
populluara. Prandaj, madhësia e sugjeruar e ndikimit është e madhe (Tabela 127).
Tabela 126: Shkalla e ndikimit – Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emetimeve të zhurmave
nga automjetet dhe makineritë e ndërtimit
Kriteret
Karakterizimi i ndikimit

Prahu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Kthyeshëm
Lokale

Padëshirueshëm
Cënimi i mjedisit akustik do të ndodhë për shkak të
ekzekutimit të punimeve të ndërtimit
Nivelet e zhurmave do të kthehen në nivelet bazë kur
punimet e ndërtimit përfundohen.
Rritja e zhurmave do të kufizohet në vendet e receptorëve
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Kriteret
Shtrirja gjeografike
Koha kur ndodh ndikimi

Kohëzgjatja
Gjasat për paraqitje
Shkalla

Prahu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
të ndjeshëm
Menjëherë
Nivelet e zhurmës do të rriten sapo automjetet,
makineritë dhe pajisjet të hyjnë në vendin e
ndërtimit.
Afatshkurtë
r
Të sigurta
E madhe

Gjatë kohës punimet e ndërtimit ndodhin në një vend të
caktuar
Automjetet dhe pajisjet e ndërtimit janë burime të
zhurmës në natyrë.
Shih më lartë

Duke marrë parasysh ndjeshmërinë e lartë të receptorëve dhe madhësinë madhore, rëndësia
fillestare e këtij ndikimi pa masat lehtësuese është e madhe.
7.7.3.

Faza operative

Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emisionit të zhurmës nga trafiku
Sipas teknikës së zbatuar TNS, duke përdorur informacionin për flukset e trafikut në vitin 2020
(24,000 AADT dhe 1,000 automjete / orë) dhe shpejtësia e makinës 95 kph, Niveli i Zhurmës që
vepron mbi receptorët e vendosur në një distancë prej 15 m nga Linja do të jetë 68-70 Leq dBA. Niveli
i zhurmës do të bjerë në kufijtë e lejueshëm (55 Leq dBA) në distancën qendrore të receptorëve nga
Linja e 80 m.
Në përputhje me këtë, të gjitha pronat e vendosura brenda një brezi amortizues prej 80 metrash në të
dyja anët e radhitjes janë të ndjeshme. Duhet të zbatohen masa të përshtatshme zbutëse (p.sh.
barrierat e zhurmës) për të zvogëluar zhurmën e trafikut.
Në fazën e Projektimit Preliminar, duhet të përdoret një teknikë më e sofistikuar e parashikimit të
daljes për:
•

Të verifikuar saktësinë e niveleve të projektuara të zhurmës në distanca përkatëse nga
shtrirja e autostradës,

•

Të kontrolluar gjerësinë e brezit amortizues në të cilin Nivelet e Zhurmës i tejkalojnë kufijtë
dhe identifikojnë të gjithë receptorët e ndjeshëm të vendosur brenda këtij brezi,

•

Të validuar gjatësinë e rreshtave të receptorëve të ndjeshëm të vendosur në brez.

Përllogaritja e shkallës
Përllogaritja e shkallës është bërë duke përdorur grafikë të thjeshtë që përcaktojnë nivelin e shkallës
në varësi të ndryshimit (rritjes) të nivelit të zhurmës për shkak të operacioneve të Projektit. Këto janë
paraqitur më poshtë:
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Figura 103: Rritja e niveleve kumulative të zhurmave të lejuara për zonat e banuara
Duke supozuar se niveli aktual i zhurmave që vepron mbi receptorët e vendosur në një distancë prej
15 m nga Shtrirja është 55 dB (A), pritet një rritje prej 13-15 dB (A). Për këta receptorë, shkalla e
ndikimit do të jetë Madhore. Megjithatë, këta receptorë të ndjeshëm janë të vendosur përgjatë
seksioneve të shkurtra, ndërkohë që Linja në pjesën më të madhe të gjatësisë së saj shmang zonat e
populluara. Prandaj, rëndësia e përgjithshme do të jetë e madhe.
Tabela 127: Karakterizimi i ndikimit – Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emisioneve të
zhurmës së trafikut
Kriteret
Karakterizimi i ndikimit

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Negativ

Padëshirueshëm
Dëmtimi i mjedisit akustik do të ndodhë për shkak të
trafikut të automjeteve
Nivelet e zhurmave duhet të kthehen në nivelet bazë
kur ndërpresin operacionet e autostradës
Rritja e zhurmës do të kufizohet brenda zonës së
ndikimit të projektit

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokale

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Nivelet e zhurmës do të rriten sapo të fillojë trafiku i
autostradës.

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Gjatë jetës operacionale të autostradës
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Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Gjasat për paraqitje
Shkalla

Të sigurta
Madhore

Trafiku i autostradës është një burim i madh i zhurmës
Shih më lart

Duke marrë parasysh ndjeshmërinë e lartë të receptorëve (zonave të banuara), rëndësia fillestare e
këtij ndikimi, pa masa zbutëse është e madhe.
Në fazën e ardhshme të procesit të projektimit do të bëhen përpjekje për të shmangur zonat e
banuara deri në masën që është e mundur. Shkalla e ndikimit mund të ndryshojë nëse distanca e
shumicës së receptorëve nga Linja do të ishte 80 dhe më lart.
7.7.4.
•

Përmbledhje e ndikimit të zhurmës
Faza e ndërtimit
o Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emisioneve të zhurmave nga automjetet dhe
makineritë e ndërtimit – E MADHE

•

Faza operative
o Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emetimit të zhurmës së trafikut – E MADHE
7.8. Ndikimi tek habitatet

7.8.1.

Vlerësimi i ndikimit dhe gjasat për rëndësi

Ndikimet potenciale të mundshme mbi habitatet janë identifikuar për fazat e ndërtimit dhe të operimit
të Projektit:
•

Faza e ndërtimit

•

Faza operative

o

o
7.8.2.

Humbja e habitatit (shkatërrim direkt)
Fragmentimi i habitateve

Faza e ndërtimit

Humbja e habitatit (shkatërrim direkt)
Një rrip toke 40 metra e gjerë (20m në të dy anët, matur nga aksi i autostradës) është konsideruar për
të vlerësuar sipërfaqen aktuale të humbjes së habitatit.
Shkalla e ndikimit - Humbja e Habitatit - është përcaktuar me anë të sipërfaqes ekuivalente të
humbjes së habitatit. Sipërfaqja ekuivalente ka rrjedhur nga matrica e mëposhtme:
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Ta bela 128: Faktorët e peshimit për të nxjerrë sipërfaqen ekuivalente të habitatit
Kategoria e ndjeshmërisë së habitatit
Shumë e lartë
E lartë
Mesatare
E ulët

Faktori peshues
1
0,75
0,5
0,25

Në tabelën më poshtë paraqitet një ndarje e zonave të habitateve përkatëse që do të humbasin si
rezultat i Projektit..
Tabela 129: Humbja e habitatit për shkak të projektit
Habitate

Humbja e habitatit
(ha)

Ndjeshmëria

Sipërfaqja
ekuivalente
(ha)

Pyll me shkozë lindore dhe lis të bardhë

8.0424

ms

4.0212

Pyje me lis italian dhe turk

8.0158

ms

4.0079

Rripa me shelgje dhe plepa

0.4062

hs

0.30465

Pyllishte me shelgje dhe plepa

0.2846

hs

0.21345

Pyllishte me akacie

0.0426

ls

0.01065

Pyllishte me ferrëkuqe

0.5776

ls

0.1444

Pyllishte me pemë të përziera

0.9798

ls

0.24495

Linja me pemë

0.1004

ls

0.0251

Kullota kodrinore

1.0006

ls

0.8238

ms

0.25015
0.4119

Lëndina
Total

20.2738

9.63435

Sipërfaqja ekuivalente e habitateve shumë të ndjeshme të shkatërruara drejtpërsëdrejti (rripat e
shelgjeve dhe plepit dhe pyjet e shelgjeve dhe plepit, të dy të listuara në Aneksin 1 të Direktivës së
Habitatit) është 0.518 ha. Sipërfaqja ekuivalente e habitatit të humbur me ndjeshmëri mesatare, pyje
me shkozë lindore dhe lis të bardhë (gjithashtu e shënuar në Aneksin 1 të Direktivës së Habitatit)
është 4 ha.
Zbatohet kjo renditje e shkallës:
Tabela 130: Kriteret për vlerësimin e shkallës së ndikimit të humbjes së habitatit
Equivalent surface area of lost habitat
0‐0,5
0,6‐12,0
12,0‐29,9
+30

Magnitude of the impact
Papërfillshme/pa ndryshime
E vogël
E moderuar
Mardhore

Në përputhje me vlerësimin e mësipërm, shkalla e shkatërrimit të drejtpërdrejtë të habitateve të
ndjeshme (pyje me shelgje dhe plepa dhe breza me shelgje e plepa) është i papërfillshëm. Shkalla e
humbjes së habitatit të ndjeshmërisë së mesme - shkoza e lindjes dhe lisat e bardhë konsiderohen të
vogla.
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Prandaj, madhësia e përgjithshme e ndikimit - humbja e habitatit është e vogël. Megjithatë, një
strategji gjithëpërfshirëse e zbutjes (duke përfshirë revegetimin) kërkohet për të siguruar asnjë
humbje neto të karakteristikave të biodiversitetit të prioriteteve në përputhje me PR6 të BERZH-it dhe
Direktivën e Habitateve të BE-së.
Tabela 131: Shkalla e ndikimit – humbja e habitatit (shkatërrim direkt)
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimi

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Padëshirueshëm
Humbja e habitatit rrjedh drejtpërsëdrejti nga
pastrimi i tokës që nevojitet për ndërtimin e
autostradës
Me përjashtim të kampeve të ndërtimit, humbja e
habitatit do të jetë, për qëllime praktike, i pakthyeshëm
në afat të gjatë

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokale

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Humbja e habitatit ndodh sapo të zbatohet pastrimi i tokës

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Do të zgjasë gjatë jetës operacionale të projektit dhe
më vonë

Sigurta

Toka do të pastrohet domosdoshmërisht për ndërtimin
e autostradës
Shih më lart

Gjasat për paraqitje
Shkalla

E vogël

Humbja e habitateve është e kufizuar brenda zonës së
ndikimit të projektit

Duke marrë parasysh një ndjeshmëri të mesme dhe të lartë të receptorit dhe magnitudë të ulët,
rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese është e lehtë deri e moderuar.
7.8.3.

Faza operative

Fragmentimi i habitatit
Rripi i tokës i pastruar përgjatë autostradës do të jetë përgjithmonë i zënë nga xhadeja dhe strukturat
përkatëse. Kjo do të shkaktojë fragmentimin e habitateve, kjo është ndarja e tyre në një numër të
pjesëve diskrete. Me kalimin e kohës, popullsia bëhet e ndarë në një numër të nënpopullimeve, dhe
nëse ato janë shumë të vogla ata mund të jenë të prirur për zhdukjen lokale. Gjithashtu, fragmentimi i
habitateve mund të çojë në një reduktim të diversitetit gjenetik brenda popullatave në të dy anët e
autostradës, gjë që mund t'i bëjë popullsitë të ndjeshme ndaj zhdukjes.
Përllogaritja e shkallës
Madhësia e këtij ndikimi është vlerësuar në mënyrë cilësore, duke marrë parasysh llojet dhe
ndjeshmërinë e habitateve që do të ndahen nga autostrada, si dhe llojet që do të duhet të kalojnë
autostradën.
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Kështu, efektet e fragmentimit do të jenë në përgjithësi më të rëndësishme në ato zona ku habitatet e
ndjeshme të ndjeshme janë mbizotëruese në të dy anët e Linjës së autostradës. Gjithashtu, efektet
do të ndodhin në habitatet e ndjeshmërisë së mesme.
Fushat ku mund të ndodhë fragmentimi i habitateve dhe ku janë të pranishme habitatet e ndjeshme
është paraqitur në tabelën vijuese:
Tabela 132: Vlerësimi i rëndësisë së fragmentimit
Seksioni

Llojet e habitatit

Ndjeshmëria

Shkalla e fragmentimit

Seksioni Kijevë-Iglarevo

Copa pyjore
italian dhe turk

dru

ms

E vogël

Iglarevo-Dërsniku

Pyje me shkozë lindore
dhe lëndina

ms

E vogël

Dërsniku - Zajm

Fusha bujqësore
rripa me plepa

ls and hs

E moderuar

Zajm - Gllaviqice

C opa pyjore me dru
italian dhe turk

ms

E vogël

Gllaviqice - Zahaq

Fusha bujqësore

ls

E papërfillshme

me

dhe

Shkalla e ndikimit në fragmentimin e habitatit është e vogël. Kjo mund të shihet në tabelën më poshtë.
Tabela 133: Shkalla e ndikimit – humbje e habitatit (shkatërrim direkt)
Kritere

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Padëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Direkt

Efekti i fragmentimit lind nga prania fizike e autostradës.

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokale

Koha kur ndodh
ndikimi

Vonuar

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Gjasat për paraqitje

Mundshme

Shkalla

E vogël

Sapo të fillojnë efektet e fragmentimit, mund të jetë e vështirë
të kthehen.
Disa lloje të faunës të pranishme në habitatet e ndjeshme
dhe mjaft të moderuara do të përballen me vështirësi për të
migruar për shkak të efektit pengues të autostradës.
Efektet e fragmentimit do të kërkojnë një kohë (vite) për
të qenë të vëzhgueshme.
Efekti i fragmentimit do të vazhdojë gjatë gjithë jetës
operacionale të autostradës.
Autostrada ka një urë, dy rrugëdalje dhe një numër kanalesh që
zbut efektet e fragmentimit, por pritet të ndodhë së paku në
disa zona të Linjës dhe me disa lloje.
Shih më lart

Sipas matricës së rëndësisë, rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese, është e lehtë.
Megjithatë, një strategji gjithëpërfshirëse e zbutjes (duke përfshirë vendosjen e kanaleve për ruajtjen
e lidhjes për kafshë të egra) kërkohet për të siguruar asnjë humbje neto të karakteristikave të
biodiversitetit të prioriteteve në përputhje me PR6 të BERZH-it dhe Direktivën e Habitateve të BE-së.
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7.8.4.

Përmbledhje e ndikimit tek habitatet

•

Faza e ndërtimit
o Humbje e habitateve (shkatërrim direkt) – E LEHTË DERI E MODERUAR

•

Faza oeprative
o Fragmentimi i habitateve – E LEHTË
7.9. Ndikimi tek flora and fauna

Nuk ka patur ndonjë specie tokësore që konsiderohet e rrallë, endemike ose e përcaktuara si specie
prioritare në fondin e Direktivës së Habitateve brenda korridorit të Shtrirjes, pra brenda një brezi
amortizues prej 2x500 metra nga aksi rrugor.
Ngjala evropiane (Anguilla anguilla) – e rrezikuar së tepërmi dhe krapi i zakonshëm (Cyprinus carpio)
- të pambrojtur analizohen në kuptimin e habitateve ujore.
Derisa prania e krapit është e padiskutueshme, ekzistenca dhe statusi i popullatës së ngjalës
evropiane nuk është studiuar kohët e fundit. Prandaj, ndjeshmëria e burimeve të peshkut dhe
madhësia / rëndësia e ndikimit nuk mund të përcaktohen pa analiza shtesë. Megjithatë, vlerësimi
fillestar është ndërmarrë për të nxjerrë ndikimet e mundshme drejt përcaktimit të masave lehtësuese
të përshtatshme.
7.9.1.

Vlerësimi i ndikimit dhe gjasat për rëndësi

Ndikimet potenciale më poshtë tek peshqit janë identifikuar për fazat e ndërtimit dhe operative të
Projektit:
•

Faza e ndërtimit
o

ndryshim, prishje ose shkatërrim i habitatit të peshqve

o

shkarkimi i substancave të dëmshme (p.sh., sedimentet, hidrokarburet ose kimikate të
tjera) në ujëra me peshq

o
•

Faza operative
o

7.9.2.

krijimi i pengesave për kalimin e sigurt të peshqve
shkarkimi i substancave të dëmshme

Faza e ndërtimit

Nryshimi, prishja ose shkatërrimi i habitatit të peshqve
Ndryshimi, prishja ose shkatërrimi i habitatit të peshqve mund të ndodhë për shkak të pastrimit të
bimësisë bregore, devijimit të përkohshëm të ujit dhe si pasojë e një dizajnimi të papërshtatshëm të
urës. Në mungesë të dizajnit të urës, rëndësia e ndikimitnuk mund të përcaktohet aktualisht. Masat
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zbutëse gjatë veprimtarive para-ndërtimore përcaktohen për të parandaluar ose minimizuar këtë
ndikim sa më shumë që të jetë e mundur.
Shkarkimi i substancave të dëmshme (p.sh., sedimentet, hidrokarburet ose kimikate të tjera)
në ujëra me peshq
Do të ketë vetëm një kalim mbi lumin Drini i Bardhë. Shkalla dhe rëndësia e këtij ndikimi është e njëjtë
me ndikimin "dëmtimi i cilësisë së ujit për shkak të futjes së ndotësve" (shih kapitullin 6.3, Ndikimet në
ujërat sipërfaqësore).
Krijimi i pengesave për kalimin e sigurt të peshqve
Ky ndikim mund të ndodhë nëse mbajtëset e urës vendosen në ose brenda shtratit ose brenda kanalit
aktiv të shtratit ujor. Përveç kësaj, devijimi i papërshtatshëm i ujit mund të ndikojë në kalimin e
peshkut. Në mungesë të dizajnit të urës, rëndësia e ndikimit nuk mund të përcaktohet aktualisht.
Masat zbutëse gjatë veprimtarive para-ndërtimore përcaktohen për të parandaluar ose minimizuar
këtë ndikim sa më shumë që të jetë e mundur.
7.9.1.

Faza operative

Shkalla dhe rëndësia e këtij ndikimi është e njëjtë me ndikimin "dëmtimi i cilësisë së ujit për shkak të
futjes së ndotësve" (shih kapitullin 6.3, Ndikimet në ujërat sipërfaqësore).
7.10.

Ndikimi tek zonat e mbrojtura dhe të përcaktuara

Nuk ka zona të mbrojtura ose të përcaktuara brenda korridorit të projektit. Ekziston vetëm një
monument i natyrës i cili gjendet brenda korridorit prej 2x500 metra të matur nga aksi i autostradës.
Është pema e vetme e cila është e njohur nga autoritetet përgjegjëse për projektin. Nuk pritet që
autostrada të ndikojë në këtë monument të natyrës gjatë aktiviteteve ndërtimore ose operative. Si një
masë parandaluese do të propozohet të monitorohet puna ndërtimore nëse duhet të krijohet një
strukturë e përkohshme afër kësaj peme.
7.11.

Ndikimi tek trashëgimia kulturore

Monumentet e njohura të trashëgimisë kulturore dhe vendet arkeologjike nuk ndikohen drejtpërdrejt
nga Projekti pasi që të gjitha ato janë të vendosura brenda një distansi minimale prej 330 metrash
nga Linja.
Vendet e trashëgimisë kulturore të identifikuara brenda tamponit të përcaktuar prej 2x500 metra
përgjatë aksit rrugor janë si më poshtë:
•

Manastiri i Dollcit, 500 m nga autostrada; është brenda zonës së mbrojtur (shih më lart për
lokacionin e zonës së mbrojtur nën seksionin e kushteve bazë)
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•

Zona arkeologjike të Epokës së Bronzit: Ka dy lokacione nga ky moshë që gjenden në afërsi
të afërt të rrugës së planifikuar (440m larg nga rruga e autostradës, që gjendet në Rigjevë Gllarevë);

•

Varreza prehistorike - Epoka e bronzit, nekropola e sheshtë e njohur si Gllareva 1 me 39
varre të identifikuara dhe Gllareva 2 me 9 varre të identifikuara

•

Zona arkeologjike - vendbanimi nga periudha I-IV shekulli, vilë nga shek II-III (Dersnik, 340m

•

Kisha Ortodokse, e Dersnikut, 340m larg nga rruga e autostradës;

larg nga rruga e autostradës);

Vendndodhjet dhe rëndësia e të gjitha vendeve të njohura të trashëgimisë kulturore janë përshkruar
në këtë E SIA; Prandaj, kur Linja ndryshon gjatë fazave të ardhshme të projektimit, ose gjatë ndërtimit
- kur vendosen lehtësira të përkohshme të natyrës së përkohshme - këto do të shmangen.
Megjithatë, gjatë ndërtimeve mund të zbulohen edhe vende të tjera, të paidentifikuara më parë. Ky
supozim bazohet në faktin se zona e Projektit është e banuar për qindra shekuj; Ka një të kaluar
shumë të pasur kulturore dhe shpirtërore, dëshmuar nga bollëku i objekteve dhe monumenteve
kulturore dhe historike.
7.11.1. Ndikimi potencial dhe gjasa për rëndësi
•

Faza e ndërtimit
o

•

O Shkatërrimi i vendeve arkeologjike të varrosura të paidentifikuara

Faza operative
o

Plundering of archaeological sites

7.11.2. Faza e ndërtimit
Shkatërrimi i vendeve arkeologjike të varrosura të paidentifikuara
Fakti që nuk ka vende arkeologjike të panjohura në kuadër të projektit nuk do të thotë se ato nuk
ekzistojnë. Punimet e ndërtimit, dhe veçanërisht operacionet e lëvizjes së tokës mund të ekspozojnë
vende të varrosura arkeologjike dhe paleontologjike dhe t'i shkatërrojnë ato. Ky ndikim mund të
ndodhë përgjatë gjithë rrugës së Projektit.
Përllogaritja e shkallës
Nëse ndodh shkatërrimi i vendeve arkeologjike, madhësia e ndikimit do të varet nga rëndësia e
vendit. Ai do të vlerësohet nga një arkeolog ekspert. Duke supozuar se gjetjet do të kishin një vlerë të
lartë dhe do të shkatërroheshin nga punimet e ndërtimit, madhësia e ndikimit do të ishte e madhe,
pasi integriteti i burimit do të humbiste.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë:
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Tabela 134: Vlerësimi i ndikimeve
Kritere

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrime

Karakterizimi i
ndikimit

Negativ

Padëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Direkt

Shkatërrimi i zonës arkeologjike rezulton nga lëvizjet tokësore të
kryera gjatë ndërtimit.

Kthyeshmëria

Pakthyeshë
m

Kur shkatërrohet, vendi nuk mund të rikthehet

Shtrirja
gjeografike

Lokale

Shkatërrimi do të ndikojë në zonën e ndikimit të projektit

Koha kur ndodh
ndikimi

Menjëherë

Efektet do të ndodhin gjatë kryerjes së punimeve të ndërtimit.

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Mundshëm

Nëse ndodh shkatërrimi, ai do të jetë përgjithmonë
Bollëku i vendeve arkeologjike në zonë dhe historia e saj e pasur
rritë gjasat për të gjetur vende të tjera.
Shih më lart

Madhore

Duke marrë parasysh vlerën e lartë potenciale të vendit arkeologjik dhe madhësinë potenciale të
madhe të ndikimit, rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa zbutëse, është e madhe.
7.11.3. Faza operative
Plaçkitja e vendeve arkeologjike
Qasja më e lehtë në zonë (duke përdorur autostradën e re) do të tërheqë vizitorë nga zona të tjera.
Midis këtyre vizitorëve, prania e artefakteve arkeologjike është e mundur.
Përllogaritja e shkallës
Madhësia e këtij ndikimi është konsideruar e moderuar, pasi efekti i gjuetisë do të rezultonte në një
humbje të pjesshme të burimit, por nuk do të ndikonte në integritetin e faqes; Numri i kufizuar i
artefakteve dhe distancat relativisht të gjata në këmbë për vendet arkeologjike do të parandalonin
shkatërrimin e vendeve.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë:
Tabela 135: Vlerësimi i ndikimeve
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimi

Karakterizimi i
ndikimit

Negativ

Padëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Indirekt

Plaçkitja e vendeve arkeologjike do të rezultonte nga një rritje në
pasurinë e vizitorëve të shkaktuar nga qasja më e lehtë në zonën e
sjellë nga treni.

Kthyeshmëria
Shtrirja

Pakthyeshë
m
Lokale

Zot se artefaktet e vjedhura kthehen ne vend
Plaçkitja do të ndikonte kryesisht në ato vende afër autostradës
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Kriteret
gjeografike

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimi
përmes së cilës vizitorët kanë qasje në zonë

Koha kur ndodh
ndikimi

Menjëherë

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Mundshme
E moderuar

Plaçkitja do të fillojë sa më shpejt që vizitorët të kenë qasje në
zonën kur operacioni i autostradës do të fillojë.
Efekti do të vazhdojë gjatë gjithë jetës operacionale të
autostradës.
Grabitësit janë të vetëdijshëm për ekzistencën dhe vendndodhjen e
vendeve arkeologjike të pambrojtura.
Shih më lart

Duke pasur parasysh një ndjeshmëri të lartë të receptorëve të trashëgimisë kulturore dhe një shkallë
të moderuar, rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese, është e moderuar.
7.11.4. Përmbledhje e ndikimit në trashëgiminë kulturore
•

Faza e ndërtimit
o Shkatërrimi i vendeve arkeologjike të varrosura të paidentifikuara – E MADHE

•

Faza operative
o Plaçkitja e vendeve arkeologjike – E MODERUAR
7.12.

Ndikimi social

Ky kapitull vlerëson ndikimet që aktivitetet e projektit do të kenë mbi receptorët / burimet e ndryshme
socio-ekonomike dhe të përdorimit të tokës të shtjelluara nën kushtet e bazës sociale. Vlerësimi
shqyrton efektet në burimet e mëposhtme: Toka dhe Pronësia, Shëndeti dhe Siguria e Komunitetit,
Tensionet e Komunitetit, Qasja dhe Shkëputjet, Shërbimet, Ekonomia, Punësimi, Arsimi, Grupet në
nevojë dhe Efektet e lidhura me fuqinë punëtore.
7.12.1. Hyrje në ndikimin social
Projekti është i dobishëm për ekonominë lokale dhe komunitetet, dhe ndjenja e përgjithshme është
mbështetëse dhe mirëpritëse për Projektin. Kjo është konfirmuar gjatë takimeve të ndryshme me
palët e prekura. Heqja e trafikut të rënduar dhe trafiku i udhëtarëve nga qendrat e fshatrave /
vendbanimeve do të përmirësojë cilësinë e jetës së këtyre komuniteteve dhe do të reduktojë rreziqet
e sigurisë së rrugëve në komunitet.
Ndërtimi i Projektit, megjithatë, do të rezultojë në një sërë ndikimesh fizike dhe ekonomike të
zhvendosjes mbi pronarët, përdoruesit dhe komunitetet e prekura. Ndikimet e mundshme për
komunitetet e prekura janë të renditura në tabelën e mëposhtme dhe paraqiten në këtë kapitull më
poshtë.
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Tabela 136: Çështje të zhvendosjes së pavullnetshme

Kategoria e komuniteteve të
prekura

Gjatë ndërtimit

Gjatë punës

Banorë pronarë asetesh

Humbja e pasurive të
paluajtshme rezidenciale dhe
pasurive (që nuk janë të
luajtshme) të fundjavës apo të
përhershme

/

Qiramarrësit formalë dhe
joformalë të pronave banesore

Humbja e përkohshme ose e
përhershme e pronave banesore

Rritja e shqetësimit të atyre që
kthehen në strukturat rezidenciale
përkohësisht të zhvendosura

Zhvendosje fizike

Zhvendosje ekonomike
Pronarë tokash kopshtare

Humbja e përkohshme ose e
përhershme e zonës së kopshtit
dhe çdo aseti/ përmirësimi në
tokën në pronësi të tyre

Pronarë tokash bujqësore

Humbja e përkohshme ose e
përhershme e tokës Humbja e
aseteve / strukturave të
paluajtshme në tokë (p.sh. gardhe
/ hambare / blegtori etj.). Humbja
e përhershme e të ardhurave (nga
qiraja etj.)

Reduktimi i vlerës së tokës për
shkak të kufizimeve të vendosura
në tokën që shkon përgjatë së
drejtës së kalimit të rrugës së
Projektit

Bizneset

Humbja e strukturave të biznesit
(p.sh. punishte, hotele, dyqane
apo të ngjashme etj.) dhe pasuritë
e paluajtshme;
Humbja e biznesit nga ndërprerja
e përkohshme në aksesin gjatë
ndërtimit

Humbja potenciale e klientëve për
pronat jo-rezidenciale (bizneset) që i
shërbejnë pasagjerëve: hotelet,
restorantet, punëtoritë e makinave,
stacionet e benzinës etj. për shkak
të trafikut të reduktuar përgjatë
rrugës ekzistuese.

Dizajni aktual është në fazën konceptuale dhe ndikimet sociale të përshkruara në këtë pjesë janë
indikative. Gjatë fazave të ardhshme të projektit do të kryhet një vëzhgim më i detajuar i çështjeve të
zhvendosjes së pavullnetshme dhe do të hartohet dhe zbatohet një Sondazh i Përshtatur Social.
Më shumë detaje në lidhje me ndikimet sociale jepen në seksionet më poshtë.
7.13.

Ndikimi tek prona tokësore

Janë identifikuar ndikime të përkohshme dhe të përhershme në lidhje me pronën tokësore. Humbja e
përhershme e tokës dhe e pronës do të ndodhë gjatë fazës para ndërtimit. Ndikimet e përkohshme të
tokës dhe pronës do të prekin pronarët gjatë ndërtimit.
Informacioni i saktë për kërkesat e marrjes së tokës nuk është i disponueshëm për momentin për
shkak të fazës së hershme të dizajnit. Prandaj, ne paraqesim vetëm ndikimet e mundshme bazuar në
vlerësimet e përafërta. Pronat e prekura përkohësisht dhe të përhershme janë identifikuar brenda
buffers përgjatë rreshtimit të 2x500m dhe 2x20m, respektivisht.
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Vlerësimi paraprak identifikoi se pronat do të ndikohen nga strukturat e përkohshme ose të
përhershme të Projektit si më poshtë.
Tabela 137: Vlerësimi paraprak i ndikimit tek prona tokësore.
Vendbanimi

Ndikimi potencial i përkohshëm (me
km)

Ndikimi potencial i përhershëm
(me km)

Drsnik

0+400; 1+500; 2+550; 3+200; 3+950.

/

Dollc

4+100 - 4+600;

5+500

Zajm

6+500; 8+200

/

Drenoc

11+150

/

Pjetërq I Epërm

13+400

12+800 - 13+000

Pjetërq I Poshtëm

14+750; 15+800

15+000

Jabllanicë

17+000- 23+000

19+000; 19+500

Leshan

20+600; 21+000 – 22+000

20+000

Gllaviqicë

23+500

/

Zahac

/

30+000

7.13.1. Ndikimet potenc iale dhe gjasa për rëndësi
Nidkimet e mundshme vijuese janë identifikuar në lidhje me blerjen e tokës dhe pronën
•

Faza e ndërtimit
o

o

Ndikimi i përkohshëm tek prona tokësore


Humbje e tokës



Nxjerrj e jetesës

Ndikimi i përhershëm tek prona tokësore


Humbja e strehimit



Humbja e tokës

7.13.1.1.

Faza e ndërtimit

Ndikimi i përkohshëm tek prona tokësore
Humbja e tokës
Shumica e humbjes së përkohshme të tokës do të jetë për hapjen e gropave të gërrmimit, deponitë
për materialet e tepërta, ndërtesat e magazinimit, rrugët e aksesit dhe hapësirat për punëtorë. Ka të
ngjarë, megjithatë, që do të përdoren gropat ekzistuese të gërrmimit dhe nuk do të merren tokë
shtesë. Rrugët hyrëse ekzistuese do të përdoren për aq sa është e mundur.
Vendosja e objekteve të përkohshme do të përmbushë kërkesat ligjore dhe marrëveshjet do të
arrihen me pronarët e tokave të prekura.

301

Përllogaritja e shkallës
Ndikimet do të shfaqen në një kohë të shkurtër dhe pas përfundimit të aktiviteteve ndërtimore;
Shumica e tokës do të kthehet në gjendjen e saj të mëparshme. Për shkak të humbjes së lehtë ose
ndryshimit të burimit të tokës në një periudhë kohe të shkurtër, madhësia e këtij ndikimi vlerësohet si
e vogël.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 139).
Tabela 138: Shkalla e ndikimit – hum bja e përkohshme e tokës
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu

Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Ndikimi do të prishë përdorimin e tokës për qëllime të tjera si
ushqimi i bagëtive, aktivitetet e kufizuara të gjuetisë

Lloji i ndikimit

Direkt

Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë mbi
receptorin

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i kthyeshëm. Situata mund të
kthehet në gjendjen e mëparshme

Shtrirja gjeografike

Lokale

Ndikimi është i kufizuar në komunitetet që janë në distancën më të
afërt të autostradës

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të projektit

Kohëzgjatja

Afatmesme

Bazuar në vlerësimin për aktivitetet e ndërtimit, kohëzgjatja
vlerësohet të jetë e fundit në afat të shkurtër (3-4 vjet)

Sigurtë

Ekziston një gjasë e madhe që ky ndikim të ndodhë

E vogël

Gjatë fazës së ndërtimit do të ndodhë ndryshimi i receptorit

Gjasat për paraqitje
Shkalla

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese, është e vogël.
Nxjerrja e jetesës
Marrja e përkohshme e tokës do të shkaktojë largimin e bagëtive nga zonat e kullotjes gjatë
periudhave të shpërthimit ose operacioneve të pajisjeve të rënda. Në zonat pyjore, aktivitetet e
ndërtimit mund të rezultojnë në humbjen afatgjatë të prodhimit të drurit për shkak të nevojës për të
hequr pemët. Lëvizja në këtë zonë do të kufizohet gjatë fazës së ndërtimit.
Përllogaritja e shkallës
Blegtoria, korrja e lëndës djegëse ose aktivitetet rekreative do të shqetësohen përkohësisht. Për
shkak të madhësisë shumë të kufizuar të tokave të kërkuara dhe tokave në dispozicion rreth zonës së
ndërtimit ku këto aktivitete mund të zhvendosen, do të preket një numër i vogël i popullsisë lokale.
Pas ndërtimit, efektet e jetesës do të rivendosen. Madhësia e ndikimit vlerësohet si e vogël.
Shkalla e k ëtij ndikimi është si vijon (Tabela 140).
Tabela 139: Shkalla e ndikimit – nxjerrja e jetesës
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Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu

Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Negativ

Ndikimi do të shkaktojë shqetësim të jetesës

Lloji i ndikimit

Indirekt

Është ndikim i tërthortë në receptorin përmes ndikimit në
jetesën e komuniteteve lokale

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Jetesa kur kohëzgjatja e ndikimit do të përfundojë mund të
kthehet në gjendjen e mëparshme

Shtrirja gjeografike

Lokal

Ndikimi do të kufizohet tek individë ose grupe të popullsisë
specifike në ose afër autostradës

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Ndikimi do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të
projektit

Kohëzgjatja

Afatmesëm

Ndikimi pritet të zgjasë gjatë periudhës së ndërtimit (nga 2 deri
në dhjetë vjet)

Sigurtë

Ekziston një gjasë e madhe që ky ndikim të ndodhë

E vogël

Vetëm ndryshimi i receptorit do të ndodhë

Gjasat për paraqitje
Shkalla

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese, është e lehtë.
Humbja e përhershme e tokës
Humbja e strehimit
Korridori për Linjën e autostradës ndodhet jashtë vendbanimeve, për pjesën më të madhe të
gjatësisë. Kalon zonat bujqësore të kategorisë së ulët. Shumica e pronave mund të shmangen duke
bërë ndryshime mikro në Linjë gjatë përsosjeve të mëtejshme.
Vlerësimi paraprak, (i cili nuk bazohet në ndonjë studim topografik), tregon se disa Prona
Rezidenciale mund të preken në këto zinxhirë:
Tabela 140: Prona të paluajtshme potencialisht të prekura
Nr. i strukturave
(shtëpi/ndërtesa biznesore)

Distanca (km)

Distanca tek autostrada

5

0+400

250

3

1+500

70

Kryqëzimi është planifikuar - nr. i
Pronave Rezidenciale nuk mund
të përcaktohet

3+200

300

3

3+950

70

5

4+400-4+600

450

6

5+500

1-3

3

6+500

450

1 (biznesore)

8+200

70

30

12+800 – 13+000

5 – 15

20

13+400

100

5

14+750

60

Kryqëzimi është planifikuar - nr. i
Pronave Rezidenciale nuk mund

15+000

1-3
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Nr. i strukturave
(shtëpi/ndërtesa biznesore)
të përcaktohet

Distanca (km)

Distanca tek autostrada

1 (biznesore)

15+800

150

Mbikalimi është planifikuar - nr. i
Pronave Rezidenciale nuk mund
të përcaktohet

19+500

10

Mbikalimi është planifikuar - nr. i
Pronave Rezidenciale nuk mund
të përcaktohet

20+000

3–5

3+1 biznesore

20+600

350

30

21+000 – 22+000

400

5

23+500

100 – 150

3

25+000

80

3 prona jo-rezidenciale (biznese)

30+000

Aktualisht të destinuara për
demolim; ndryshimet janë të
mundshme në fazën e dizajnit të
hollësishëm

Meqë dizajni i projektit do të përcaktohet më tutje ekziston një gjasë e madhe që efekti mund të
rezultojë me marrjen e tokës në vend të humbjes së banimit.
Përllogaritja e shkallës
Banorët të cilët do të duhet të zhvendosen për ndërtimin e autostradës mund të përjetojnë ndikime të
tjera të tilla si:
•

Ndryshimet në llojin dhe pronësinë e banesave;

•

Shkëputja nga kujtimet e tyre të çmuara që lidhen me shtëpitë e tyre që kanë vlerë të lartë
sentimentale;

•

Marrëdhëniet e tanishme sociale të banorëve do të ndërpriten dhe ata do të duhet të krijojnë
marrëdhënie të reja në një mjedis të ndryshëm shoqëror. Kjo mund të shkaktojë ndikime
sociale dhe psikologjike;

Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 142).
Tabela 141: Shkalla e ndikimit – Humbja e strehimit

Lloji i ndikimit

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Ndikimi nuk është i dëshirueshëm pasi njerëzit po
Negativ
humbasin shtëpitë e tyre
Aktivitetet e projektit rezultojnë në një ndikim të
Direkt
drejtpërdrejtë mbi receptorin

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme

Shtrirja gjeografike

Lokale

Ndikimi do të kufizohet tek individë ose grupe
të popullsisë specifike në ose afër autostradës

Koha kur ndodh
ndikimi

Menjëherë

Ndikimi do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të
projektit

Kriteret
Karakterizimi i
ndikimit
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Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Kriteret
Kohëzgjatja
Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Afatmesme

Ndikimi pritet të zgjasë gjatë periudhës së ndërtimit

Sigruta

Ka shumë gjasa që ky ndikim të ndodhë

Madhore

Ndodh umbja e receptorëve

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese, është e madhe.
Humbja e tokës
Ky ndikim do të ndodhë gjatë fazës së ndërtimit. Autostrada e planifikuar do të kërkojë rreth 123,48
ha. Nga kjo pjesa më e madhe është toka bujqësore (75,15 ha) toka pyjore (38,28 ha) dhe kullota
gjysmë natyrale (3,70 ha).
Përllogaritja e shkallës
Ndikimi negativ afatgjatë është humbja e përhershme e tokës që përdoret për aktivitetet bujqësore.
Toka është e rëndësishme për bujqësinë e ekzistencës në situata të vështira ekonomike. Pronarët do
të kompensohen me vlerë të parave për tokën e shpronësuar, hues, madhësia e ndikimit është e
madhe.
Shkalla e këtij ndikimi është si vijon (Tabela 143).
Tabela 142: Shkalla e ndikimit – humbja e përhershme e tokës
Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Ndikimi nuk është i dëshirueshëm pasi njerëzit po
Negativ
humbasin tokën e tyre
Aktivitetet e projektit rezultojnë në një ndikim të
Direkt
drejtpërdrejtë mbi receptorin

Kriteret
Karakterizimi i
ndikimit
Lloji i ndikimit
Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Lokal

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Kohëzgjatja

Afatmesëm

Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme
Ndikimi do të kufizohet tek individë ose grupe të
popullsisë specifike në ose afër autostradës
Ndikimi do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të
projektit
Ndikimi pritet të zgjasë gjatë periudhës së ndërtimit
(nga 2 deri në dhjetë vjet)

Sigurtë

Ka shumë gjasa që ky ndikim të ndodhë

Madhore

Ndodh humbja e receptorëve

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese, është e madhe.

7.13.2. Përmbledhje e ndikimit tek prona tokësore
o

Ndikime të përkohshme tek prona tokësore
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o



Humbje e tokës – E LEHTË



Jetesa - E LEHTË

Ndikimi i përhershëm tek prona tokësore
 Humbje e strehimit – E MADHE


7.14.

Humbje e tokës – E MADHE

Ndikime potenciale tek shëndeti dhe siguria e komunitetit

Aktivitetet e ndërtimit mund të nënkuptojnë ekspozimin e komunitetit ndaj çështjeve të shëndetit,
sigurisë dhe sigurisë. Shqetësimet shëndetësore përfshijnë ekspozimin ndaj sëmundjeve që vijnë nga
ndryshime të përkohshme ose të përhershme në popullsi; Ekspozimi ndaj materialeve të rrezikshme
gjatë ndërtimit dhe transportit të mallrave dhe materialeve. Shqetësimet e sigurisë lidhen me rrezikun
për aksidentet për shkak të lëvizjes së automjeteve të rënda gjatë ndërtimit.
MI promovon shëndetin dhe sigurinë e publikut dhe respekton Kërkesat për Performancë (PR) 4
(Politika Sociale dhe Mjedisore e BERZH-it).
7.14.1. Ndikimi potencial dhe gjasa për rëndësi
Ndikimet potenciale të mundshme mbi Shëndetin dhe Sigurinë në Komunitet janë identifikuar për
fazat e ndërtimit dhe të operimit të Projektit.
•

•

Faza e ndërtimit
o

Ndikimi nga fluksi i punëtorëve të përkohshëm

o

Ndikimi nga ekspozimi në rritje i komunitetit ndaj sëmundjeve

o

Ndikimi nga trafiku i rritur dhe automjetet e rënda në rrugët lokale gjatë ndërtimit

Faza operative
o

Ndikimi në qasjen më të mirë në qytetet më të mëdha dhe shërbimet shëndetësore të
vendosura në qytetet më të mëdha
7.14.1.1.

Faza e ndërtimit

Ndikimi nga fluksi i punëtorëve të përkohshëm
Edhe pse një numër i konsiderueshëm i fuqisë punëtore do të mobilizohet në nivel lokal, fuqia
punëtore e kualifikuar do të sigurohet nga Kontraktuesi; Këta punëtorë do të banojnë në kampet e
ndërtimit.
Pritet që rritja e përqendrimit të punëtorëve në vendet e ndërtimit do të ketë ndikim në komunitetet
lokale. Lëvizja e punëtorëve do të organizohet dhe përcaktohet nga marrëveshjet ndërmjet
punëdhënësit dhe kontraktorëve.
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Konfliktet mes pjesëtarëve të komunitetit lokal dhe njerëzve të sapoardhur për shkak të dallimeve
socio-kulturore dhe çështjeve të tjera janë të mundshme. Për shkak të kësaj, punëtorët duhet të
marrin trajnim dhe të nënshkruajnë një kod pune të sjelljes, me qëllim që të shmangen konfliktet.
Rritja e sëmundjeve, që lidhen me hyrjen e punëtorëve të përkohshëm në zonën e ndërtimit ka të
ngjarë.
Përllogaritja e shkallës
Punëtorët nga komunitetet e prekura do të angazhohen gjerësisht gjatë ndërtimit. Ndikimi nga një
fluks i punëtorëve të përkohshëm pritet të jetë i kufizuar. Shkalla e ndikimit vlerësohet të jetë e vogël.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 144).
Tabela 143 Shkalla e ndikimit – ndikimi nga fluksi i punëtorëve të përkohshëm
Kriteret
Karakterizimi i
ndikimit
Lloji i ndikimit
Kthyeshmëria
Shtrirja
gjeografike
Koha kur ndodh
ndikimi

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Ndikimi mund të krijojë përkeqësim mbi situatën aktuale në
Negativ
sigurinë e komunitetit
Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë
Direkt
mbi receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i kthyeshëm. Situata mund të
Kthyeshëm
kthehet në gjendjen e mëparshme
Lokal
Menjëherë

Ndikimi është i kufizuar në komunitetet që janë në distancën më
të afërt të autostradës
Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të projektit

Kohëzgjatja

Afatmesëm

Bazuar në vlerësimin për kohëzgjatjen e aktiviteteve ndërtimore,
vlerësohet që ndikimi të zgjasë në afat të mesëm (ndërmjet dy
dhe dhjetë vjet)

Gjasat
për
paraqitj
e
Shkalla

Sigurtë

Ka gjasa të larta që kjo të ndodhë

E vogël

Ndryshim

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është e lehtë.
Ndikimi nga ekspozimi i komunitetit ndaj sëmundjes
Projektet e ndërtimit zakonisht lidhen me ndërveprimet shoqërore midis punëtorëve të ndërtimit dhe
komuniteteve lokale. Kjo ndër faktorët e tjerë mund të sjellë një rrezik të shtuar të transmetimit të
sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, HIV / SIDA dhe sëmundjeve të tjera ngjitëse, TB,
pneumoni etj.
Përllogaritja e shkallës
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Punëtorët e pakualifikuar të ndërtimit do të punësohen kryesisht nga vendbanimet e prekura nga
projekti. Një rrezik i ekspozimit në rritje të komunitetit ndaj sëmundjeve vazhdon ende, sidomos ndaj
sëmundjeve ngjitëse. Shkalla e ndikimit vlerësohet të jetë e madhe.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 145).
Ta bela 144 Shkalla e ndikimit – ndikimi nga ekspozimi i komunitetit ndaj sëmundjeve
Kriteret
Lloji i ndikimit
Kthyeshmëria

Shtrirja gjeografike

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim të
Direkt
drejtpërdrejtë mbi receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm.
Pakthyeshëm
Situata nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme
Ndikimi është fillimisht në nivel lokal drejt individëve ose
komuniteteve të popullatës specifike, por për shkak të
natyrës së ndikimit dhe mundësisë së përhapjes mund të
Rajonal
ketë madhësi rajonale

Koha kur ndodh ndikimi

Menjëherë

Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të projektit

Kohëzgjatja

Afatmesëm

Bazuar në vlerësimin për kohëzgjatjen e aktiviteteve
ndërtimore, vlerësohet që ndikimi të zgjasë në afat të
mesëm (ndërmjet dy dhe dhjetë vjet)

Gjasat e paraqitjes

Sigurtë
Madhor

Ekziston një gjasë e madhe për këtë ndikim
Humbja e cilësisë dhe integritetit të burimeve

Shkalla

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masa lehtësuese, është e madhe.
Ndikimet nga rritja e trafikut dhe automjeteve të rënda në rrugët lokale gjatë ndërtimit
Trafiku i ndërlidhur me ndërtimin do të ndikojë negativisht në sigurinë rrugore, sidomos përgjatë
rrugës Prishtinë-Pejë dhe rrugëve lokale, ku do të vendosen objektet e disa kontraktuesve. Banorët
nga vendbanimet lokale të vendosura në rrugët e transportit, potencialisht do të jenë të ekspozuar
ndaj aksidenteve dhe lëndimeve. Trafiku i përbërë nga automjete të rënda dhe makineri është
veçanërisht e rrezikshme.
Përllogaritja e shkallës
Trafiku në rritje i mekanizimit të rëndë, që kërkohet për aktivitetet e ndërtimit, do të ndryshojë regjimin
normal të trafikut. Kjo do të rezultojë në rritje të rreziqeve për aksidentet dhe lëndimet. Shkalla
vlerësohet të jetë e madhe.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 146).
Tabela 145: Shkalla e ndikimit – Ndikimet nga rritja e trafikut dhe lloji i trafikut në rrugët lokale
gjatë ndërtimit
Kriteret
Karakterizimi i
ndikimit

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Negativ

Ndikimi nuk është i dëshirueshëm
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Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim të
Direkt
drejtpërdrejtë mbi receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm. Situata
Pakthyeshëm
nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme
Ndikimet shtrihen nëpër komunat e prekura dhe
rrethet e Prizrenit, Gjakovës, Mitrovicës, Pejës dhe
Rajonal
Prishtinës

Kriteret
Lloji i ndikimit
Kthyeshmëria
Shtrirja
gjeografike
Koha kur ndodh
ndikimi
Kohëzgjatja

Menjëherë

Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të projektit

Afatmesëm

Bazuar në vlerësimin për kohëzgjatjen e aktiviteteve
ndërtimore, vlerësohet që ndikimi të zgjasë në afat të
mesëm (ndërmjet dy dhe dhjetë vjet)

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masat e migrimit, është e madhe.
7.14.1.2.

Faza operative

Përmirësimi i qasjes në shërbime më të mira shëndetësore dhe shërbime të tjera në qyteza /
qytete më të mëdha
Autostrada në funksion do t'u sigurojë banorëve lokalë qasje më të mirë për shërbimet sociale dhe
arsimore në qytetet më të mëdha në Kosovë dhe në anën e vendit.
Në rast se pika e fillimit të personit është në një vendbanim të prekur larg autostradës, koha e
udhëtimit është rritur për shkak të nevojës për të udhëtuar në kryqëzimin më të afërt përpara se të
hyjë në autostradë dhe në këtë mënyrë koha e udhëtimit për të arritur shërbimet shëndetësore të
vendosura në Pejë ose Prishtinë mund të mos jetë domosdoshmërisht më e shkurtër. Sidoqoftë, koha
e humbur për të lëvizur për të arritur shkëmbimin më të afërt të autostradës, do të kompensohet nga
shpejtësia e udhëtimit përgjatë autostradës.
Nëse udhëtarët do të përdorin transportin publik, ka të ngjarë që koha e udhëtimit përgjatë rrugës
ekzistuese të zvogëlohet edhe për shkak të trafikut të reduktuar dhe rrjedhimisht mbingarkesës.
Përllogaritja e shkallës
Transporti i ri alternativ dhe i shpejtë do të përmirësojë në masë të madhe situatën aktuale. Shkalla e
këtij ndikimi do të jetë e madhe.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 147).
Tabela 146: Shkalla e ndikimit – Përmirësimi i qasjes në shërbime më të mira shëndetësore
dhe shërbime të tjera në qyteza / qytete më të mëdha
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
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Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Kriteret

Karakterizimi i ndikimit

Pozitiv
Direkt

Ndikimi është i dëshirueshëm
Ndikimi në cilësinë e receptorit do të jetë i drejtpërdrejtë

Kthyeshmëria

Pakthyeshë
m

Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm.
Situata nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme

Shtrirja
gjeografike

Rajonal

Ndikimet shtrihen nëpër komunat e prekura

Koha kur ndodh
ndikimi

Menjëherë

Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të projektit

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Ndikimet shtrihen gjatë funksionimit të autostradës

Gjasa për paraqitje

Sigurtë
Madhor

Ka gjasa të mëdha për të ndodhur
Përmirësim madhor i cilësisë së receptorëve

Lloji i ndikimit

Shkalla

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi është e madhe.
7.14.2. Përmbledhje e ndikimit tek shëndeti dhe siguria në komunitet
•

Faza e ndërtimit
o Ndikimi nga fluksi i punëtorëve të përkohshëm – E LEHTË
o

Ndikimi nga ekspozimi në rritje i komunitetit ndaj sëmundjeve – E MADHE

o

Ndikimi nga trafiku i rritur dhe automjetet e rënda në rrugët lokale gjatë ndërtimit – E
MADHE

•

Faza operative
o

Ndikimi në qasjen më të mirë në qytete më të madhe dhe në shërbimet shëndetësore
në qytetet më të mëdha – E MADHE

7.15.

Ndikimet e mundshme mbi efektet e qasjes dhe ndërprerjes

Ndërtimi dhe funksionimi i autostradës do të ketë efekte tek qasja dhe ndërprerja për publikun e gjerë
të shërbimeve të komunitetit dhe sektorit të biznesit në komunitetet në ose afër autostradës.
Vendbanimet Zajm, Drenoc dhe Zahac, të cilat janë të ndara nga autostrada, do të imponohen në
mënyrë specifike ndaj ndikimeve të mundshme mbi efektet e hyrjes dhe të ndërprerjes. Gjithashtu
disa nga rrugët e hyrjes do të bëhen jofunksionale gjatë fazës së ndërtimit dhe të operimit të
autostradës. Njerëzit e prekur duhet të mësohen me zgjidhjen e trafikut të ri dhe të shfrytëzojnë qasje
të re të sigurt në shtëpitë, lagjet dhe qytetet e tyre.
7.15.1. Ndikimi potencial dhe gjasat për rëndësi
Ndikimet e mundshme tek qasja, për shkak të ndërprerjes, janë identifikuar për fazat e ndërtimit dhe
të operimit të Projektit.
•

Faza e ndërtimit
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o
•

Ndikimi tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes

Faza operative
o

Ndikimet në efektet e qasjes dhe ndërprerjes për publikun e gjerë, shërbimet e
komunitetit dhe sektorin e biznesit në komunitetet në ose afër autostradës.
7.15.1.1.

Faza e ndërtimit

Ndikimi tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes
8,743 personave në vendbanimet e prekura do t’u imponohen probleme me qasjen gjatë ndërtimit
dhe funksionimit të autostradës duke e kufizuar lëvizjen e tyre brenda zonës së ndikimit të ndërtimit.
Qasja do të jetë e kufizuar për fermerët, të cilët përdorin kullotat përgjatë Linjës; për ata që presin dru;
për ata që bëjnë aktivitete rekreacioni në këtë zonë. Do të ketë numër të lartë të efekteve të qasjes
dhe të ndërprerjes në komunitetet që janë afër vendeve të ndërtimit dhe autostradës. Ndjeshmëria e
këtij nën-receptori është shumë e lartë.
Qasja në shërbimet e komunitetit do të ndikohet nga koha më e gjatë e udhëtimit të kërkuar si rezultat
i aktiviteteve ndërtimore në vend. Nuk ka shërbime të komunitetit që do të preken drejtpërdrejt kur
autostrada është larg nga rruga ekzistuese. Megjithatë, disa probleme mund të ndodhin gjatë
ndërtimit të nënkalimeve dhe mbikalimeve, si dhe ndërprerjeve; Mund të ndikojë në lëvizjen në rrugë
nga rrugët lokale.
Sektori i biznesit indirekt do të vuajë nga ndryshimet në trafik (ngjeshja për shkak të transportit të
materialeve ndërtimore dhe punëtorëve nga rruga ekzistuese) dhe aksesi i ndryshuar (gjatë ndërtimit
të kryqëzimeve me rrugët lokale) si disa shitës dhe klientë që vijnë nga pjesë të tjera të Kosovës ,
Dhe jashtë, do të duhet kohë shtesë për të udhëtuar për të arritur këto biznese.
Përllogaritja e shkallës
Ndikimet tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes do të ndodhin kryesisht gjatë periudhës së ndërtimit për
shkak të lëvizjes së kufizuar në vendet e ndërtimit dhe ndryshimin e rrugës së qasjes duke rritur
kohën e udhëtimit. Ndikimi vlerësohet të ketë një shkallë të vogël.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 148).
Tabela 147: Shkalla e ndikimit – ndikimi tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes
Kriteret
Karakterizimi i
ndikimit
Lloji i ndikimit
Kthyeshmëria
Shtrirja
gjeografike

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Ndikimi mund të keqësojë qasjen dhe ndërprerjen e situatës
Negativ
aktuale
Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim indirekt mbi
Indirekt
receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i kthyeshëm. Situata mund të
Kthyeshëm
kthehet në gjendjen e mëparshme
Ndikimi është i kufizuar në komunitetet që janë në distancën më
Lokal
të afërt të autostradës
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Kriteret
Koha kur
ndodh ndikimi
Kohëzgjatja
Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Menjëherë

Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të projektit

Afatmesëm

Bazuar në vlerësimin për kohëzgjatjen e aktiviteteve ndërtimore,
vlerësohet që ndikimi të zgjasë në afat të mesëm (ndërmjet dy dhe
dhjetë vjet)

Mundshëm

Ekziston një gjasë e mesme që ky ndikim të ndodhë

Vogël

Ndryshime për receptorin

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është e moderuar.
7.15.1.2.

Faza operative

Ndikimet tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes
This ëill cause severance effects. Qasja do të jetë e kufizuar në daljet / hyrjet në ndërprerje.
Mbikalimet dhe nënkalimet do të sigurojnë rrjedhën e vazhdueshme të trafikut përgjatë rrugëve të
kryera nga autostrada. Megjithatë, do të ketë një lëvizje të kufizuar të njerëzve, në krahasim me
gjendjen aktuale përgjatë rrugës ekzistuese N9, ku mundësohet qasje e pakufizuar në dhe nga pronat
e afërta. Kjo do të shkaktojë efekte të largimit.
Gjatë funksionimit të autostradës, koha e udhëtimit të shitësve dhe klientëve të bizneseve ekzistuese
mund të rritet edhe pak (varësisht nga vendndodhja e lokaleve të veçanta të biznesit) për shkak të
nevojës për të përdorur kryqëzimet e autostradës për të arritur lokacionin e bizneseve ekzistuese.
Koha e humbur në lidhjen me rrugën ekzistuese nga autostrada mund të kompensohet nga shpejtësia
më e lartë në autostradë.
Përllogaritja e shkallës
Ndikimi vlerësohet të jetë i shkallës së moderuar.
Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 149).
Tabela 148: Shkalla e ndikimit – Ndikimi tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i
ndikimit

Negativ

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtrirja
gjeografike

Lokal

Koha kur
ndodh ndikimi

Vonuar

Ndikimi mund të përkeqësojë situatën aktuale
Aktivitetet e punës do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë
mbi receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm. Situata
nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme
Ndikimi është i kufizuar në komunitetet që janë në distancën
më të afërt të autostradës
Efekti vonon dhe ndodh pas aktiviteteve të projektit, në
këtë rast gjatë fazës së punës

312

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Kriteret

Afatgjatë

Kohëzgjatja
Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Ndikimet shtrihen gjatë funksionimit të autostradës

Mundshëm

Ekziston një gjasë e mesme që ky ndikim të ndodhë

Moderuar

Humbja e burimeve / shkalla e madhe e përmirësimit

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi, pa masat lehtësuese mund të shkaktojë efekte të mëdha negative.
Ndikimi do të rezultojë në ndryshime substanciale në popullatën / komunitetet e përcaktuara ose do të
rezultojë në një ndryshim të madh në kushtet socio-ekonomike.
7.15.2. Përmbledhje e ndikimeve tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes
•

Faza e ndërtimit
o Ndikimet tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes – MODERUAR

•

Faza operative
o Ndikimet tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes për publikun e përgjithshëm, shërbimet
e komunitetit dhe sektorin e biznesit në komunitetet në ose pranë autostradës –
MODERUAR
7.16.

Ndikimi potencial ekonomik

Gjatë fazës së ndërtimit pritet që punimet përkatëse të ndërtimit do të kenë ndikim të konsiderueshëm
sidomos në ekonominë lokale dhe në ekonominë kombëtare. Gjatë fazës operacionale do të hapen
tregje të reja si rezultat i transferimit më të mirë të mallrave dhe teknologjive; do të jenë në dispozicion
alternativa të reja të transportit të cilat do të ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin e ekonomisë lokale dhe
kombëtare
7.16.1. Ndikimi potencial dhe gjasa për rëndësi
Janë identifikuar ndikimet potenciale të mundshme mbi Ekonominë për fazat e ndërtimit dhe të
funksionimit të Projektit:
•

Faza e ndërtimit
o

•

Stimulimi i rritjes ekonomike në nivel lokal

Faza operative
o

Efektet tek ekonomia lokale dhe vendore
7.16.1.1.

Faza e ndërtimit

Stimulimi i rritjes ekonomike në nivel lokal
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Ekonomia lokale do të preket direkt dhe pozitivisht. Do të hapet një treg potencial për prodhuesit
bujqësor lokal dhe bizneset e tjera. Projekti do të stimulojë aktivitetet ekonomike lokale duke
angazhuar sipërmarrës lokalë. Nën-kontraktorët lokalë do të përdorin shërbimet komunitare në
dispozicion në nivel lokal. Një pjesë e rritjes së të ardhurave dhe taksave do të ridrejtohen tek
komunitetet lokale të mbledhura një herë në nivel qendror.
Përllogaritja e shkallës
Pritet që ndikimi të rezultojë në ekonomi lokale të përmirësuar dhe kështu ndikimi do të ketë shkallë
madhore.
Shkalla e kë tij ndikimi është si vijon (Tabela 150).

Tabela 149: Shkalla e ndikimit – Stimulimi i rritjes ekonomike në nivel lokal
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i
ndikimit

Pozitiv

Lloji i ndikimit

Direkt

Kthyeshmëria

Kthyeshëm

Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë mbi
receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i kthyeshëm. Situata mund të
kthehet në gjendjen e mëparshme

Shtrirja
gjeografike

Lokal

Ndikimi është i kufizuar në komunitetet që janë në
distancën më të afërt të autostradës

Koha kur ndodh
ndikimi

Me njëherë

Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të projektit

Afatmesëm

Bazuar në vlerësimin për kohëzgjatjen e aktiviteteve ndërtimore,
vlerësohet që ndikimi të zgjasë në afat të mesëm (ndërmjet dy dhe
dhjetë vjet)

Sigurtë

Ekziston një gjasë e madhe që ky ndikim të ndodhë

Madhor

Përmirësim i lartë i cilësisë së receptorëve

Kohëzgjatja
Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Ndikimet janë përmirësimi i situatës aktuale; është e
dëshirueshme

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi është e madhe.
7.16.1.2.

Faza operative

Efekti tek ekonomia lokale dhe vendore
Ekonomia lokale
Gjatë fazës operative, ekonomia lokale do të përfitojë nëpërmjet angazhimit të fuqisë punëtore për
aktivitetet e mirëmbajtjes. Shërbimet e lidhura me projektin, siç janë stacionet e benzinës, vendet e
pushimit, restorantet etj do të ofrojnë mundësi punësimi. Qasja më e mirë do të nxisë zhvillimin e
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aktiviteteve ekonomike lokale si bujqësia, pylltaria, turizmi, mbledhja e frutave të pyllit që pritet të
intensifikohen për shkak të qasjes më të mirë në tregjet e hapura në vend dhe në nivel kombëtar.
Informata më të hollësishme mbi shkallën e ndikimit do të merren përmes një studimi të detajuar
social gjatë fazës së Projektimit Preliminar, i cili do të vlerësojë bizneset ekzistuese të prekura (të
ashtuquajtura "komunitete të shmangura"), gjasat dhe shtrirja e zhvendosjes së tyre ekonomike si
rezultat i Projektit.
Përllogaritja e shkallës
Pritet që ndikimi në Ekonominë Lokale të jetë pozitiv dhe i një shkalle të gjerë. Ndikimi do të ketë një
shkallë madhore.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela151).
Tabela 150: Shkalla e ndikimit – Efekti tek ekonomia lokale
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i
ndikimit

Pozitiv

Ndikimi është përmirësimi i situatës aktuale; është i dëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Indirekt

Autostrada operacionale do të ketë ndikim indirekt mbi
receptorin

Kthyeshmëria

Pakthyeshë
m

Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm. Situata nuk mund
të kthehet në gjendjen e mëparshme

Shtrirja
gjeografike

Lokal

Ndikimi është i kufizuar në individë ose grupe / komunitete specifike
në ose afër autostradës

Koha kur ndodh
ndikimi

Vonuar

Efekti vonohet dhe ndodh diku pas aktivitetit të projektit

Kohëzgjatja
Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Afatgjatë

Ndikimi shtrihet gjatë funksionimit të autostradës

Sigurtë

Ka shumë g jasa që ky ndikim të ndodhë

Madhor

Përmirësim i lartë i cilësisë së receptorit

Rëndësia fillestare e këtij efekti është e madhe.
Ekonomia vendore
Funksionimi i autostradës do të nxisë rritjen ekonomike duke ndërtuar, rritur, menaxhuar dhe
mirëmbajtur shërbimet e transportit. Kohët e transportit do të ulen, duke ndikuar pozitivisht në çmimet
e tregut të produkteve. Kjo do të çojë në një konkurrencë të përmirësuar të ekonomisë vendore.
Përllogaritja e shkallës
Pritet që ndikimi në ekonominë vendore të jetë pozitive dhe në një shkallë të madhe. Ky ndikim do të
ketë një shkallë madhore.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 152).
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Tabela 151: Shkalla e ndikimit – Efekti tek ekonomia vendore
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i
ndikimit

Pozitiv

Ndikimet janë përmirësimi i situatës aktuale; është i dëshirueshëm

Lloji i ndikimit

Indirekt

Autostrada në funksion do të ketë ndikim indirekt mbi receptorin

Pakthyeshë
m
Shkallë
vendi

Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm. Situata nuk mund
të kthehet në gjendjen e mëparshme

Kthyeshmëria
Shtrirja
gjeografike

Ndikimet shtrihen në pjesën më të madhe të zonës së Kosovës

Koha kur ndodh
ndikimi

Vonuar

Efekti vonon dhe ndodh diku pas aktivitetit të projektit

Kohëzgjatja
Gjasat për
paraqitje
Shkalla

Afatgjatë

Ndikimi shtrihet gjatë funksionimit të autostradës

Sigurtë

Ekziston një gjasë e madhe që ky ndikim të ndodhë

Madhor

Përmirësim i lartë i cilësisë së receptorit

Rëndësia fillestare e këtij efekti është e madhe.
7.16.2. Përmbledhje e ndikimit tek ekonomia
•

Faza e ndërtimit
o Stimulimi i rritjes ekonomike në nivel lokal – E MADHE

•

Faza operative
o Efektet tek ekonomia lokale dhe vendore – E MADHE
7.17.

Ndikimi potencial tek punësimi

7.17.1. Ndikimi potencial dhe gjasat për rëndësi
Ndikimet potenciale të mundshme mbi Punësimin janë identifikuar për fazat e ndërtimit dhe të
operimit të Projektit:
•

Faza e ndërtimit
o

•

Krijimi i punësimit lokal

Faza operative
o

Krijimi i punësimit

o

Përmirësimi në qasje për mundësi të punësimit në të gjithë rajonin
7.17.1.1.

Faza e ndërtimit

Krijimi i punësimit lokal
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Gjatë ndërtimit të autostradës, punësimi do të gjenerohet kryesisht për punëtorët e ndërtimit. Për sa i
përket shpërndarjes gjinore, mund të pritet që gruaja të angazhohet brenda kampeve të punës,
administrimit të Kontraktorëve ose në Mbikëqyrje (stafi administrativ ose inxhinier).
Përllogaritja e shkallës
Pritet që gjatë fazës së ndërtimit të krijohen mundësi punësimi me shkallë madhore.
Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 153).
Tabela 152: Shkalla e ndikimit – Krijimi i punësimit lokal (direkt dhe indirekt)
Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Ndikimet janë përmirësimi i gjendjes aktuale në lidhje
Karakterizimi i ndikimit
Pozitiv
me papunësinë, është e dëshirueshme
Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim direkt dhe
Direkt/indirekt
Lloji i ndikimit
indirekt mbi receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm.
Pakthyeshëm
Kthyeshmëria
Situata nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme
Ndikimi shtrihet në pjesën më të madhe të
Vendor
Shtrirja gjeografike
Maqedonisë (mund të angazhohen kompanitë
vendore të ndërtimit)

Kriteret

Koha kur ndodh
ndikimi

Menjëherë

Kohëzgjatja

Afatmesëm

Gjasat për paraqitje
Shkalla

Sigurtë
Madhor

Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të
projektit
Bazuar në vlerësimin për kohëzgjatjen e aktiviteteve
ndërtimore, vlerësohet që ndikimi të zgjasë në afat të
mesëm (ndërmjet dy dhe dhjetë vjet)
Ekziston një gjasë e madhe që ky ndikim të ndodhë
Përmirësim i lartë i cilësisë së receptorit

Rëndësia fillestare e këtij ndikimi është e madhe.
7.17.1.2.

Faza operative

Krijimi i punësimit
Pas periudhës së ndërtimit, një numër njerëzish do të gjejnë punë në kompaninë (publike private)
përgjegjëse për mirëmbajtjen e autostradës. Pritet që shumica e këtyre punonjësve të jenë meshkuj.
Gjithashtu përgjatë autostradës, punësimet shtesë do të gjenerohen në objektet e Projektit.
Përllogaritja e shkallës
Pritet që gjatë fazës operative të krijohen mundësi për punësim; shkalla do të jetë madhore.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 154).
Tabela 153: Shkalla e ndikimit – krijimi i punësimit lokal (direkt dhe indirekt)

317

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet
Ndikimi është përmirësimi i situatës aktuale; është i
Karakterizimi i ndikimit
Pozitiv
dëshirueshëm
Funksionimi i autostradës do të ketë ndikim direkt dhe
Lloji i ndikimit
Direkt/indirekt
indirekt mbi receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm. Situata
Kthyeshmëria
Pakthyeshëm
nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme

Kriteret

Shtrirja gjeografike

Global

Efektet shtrihen globalisht përtej zonës së EJL

Koha kur ndodh
ndikimi

Vonuar

Efekti vonon dhe ndodh pas aktiviteteve të projektit (gjatë
funksionimit të autostradës)

Kohëzgjatja

Afatgjatë

Ndikimi shtrihet gjatë funksionimit të autostradës

Gjasat për paraqitje

Sigurtë
Madhor

Ekziston një gjasë e madhe që ky ndikim të ndodhë
Përmirësim i lartë i cilësisë së receptorëve

Shkalla

Ndikimi fillestar është i madh.
7.17.2. Përmbledhje e ndikimit tek punësimi
•

Faza e ndërtimit
o Krijimi i punësimit lokal (direkt dhe indirekt) – I MADH

•

Faza operative
o Krijimi i punësimit (direkt dhe indirekt) në nivel lokal, vendor dhe ndërkufitar – I MADH
7.18.

Ndikimi potencial tek arsimi dhe trajnimi

7.18.1. Ndikimi potencial dhe gjasa për rëndësi
Ndikimet potenciale të mundshme tek Arsimi dhe Trajnimi janë identifikuar për fazat e ndërtimit dhe
operacionale të Projektit:
•

Faza e ndërtimit
o

•

Ngritje e kapacitetit me trajnim

Faza operative
o

Përfitime arsimi dhe trajnimi nga mundësitë për punësim
7.18.1.1.

Faza e ndërtimit

Ngritje e kapaciteteve përmes trajnimit
Pritet që gjatë fazës së ndërtimit të sigurohet një ofrohet ndërtimi i kapaciteteve (të organizuara dhe të
paorganizuara) përmes transferimit të teknologjive të reja dhe aftësive të reja. Kjo do të ndodhë
kryesisht si trajnime në vendin e punës, por gjithashtu duke u ekspozuar ndaj procedurave moderne
të menaxhimit dhe logjistikës dhe duke punuar me njerëzit me ekspertizë ndërkombëtare.
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Bashkëpunimi ndërmjet kontraktorëve ndërkombëtarë dhe nënkontraktorëve lokalë mund të rezultojë
në transferimin e aftësive që do të forcojnë kapacitetet lokale.
Përllogaritja e shkallës
Pritet që ky ndikim të krijojë përfitime të vogla në arsim dhe trajnim dhe rrjedhimisht shkalla do të jetë
e vogël.
Shkalla e ndikimit është si më poshtë (Tabela 155).
Tabela 154 Karakterizimi i ndikimit – Ngritje e kapacitetit përmes trajnimit
Kriteret

Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Karakterizimi i ndikimit

Pozitiv

Lloji i ndikimit

Indirekt

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Rajonal

Koha kur ndodh ndikimi

Kohëzgjatja

Menjëhershë
m
Afatshkurtër

Gjasat për paraqitje

Mundshëm

Shkalla

Vogël

Ndikimi përmirëson situatën aktuale
Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim indirekt mbi
receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm.
Situata nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme
Ndikimi shtrihet në të gjithë rajonin verilindor të
Maqedonisë
Efekti do të ndodhë menjëherë pas aktiviteteve të
projektit
Bazuar në vlerësimin për kohëzgjatjen e aktiviteteve
ndërtimore, vlerësohet që ndikimi të zgjasë në afat të
mesëm (ndërmjet dy dhe dhjetë vjet)
Ndikimet mund të konsiderohen të kenë një
mundësi të mesme të ndodhin
Përmirësim i vogël

Rëndësia filletare e këtij ndikimi është e lehtë.
7.18.1.2.

Faza operative

Përfitime për arsim dhe trajnim nga mundësitë për punësim
Funksionimi i autostradës do të krijojë mundësi për punësim të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë.
Aktualisht, papunësia dhe varësia nga përfitimet shtetërore janë probleme të mëdha për popullatën
në zonën e Projektit. Qasja në universitete do të përmirësojë nivelin e arsimimit të popullatës meshkuj
dhe femra. Megjithatë, shoqëria është ende patriarkale, sidomos në zonat rurale dhe të pazhvilluara;
prandaj, mundësitë e arsimit nuk do të përqafohen nga gratë në një afat të shkurtër.
Përllogaritja e shkallës
Pritet që arsimi dhe trajnimi të përmirësohen. Popullata e ndikuar do të ketë një qasje më të mirë në
mundësitë e punësimit. Është vlerësuar se ndikimi do të ketë një shkallë madhore.
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Shkalla e ndikimit është si vijon (Tabela 156).
Tabela 155: Shkalla e ndikimit –Përfitime për arsim dhe trajnim nga mundësitë e punësimit
Pragu për vlerësim
Pragu
Përshkrimet

Kriteret

Karakterizimi i ndikimit

Pozitiv

Lloji i ndikimit

Indirekt

Kthyeshmëria

Pakthyeshëm

Shtrirja gjeografike

Rajonal

Ndikimi do të përmirësojë situatën aktuale
Aktivitetet e ndërtimit do të kenë ndikim indirekt mbi
receptorin
Efekti i shkaktuar nga ndikimi është i pakthyeshëm.
Situata nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme
Ndikimet shtrihen në të gjithë rajonin
verilindor të Maqedonisë

Vonuar

Efektet vonohen dhe ndodhin diku pas
aktiviteteve të projektit

Koha kur ndodh ndikimi
Kohëzgjatja
Gjasat për paraqitje
Shkalla

Afatgjatë
Sigurtë
Madhore

Ndikimet shtrihen gjatë funksionimit të autostradës
Ndikimet mund të konsiderohen të kenë një mundësi të
lartë të ndodhjes
Përmirësim i madh i cilësisë së jetës

Rëndësia fillestare e këetij ndikimi është e madhe.
7.18.2. Përmbledhje e ndikimeve tek arsimi dhe trajnimi
•

Faza e ndërtimit
o Ngritje e kapaciteteve me trajnim – E LEHTË

•

Faza operative
o Përfitime për arsim dhe trajnim nga mundësitë për punësim – E MADHE
7.19.

Grupet në nevojë

Në shumicën e rasteve, përfaqësuesit e grupeve në nevojë janë në fund të hierarkisë sociale dhe
aftësia e tyre për t'u përballuar, rezistuar dhe për t'u rimëkëmbur nga ndikimet është shumë e ulët. Në
aspektin e përkatësisë etnike, ka gjasë që përfaqësuesit e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian
(RAE) të përfshihen me përqindjen më të lartë brenda grupeve në nevojë të identifikuara, të cilët
kërkojnë masa të posaçme për të synuar në mënyrë specifike këto komunitete. Mund të konkludohet
se ndjeshmëria 'për ndryshimin' e grupeve në nevojë është shumë e lartë.
Një numër i madh i përfaqësuesve të grupeve në nevojë mund të humbasin tokën, pyjet, kullotat,
fushat dhe / ose pemët e tyre të pronës (shtëpi dhe veprimtari afariste).
Nuk është e mundur të përcaktohet se cili profil i grupeve në nevojë dhe sa njerëz do të preken për
shkak të fazës së hershme të dizajnit. Sidoqoftë, është e sigurtë se ndikimet që prekin popullsinë
tjetër do të shumëzohen për grupet në nevojë pasi që ata përballen me vështirësi për të adoptuar dhe
për t'iu përgjigjur efekteve të ndikimit.
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8. MANGËSITË AKTUALE NË INFORMACION DHE
AZHURNIMI I ESIA-s
The information gaps relate to the folloëing receptors: Kjo ESIA është zhvilluar për Projektimin
Konceptual të Projektit. Në këtë fazë informacioni i nevojshëm për të vlerësuar në mënyrë
gjithëpërfshirëse kushtet bazë të burimeve të caktuara mjedisore dhe sociale nuk është në
dispozicion. Boshllëqet e informacionit lidhen me receptorët e mëposhtëm:
•

Burimet mjedisore
o

Gjeologjia dhe hidrologjia dhe dheu


o

Lokacionet e gropave të gërrmimit dhe deponitë për materialet tepricë;

Burimet e ujërave sipërfaqësore


Rreziku nga përmbytjet;



Analizat hidraulike të rrjedhjës së ujërave nga reshjet nga karrexhatat;



Prania e sistemeve të furnizimit me ujë dhe grumbullimit të ujërave të zeza si
dhe kanalet e kullimit (formale dhe informale) brenda Zonës së Ndikimit të
Projektit;

o

Burimet e ujërave nëntokësore


Shtrati i ujërave nëntokësore pranë Linjës,



Cënueshmëria e shtresave që mbajnë ujë që gjenden në jug të Linjës prej
nga vjen uji i pijshëm për puse private;



Cilësia e ujërave nëntokësore për qëllime të pirjes; lloji i dheut, p.sh.
rezistenca ndaj ndotjes, në zonat ku ujërat nëntokësore përdoren për furnizim
me ujë janë shumë të ndjeshme.

o

Informacion bazë për cilësinë e ajrit në zonën e ndikimit të Projektit dhe receptorët e

o

Informacion bazë për zhurmë dhe vibracione në zonën e ndikimit të Projektit dhe

ndjeshëm
receptorët e ndjeshëm
o

Burime të biodiversitetit:


Përcaktimi i zonës së ndikimit (ZI) për ndërtimin e urës mbi lumin Drini i
Bardhë, në varësi të rrjedhave të lumenjve dhe nëse do të ketë ndonjë punë
të brendshme;



Analiza e bimësisë bregore brenda ZI për të përcaktuar sasinë e habitatit dhe
zonës së kërkuar për revegetim për të arritur Humbje jo-neto;



Analiza e faunës së peshkut, duke përfshirë praninë / mungesën e
mundshme të ngjalave evropiane dhe llojeve të tjera migratore në Drinin e
Bardhë

•

Burimet sociale
o

Numri i njerëzve të prekur drejtpërdrejt nga Projekti (marrja e përkohshme dhe e
përhershme e tokës)

o

Numri dhe profili i personave në nevojë që banojnë në zonën e ndikimit të Projektit
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o

Informacion mbi praninë e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian (RAE) brenda zonës
së ndikimit të Projektit dhe për gjendjen e tyre socio-ekonomike.

o

Madhësia e tokës që duhet fituar për strukturat e përkohshme dhe të përhershme të
Autostradës

o

Numri dhe statusi ligjor i bizneseve të prekura që gjenden në zonën e ndikimit të
projektit;

o

Prania e objekteve të shërbimeve sociale, siç janë shkollat fillore, objektet
shëndetësore;

o

Lokacionet e strukturave - ndërthurjet, mbikalimet dhe nënkalimet, të kërkuara për të
vlerësuar ndikimet e qasjes dhe ndarjes

Gjatë fazave të ardhshme të dizajnit këto boshllëqe do të adresohen dhe do të kryhen analiza shtesë
(studime / anketime). Boshllëqet e identifikuara janë përshkruar dhe veprimet për të azhurnuar
informacionet e munguara në fazat e ardhshme të dizajnit janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Tabela 156: Zbrazëtia e të dhënave dhe veprime azhurnuese
Çështja

Zbrazëtia

Veprimi azhurnues

Faza e projektit

Burimet mjedisore

Lokacionet e gropave të gërrmimit dhe
Gjeologji,
hidrologji dhe deponitë për materialet tepricë
dheu
Lokacionet e kapanoneve të ndërtimit
Rreziku për përmbytje

Projektimi i Detajuar

Sisteme të kullimit;
Dizajnimi i urës (mbajtëset)

Projektimi paraprak dhe i detajuar

Burimet ujore Cënueshmëria e shtresës që bart ujë në jug
të Linjës

Zhurma dhe
vibracionet

Projektimi paraprak

Analizë e detajuar
Projektimi paraprak
hidrologjike dhe
hidraulike

Pllaka e ujërave nëntokësore përgjatë Linjës;

Cilësia e ajrit

Hulumtime gjeomekanike

Hulumtim gjeologjik
Projektimi paraprak
dhe hidro-gjeologjik

Prania e sistemeve të furnizimit me ujë dhe
sistemeve të grumbullimit të ujërave të zeza,
Anketim
si dhe kanaleve të ujitjes (si formale dhe
joformale) brenda zonës së ndikimit të
Projektit;

Projektimi paraprak
dhe i detajuar

Baza për cilësia e ajrit - identifikimi i
receptorëve të ndjeshëm

Anketim

Projektimi paraprak

Modeli i emetimeve të ajrit për të vlerësuar
efektet në receptorët e ndjeshëm në Zonën
Studimore

Modelim

Projektimi paraprak

Identifikimi i receptorëve të ndjeshëm

Anketim

Projektimi paraprak

Modelimi i emisioneve të zhurmës

Modelim

Projektimi paraprak

Vendndodhja e barrierave të zhurmës dhe

Studim i detajuar

Projektimi paraprak
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Çështja

Zbrazëtia

Veprimi azhurnues

Faza e projektit

ndikimi i tyre në tokat e marrë përgjatë Linjës për zhurmat dhe
dhe në struktura
vibracionet e
autostradës

Burime të
biodiversitetit

Projektim i hollësishëm i barrierave të
zhurmës

Projektim i detajuar
Projektimi i
i barrierave të
detajuar
zhurmës

Analiza e faunës së peshkut, duke përfshirë
praninë / mungesën e mundshme të ngjalave
evropiane dhe llojeve të tjera migratore në
lumin Drini i Bardhë

Fushata të
targetuara në terren
Projektimi paraprak
për të kapur
periudhat migruese dhe i detajuar
(p.sh. shumëstinore)

Analiza e bimësisë bregore për të përcaktuar
sasinë e habitatit dhe zonës së kërkuar për Anketim
revegetim për të arritur humbjen jo-neto

Projektimi paraprak
dhe i detajuar

Çështje sociale

Informacion mbi praninë e komunitetit RAE
brenda zonës së ndikimit të Projektit dhe
gjendjen e tyre socio-ekonomike.
Demografia

Numri dhe profili i njerëzve në nevojë që
banojnë në zonën e ndikimit të Projektit
Statusi socio-ekonomik i njerëzve që preken
nga Projekti

Hapësirat

Anketim socioPrania e hapësirave të shërbimeve sociale si
ekonomik
shkolla fillore, qendra shëndetësore

Projektimi paraprak

Sisteme të furnizimit me ujë dhe të ujërave të
zeza

Punësimi

Statusi i punësimit të popullsisë që preket
direkt.

Aktivitetet
ekonomike

Numri dhe statusi ligjor i bizneseve që
ndodhen brenda projektit
Lokacionet e kapanoneve të ndërtimit

Pëdorimi dhe
marrja e
tokës

Qasja dhe
ndërprerja

Projekti (blerja e përkohshme dhe
përhershme të tokës)
Numri dhe madhësia e ngastrave të prekura
të tokës

Projektimi i detajuar
Piketimi dhe
regjistrimi i
Projektimi i
ngastrave të tokës detajuar
që janë prekur

Lokacionet e strukturave – kryqëzimet,
mbikalimet dhe nënkalimet, që kërkohen për Projektimi paraprak dhe i detajuar
të vlerësuar ndikimin e qasjes dhe ndërprerjes

323

Çështja

Grupet në
nevojë

Zbrazëtia

Veprimi azhurnues

Faza e projektit

Niveli i nevojës së njerëzve që preken direkt

ESIA dhe Plani i Menaxhimit dhe Monitorimit Mjedisor dhe Social (ESMMP) (shih kapitullin 9 më
poshtë) do të përditësohen së bashku me ecurinë e fazave të Projektimit Paraprak dhe të Detajuar.
Një ndryshim projektimi do të bëhet në një nivel të përshtatshëm të detajeve për të lejuar vlerësimin e
përkohshëm brenda sistemit të menaxhimit të ndryshimit të projektimit. Ajo do të shtrihet në të gjithë
fazat e Projektimit Paraprak dhe të Detajuar
•

Projektimi Paraprak dhe përditësimi i ESIA / ESMMP / ESAP / SEP / LARF dhe NTS do të
bëhen nga Konsulenti i IPF; Përveç kësaj, do të përgatitet RAP i detajuar;

•

Projektimi i Detajuar i strukturave; Azhurnimi i ESMMP dhe zbatimi i ESAP do të bëhet nga
Kontraktuesi; Monitorimi mbi performancën e Kontraktorit do të ekzekutohet nga Inxhinierja e
Mbikëqyrjes dhe ekipi i tyre E & S.

Menaxhimi i ndryshimit të dizajnit do të strukturohet përgjatë proceseve të mëposhtme:
•

Ndryshimet e projektimit të shqyrtimit dhe rezultateve të shqyrtimit;

•

Rishikimi i Ekipit të E & S të Inxhinierit Mbikëqyrës

•

Konsultimi i palëve të interesuara

•

Rishikimi dhe miratimi i administrimit nga MI

Skemë treguese e procesit të menaxhimit të ndryshimit të projektimit tregohet në figurën më poshtë.
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1A. Need for cons ideration of design change identified by the Consultant/Contructor as
result of ongoing design development, regulatory change or during constuction

1B. Need for consideration of des ign change identified by the Consultant/Contructor as
result of stakeholder comment or complaint

2. Develop feasible design change including options where appropriate

3. Design change(s) s creened for likelihood of significant change in E&S impacts and other
factors affecting loan viability (e.g. programm e, cost, operational factors etc)

4A. No significant change in E&S impacts or significant
changes in other design criteria (program me, cost,
operational factors etc)

4B. No s ignificant change in E&S impacts but
significant changes in other design criteria (programme,
cost, operational factors etc)

4C. Significant changes in E&S im pacts and other
design criteria (programme, cost, operational factors
etc)

5.Administration review and approval from the Ministry of Infras tructure (MI)

6A. Prepare Des ign Change Report, obtain other
regulatory cons ents as required, and submit to Lenders
for information and comment

6B. Prepare Design Change Report, incl ESIA
Addendum if required and s ubmit to Lenders for
information and com ment

6C. Revis e and reiss ue if required

6D. Disclose results and cons ult affected stakeholders,
seek other regulatory consents as required

6E. Submit dis closure and consultation findings to
Lenders for information and comm ent

7A . Change approved - implemnt and record on
Project website with finding of no s ignificant impact

7B . Change rejected - return to stage 1 to develop
alternative proposal or revert to original design

7C . Change approved - implemnt and record on
Project website with reasons for design change

8. Inform individual s takeholders of outcome if change initiated by stakeholder comment or com pliant

Figura 104 Skema treguese e ndryshimit të Projektimit dhe Procesi i Azhurnimit ESIA
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9. MASAT LEHTËSUESE MJEDISORE DHE SOCIALE DHE
EFEKTET E MBETURA MJEDISORE DHE SOCIALE
Kapitulli 8 përshkruan me hollësi masat lehtësuese ndaj efekteve të padëshiruara që rrjedhin nga
aktivitetet e Projektit. Gjithashtu ai adreson edhe masat fuqizuese për të maksimizuar të mirat që
gjeneron Projekti për ekonominë dhe mirëqenien e popullsisë në Kosovë*.
Rëndësia e ndikimit të mbetur që do të vazhdojë pas zbatimit të masave lehtësuese tregohet më tej:
metoda e zbatuar vlerëson shkallën e ndikimit para dhe pas zbatimit të lehtësimit si dhe vlerëson
mjedisore ose sociale, duke nxjerrë rëndësinë e secilit ndikim të mbetur në pikëtakimet e këtyre
inputeve.
Disa nga masat e paraqitura që synojnë të lehtësojnë ndikimin tek burimet mjedisore dhe sociale
kanë nevojë për studime të mëtejshme dhe/ose varen nga progresi i projektimit (shihni më lart
Kapitullin 8 Zbrazëtit dhe Azhurnimi i ESIA). Aktualisht ato mbështeten në projektimin më të mirë dhe
praktikat më të mira të ndërtimit; mirëpo këto masa do të azhurnohen së shpejti sapo të merret
informacioni i nevojshëm.
9.1. Masat lehtësuese mjedisore dhe vlerësimi i efekteve të mbetura
9.1.1.

Dheu, ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore
9.1.1.1.

Masat lehtësuese për dheun

Faza e para-ndërtimit
Faza e para-ndërtimit përbëhet nga aktivitete të ndërlidhura me projektimin dhe me zhvillimin e
planeve relevante nga Kontraktori para fillimit të ndërtimit.
Gjatë Projektimit Paraprak do të bëhet një hulumtim i hollësishëm gjeo-mekanik për të përcaktuar:
•

Potencialin për erozion në vendpunimet ku do të razohet shtresa e dheut për shkk të
ekzekutimit të aktiviteteve të projektit, që do të ekzaminojë sa i gërryeshëm është dheu (lloji
dhe struktura), shtresën bimore, topografinë, klimën (shiu dhe era) dhe natyrën e spastrimit të

•

tokës. Ppotenciali për erozion ndikohet edhe nga lloji, natyra dhe intenstiteti i punimeve;
Lokacioni i deponive për materialet e tepërta: procesi për identifikimin e këtyre
lokacioneve përfshin:
o

Pas ekzekutimit të hulumtimit gjeo-mekanik do të propozohen lokacionet paraprake;

o

Lokacionet finale do të konfirmohen pasi të bëhet studimi ekologjik që synon

të

vlerësojë ndikimin e t yre në habitatet sensitive dhe rrjedhën e ujërave:
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o

Për lokacionet e përzgjedhura duhet të përgatitet dokumentacioni i duhur për të
përcaktuar vendndodhjen, qasjen, kanalizimin dhe metodën e hedhjes;

o

Dokumentacioni do të rishikohet (miratohet nga ekologë).

o

Dokumentacioni i dorëzohet autoriteteve relevante, në MMPH dhe komuna, që të
merren lejet;

o

Dokumentat

dhe

hartat

e

miratuara

do

t’i

kalohen

Kontraktorit

përmes

dokumentacionit të kontratës.
Masat për të penguar kontaminimin e dheut, ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore si erozionin janë
pjesë e planeve që do të zhvillohen ga Kontraktori:
•

Plani për Kontrollimin e Sedimentimit dhe Erozionit;

•

Programi për Menaxhimin e Sigurtë të Materialeve të Rrezikshme dhe Parandalimin e
Rrjedhjeve, dhe

•

Plani për Menaxhimin e Mbeturinave.

Plani për Kontrollimin e Sedimentimit dhe Erozionit zhvillohet nga Kontraktori para fillimit të
aktiviteteve të ndërtimit për të identifikuar teknikat specifike të kontrollimit të erozionit që do të
përdoren në të gjitha shesh-ndërtimet përgjatë Linjës së autostradës. Plani duhet të mbështetet në
këto parime:
•

Karakteristikat e vendpunimeve të Projektit (topografia, dheu, modelet e drenazhimit dhe
mbulesat) do të shqyrtohen gjatë implementimit të planit. Kurdo që është e mundur zonat që
janë të prirura për erozion duhet të lihen të patrazuara dhe të pazhvilluara. Pikat e hyrjes dhe
daljes për kullimin duhet të mbrohen nga erozioni dhe të pajisjen me mjete që kontrollojnë
sedimentin;

•

Minimizimi i shkallës së zonës së trazuar dhe kohëzgjatja e ekspozimit dhe stabilizimi i
zonave të trazuara sa më shpejt të jetë e mundur. Zakonisht, nëse në një zonë nuk do të
punohet më shumë se 45 ditë, ajo duhet të mbrohet nga shtresa që kontrollojnë erozionin;

•

Minimizimi i përdorimit të pajisjeve të rënda dhe teknikave që rezultojnë në trazira të thella të
dheut apo ngjeshje të dheut, sidomos tek pjerrinat e paqëndrueshme;

•

Hapja e drenazhit dhe pikave që kontrollojnë kullimin para se të fillojë pastrimi i shesh-punimit

•

Kur ujërat duhet të hiqen nga gërmimet, ato duhet të transferohen në distancën minimale

dhe punimet me tokën. Bimësia ekzistuese duhet të ruhet sa më shumë te jetë e mundur;
praktike për t'u shkarkuar;
•

Mbajtja e shpejtësisë së rrjedhjes sa më e ulët që është e mundur. Për rrugët e kullimit si
kanale, shpejtësia e lartë mund të reduktohet nga një sërë digash të kontrollit të shkëmbinjve
që ndërpresin shpejtësinë e rrjedhës. Shpejtësia e rrjedhës sipërfaqësore mund të reduktohet
duke minimizuar gjatësinë dhe pjerrësinë e pjerrësisë;

•
•

Devijimi i flukseve të përqendruara kudo që të jetë e mundur nga zonat e ndjeshme;
Përdorimi i pajisjeve të kontrollit të sedimenteve si pellgjet e kontrollit të sedimenteve për të
ruajtur sedimentet nga lëvizja nga vendi;
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•

Zgjedhja dhe vënia në përdorim e mjeteve më të efektshme të kontrollit të erozionit: i) fidanë
të përkohshëm; Ii) kompostimi i përkohshëm; Iii) mjellja e barit të përhershëm; Iv) shtresa të
përkohshme ose të përhershme për kontroll të erozionit; V) shirita të përhershëm bimorë;

•

Zgjedhja dhe zbatimi i pajisjeve të kontrollit të sedimenteve si: i) rrethimi i sheshpunimit me
gardh; Ii) dengje kashte; Iii) pellgjet ose kurthet e sedimenteve; Iv) kurthe hyrëse të stuhisë;
Vi) digat e kontrollit të shkëmbinjve dhe ii) rripa toke parandalues;

•

De-kompaktimi dhe restaurimi i zonave të trazuara pas përfundimit të ndërtimit në
sheshpunim, të gjitha zonat që nuk do të zihen nga strukturat e përhershme duke e
përpunuar tokën përpara se të vazhdohet me rikthimin e vegjetacionit.

Plani për Parandalimin e Rrjedhjes duhet të adresojë çështje si:
•

Mbani të gjitha rrugët dhe sipërfaqet e forta të pastra dhe të rregullta për të parandaluar
grumbullimin e vajit dhe mbeturinave që mund të depërtojnë brenda rrjedhës së ujit apo në
kanalet e kullimit shirave të forta;

•

Mbani kutitë e derdhjes afër sheshndërtimit në rast se ka ndonjë derdhje aksidentale, në

•

Mos lejoni furnizimin, ruajtjen, servisimin ose mirëmbajtjen e pajisjeve brenda 100 m të

mënyrë që të mund të pastrohet menjëherë;
kanaleve të kullimit, ujërave, fushave aluviale ose burimeve të tjera të ndjeshme mjedisore.
Nëse këto aktivitete duhet të kryhen në vendin e ndërtimit, duhet të merren të gjitha masat
parandaluese për të parandaluar rrjedhjet ose derdhjet nga dalja në tokë ose rrjedhat e afërta
të ujit;
•

Kudo që të jetë e mundur, këto aktivitete (furnizimi me karburant, magazinimi, servisimi ose
mirëmbajtja) duhet të zhvillohen në sheshndërtimet e përgatitura në mënyrë adekuate për
këto qëllime (të rreshtuara në mënyrë adekuate për parandalimin e ndotjeve të tokës dhe
ujërave nëntokësore dhe të pajisura me kanale nëntokësore përgjatë perimetrit për të
mbledhur rrjedhjen e ujit që shkon drejt objekteve të trajtimit të ujërave të ndotura);

•

Mos lejoni kamionë betoni të gatshëm për përzierje që përmbajnë çimento alkaline ose
mbetje të çimentos për të hyrë në ndonjë rrjedhë ujore. Larja e kamionëve të betonit bëhet në
sheshpunimin ku derdhen format e betonit, ku do të sigurohen hapësirat e përshtatshme.
Nëse larja e kamionëve të betonit është e nevojshme në ose afër sheshndërtimit, kjo do të
bëhet në distancë më të madhe se 200 metra nga çdo rrjedhë uji dhe asnjëherë në një zonë
të ndjeshme të lartë ose të lartë të habitatit. Zona e shpëlarjes do të jetë e qartë dhe do të jetë
në dijeni të vozitësve për vendndodhjet e përcaktuara për prishje;

•

Shmangni vendosjen e kampeve në terrenet aluviale për shkak të niveleve të larta të tryezës
së ujit nëntokësor dhe rrezikut të ndotjes;

•

Të bëhet organizimi i trajtimit dhe ruajtjes së duhur të lubrifikantëve, tretësve si dhe përdorimit
të duhur të pajisjeve ndërtimore;

•

Të minimzohet ruajtjen e substancave që janë të dëmshme për tokën dhe ujërat (p.sh.
karburantet për makineri ndërtimore) në sheshndërtim. Të gjitha substancat e rrezikshme,
ose produktet që përdoren ose mbetjet, duhet të ruhen në vende adekuate, larg zonave të
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ndjeshme (p.sh. kurse ujore, habitate me biodiversitet të pasur) dhe të pajisur në mënyrë
adekuate për të parandaluar ndotjen e tokës, ujit sipërfaqësor ose ujërave nëntokësore;
•

Të ndërmerret mirëmbajtja e rregullt dhe preventiva e automjeteve dhe makinerive ndërtimore
në mënyrë që të reduktohet rrjedhja e lubrifikantëve, vajit motorik dhe karburantit.

Plani për Menaxhimin e Mbeturinave përfshin këto detyra:
•

Klasifikimi, grumbullimi, transportimi dhe hedhja e mbeturinave
o

Identifikimi dhe klasifikimi i llojeve të ndryshme të mbeturinave që mund të
gjenerohen në sheshndërtimi (për shkak të materialeve të përdorura dhe mbetjeve të
krijuara në seksione të ndryshme) sipas Aneksit 1 të Ligjit Kombëtar të Mbeturinave
(Ligji Nr. 02 / L-30 ) I cili është në përputhje me Katalogun e Mbeturinave të BE-së
dhe specifikon të gjitha rrjedhat përkatëse të mbetjeve të rrezikshme dhe jo të
rrezikshme;

o

Klaasifikimi i rrymave të mbeturinave të rrezikshme nga ato jo të rrezikshme në
sheshndërtimit;

o

Largimi i menjëhershëm i materialeve të mbeturinave (betoni, hekuri, shkëmbinj, etj.)
të depozituara rastësisht, nga habitatet shumë të ndjeshme;

o

Mbledhja e mbeturinave solide të komunës që gjenerohen në sheshndërtim dhe
kampe (ushqim, pije, mbeturina paketimi si letra, shishe, qelf etj, shishe qelqi, bateri)
në përputhje me legjislacionin vendor (klasifikimi i materialeve për riciklim nga
mbeturinat nga rrjedha e mbeturinave që do të gjuhen në deponinë sanitare rajonale
në Pejë). Mbeturinat e riciklueshme duhet të dërgohen tek kompani e autorizuar për
riciklim;

o

Nënshkrimi i kontratës me kompani të autorizuar për mbledhjen e mbetjeve të
gjeneruara në vendin e ndërtimit, transportimin dhe asgjësimin e tyre në deponinë
sanitare rajonale në Pejë;

o

Ndarja, mbledhja dhe transportimi i mbetjeve inerte në një vend të caktuar nga
autoriteti kompetent (komuna, me një marrëveshje nga Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor, nënshkruajnë kontratë për shërbimin me një kompani të
autorizuar, nëse Kontraktuesi nuk është pozicionuar për të kryer këtë aktivitet;

o

Merret siguria që kontratat e nënshkruara me kompanitë e autorizuara për dorëzimin
e mbetjeve të riciklueshme do të marrin parasysh një frekuencë të duhur të
grumbullimit të tyre në mënyrë që vendet e ndërtimit të mbeten të pastra në çdo
kohë;

o

Ndarja e mbeturinave të rrezikshme (vajrat motorike, lubrifikantët etj.) dhe dërgimi i

o

Krijimi i Pikave të Përkohshme të Ruajtjes së Mbeturinave të Rrezikshme në

tyre në një kompani të autorizuar për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme;
përputhje me legjislacionin vendor që specifikon trajtimin, etiketimin, paketimin,
ruajtjen etj;
o

Sigurimi që qasja në këto pika magazinimi të përkohshme të mbeturinave të
rrezikshme do të lejohet vetëm për personelin e trajnuar me rroba të përshtatshme

329

mbrojtëse; të merren masa që hyrja e të gjithë personelit të paautorizuar dhe publikut
të gjerë të ndalohet;
•

Asgjesimi aksidental i mbetjeve në zonat e ndjeshme:
o

Largimi i menjëhershëm i çdo materiali mbetjesh (betoni, hekuri, shkëmbinj etj.) të
depozituar rastësisht në habitate shumë të ndjeshme;

•

Kontrollimi i derdhjes

•

Mbyllja dhe rehabilitimi:

o

o

Pastrimi i menjëhershëm i të gjithë derdhjeve të mbeturinave;
Mbyllja dhe rehabilitimi i sheshit të përdorur për asgjësimin e mbetjeve inerte, në rast
se është krijuar posaçërisht për qëllimet e Projektit;

o

Mbyllja dhe rehabilitimi i gropave të hapura, në rast se ato janë krijuar posaçërisht për
qëllimet e Projektit;

•

Shtresa e sipërme e dheut:
o

Ripërdorni i dheut të gërmuar dhe mbetjeve të ndërtimit sa më shumë të jetë e

o

Ndërmarrja e heqjes selektive dhe sigurimi i ruajtjes së përshtatshme të shtresës së

mundur;
sipërme;
o

Ofrimi i humusit nga shtresa e sipërme tek pronarët e prekur të tokës ose ndonjë

o

Ripërdorimi i shtresës së sipërme për të rehabilituar prerjet, argjinaturat, si dhe për të

pronar tjetër i tokës brenda korridorit të projektit;
rregulluar tokën e trazuar nga punimet dhe pajisjet e përkohshme (rrugët e hyrjes,
kampet e ndërtimit, gropat, vendet e deponimit të materialeve të tepërta etj.);
o

Mbledhja dhe ruajtja e shtresës së sipërme të larguar në skajet e mbrojtura nga
agjentët e motit (era dhe shiu) në mënyrë që të shmanget humbja e cilësive organike
dhe biotike të dheut dhe / ose erozioni. Kreshtat duhet të sinjalizohen dhe
mirëmbahen në gjendje të duhur deri sa të kryhet ripërdorimi i shtresës së sipërme.

•

Raportimi:
o

Zhvillimi i raportit vjetor për menaxhimin e mbeturinave jo të rrezikshme dhe dorëzimi
i raportit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për shqyrtim dhe miratim,
nëse është e aplikueshme;

•

Inspektimit:
o

Vënia në dispozicion për inspektim të të gjithë evidencave të plota për llojin e rrjedhës
së mbetjeve të gjeneruara, përbërjen e sasisë, origjinën, destinacionin e asgjësimit
dhe mënyrën e transportit për të gjitha rrjedhat e ndryshme të mbetjeve;

Faza e ndërtimit
Përkufizohen masa të përshtatshme lehtësuese për të parandaluar ndotjen e dheut nga kimikatet
dhe grimcat e pezulluara, të cilat transportohen nga rrjedhjet, derdhjet dhe proceset e erozionit. Këto
do të kenë ndikim në mbrojtjen e tokës, si dhe sipërfaqen dhe ujërave nëntokësore. Janë propozuar
edhe masa për kontrollit të erozionit.
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Masat për të parandaluar ndotjen e dheut kanë për qëllim të minimizojnë gjenerimin e ujërave të
ndotura të ndotura. Masat e sugjeruara përfshijnë:
•

Minimizimin e sasisë së ujërave të ndotura të papërpunuara që hyjnë në zona të pastruara.
o

Ndërtimi i digave devijuese dhe ndërprerja e kanaleve përreth vendit, duke siguruar
që shkarkimi i ujit nga këto diga ose kanalizime të derdhet pa shkaktuar erozion.

o

Kudo që është e mundur, sistemi i ri i kullimit të ujërave nga të reshurat duhet të
instalohet përpara se të fillojnë aktivitetet e trazimit të tokës. Nëse është e mundur,
hyrjet në sheshpunim nuk duhet të lidhen derisa sheshpunimi të jetë stabilizuar dhe
rehabilituar.

o

Krijimi i kanaleve të kullimit apo ndërprerjes për të përcjellë ujrat e të reshurave larg
zonave të pastruara dhe shpateve drejt zonave të qëndrueshme (me bimësi) ose
instalimeve efektive të trajtimit.

•

Ulja e shpejtësisë së ujit
o

Minimizimi i shpateve të njëpasnjëshme ku uji i rrjedhshëm mund të shkaktojë

o

Për të parandaluar gërryerjen, linjat e kullimit mund të kenë nevojë të rreshtohen ose

gërryerje.
të kenë struktura që zvogëlojnë shpejtësinë, të tilla si shkëmbi i grimcuar ose
gjeotekstilet e vendosura në vijën e kullimit.
Duhet të ndërmerren këto masa për kontrollimin e erozionit:
•

Zhveshja e tokës të mbahet në minimum.

•

Të shmangen kudo që të jetë e mundur zhveshja e tokave që kanë gjasa të dëmtohen nga
erozioni apo shpatet e pjerrëta të cilat janë të prirura për erozionin e ujit dhe erës.

•

Të bëheet ribimësimi dhe kompostimi progresiv pas përfundimit të secilit seksion të
punimeve. Intervali midis pastrimit dhe ribimësimit duhet të mbahen në një minimum absolut.

•

Të bëhet koordinimi i orareve të punës, nëse më shumë se një kontraktues po punon në një
vend, në mënyrë që të mos ketë vonesa në aktivitetet ndërtimore duke rezultuar në mbetje të
pacaktuar të tokës së trazuar.

•

Të bëhet programimi i aktiviteteve të ndërtimit në mënyrë që sipërfaqja e tokës së ekspozuar
të minimizohet gjatë kohës kur potenciali për erozion është i lartë, për shembull gjatë verës,
kur shirat e dendur janë të zakonshëm.

•

Të bëhet stabilizimi i sheshpunimit dhe të instalohen e mirëmbahen kontrollet e erozionit në
mënyrë që ato të mbeten efektive gjatë çdo pauze në ndërtim. Kjo është veçanërisht e
rëndësishme nëse një projekt ndalon gjatë muajve të lagësht.

•

Automjetet të mbahen në rrugë transporti të përcaktuara mirë.

•

Rrugët e transportit të mbahen jashtë terrenit të pjerrët kudo që të jetë praktike.

•

Të projektohet pjerrësia e shpatit për të minimizuar këndin e pjerrësisë.

•

Të kultivohet sipërfaqja e prerë që do të rrisë infiltrimin e reshjeve dhe do të zvogëlojë
shpejtësinë e ujit në shpat gjatë shirave dhe për rrjedhojë do të zvogëlojë erozionin.
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Punëtorët e ndërtimit do të marrin pjesë në trajnime para dhe gjatë punimeve ndërtimore, për t'i bërë
ata të vetëdijshëm për rëndësinë e tokës, ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore si burime të
vlefshme për njerëzit dhe natyrën, si dhe nevojën për mbrojtjen e tyre.
Faza operative
Për të gjitha operacionet e autostradës duhet të zhvillohet Programi i Menaxhimit të Aksidenteve
dhe Derdhjeve Kimike për të parandaluar dhe zbutur ndikimet negative tek dheu, ujërat
sipërfaqësore dhe nëntokësore që mund të rrjedhin nga aksidentet dhe derdhjet e mundshme që
përfshijnë lëndë të rrezikshme. Ky program do të përfshijë edhe Planin e Reagimit të Emergjencave.
Programi do të përgatitet në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet përkatëse. Programi për
aksidentin dhe derdhjet kimike duhet të ofrojë informata që në minimum do të arrijnë sa më poshtë:
•

Diskutime për masën që do të merret për të minimizuar rreziqet që lidhen me derdhjet dhe
aksidentet që përfshijnë materiale të rrezikshme. Këto masa duhet të përfshijnë: monitorimin
e kërkesave për blerje, zëvendësimin e produkteve, karakteristikat e dizajnit për kontrollin,
kontrollet operacionale, praktikat e punës, etiketimin dhe kërkesat e magazinimit;

•

Specifikim të procedurave të kontrollit të dokumenteve për mirëmbajtjen e inventarëve të
materialeve dhe MSDS (Material Safety Data Sheets);

•

Caktimin e një ekipi të reagimit emergjent të përfshirë në vlerësimin e rrezikut për lëshimin e
materialeve të rrezikshme që punon për të shmangur ndonjë efekt të dëmshëm nëse ndodh
ndonjë aksident. Roli i tyre do të përfshijë vlerësimin e përqendrimeve të kimikateve, ku dhe si
mund të ekspozohet popullsia dhe efektet toksike potenciale ndaj njerëzve të ekspozuar,
tokës dhe ujërave. Ata do të planifikojnë dhe zbatojnë masat e shpejta të pastrimit në varësi
të shtrirjes së derdhjeve (bio-rehabilitim, barriera të përkohshme lundruese dhe absorbues,
materiale të ngurta që kapin dheun, oksidim kimik për të shpërbërë kimikatet);

•

Thirrjet e emergjencës dhe koordinimi me autoritetet kombëtare relevante për Menaxhimin e
Krizave do të jenë thelbësore;
9.1.1.2.

Masat lehtësuese për ujërat sipërfaqësore

Faza e parandërtimit
Gjatë fazave të ardhshme të Projektimit, do të zhvillohen sistemet e kullimit të rrjedhjes dhe projekti
i urës mbi lumin Drini I Bardhë.
Sistemet e kullimit do të projektohen për të mbledhur ujërat e rrjedhur nga karrexhatja, për të
përcjellë, për të ruajtur ujërat e shkrira që të reduktohen rrjedhat e pikut dhe për të hequr sedimentet
e trasha dhe ndotësit e lidhur me naftën.
Analizat hidraulike për Projektin nuk janë zhvilluar ende për shkak të fazës së hershme të projektimit.
Analizat do të mbulojnë llogaritjen e flukseve të ujërave që rrjedhin dhe do të jenë pjesë e projektit
paraprak dhe të detajuar. Analizat hidraulike do të sigurojnë hyrje në kanalin e kombinuar të ujërave
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sipërfaqësore dhe sistemin e kullimit të tubave për të përcaktuar madhësinë e tubave, gjeometrinë
dhe madhësinë e kanaleve sipërfaqësore, si dhe gjatësinë e rrugës që duhet të kullohet nga kanali.
Vendndodhja dhe lloji i sistemeve të trajtimit (interceptorët e vajit dhe / ose pellgjet e zbutjes)
gjithashtu do të përcaktohen në bazë të:
•

Gjeologjisë themelore dhe rezultateve të hetimeve gjeomekanike në vend;

•

Afërsisë së Tabelave të ujërave nëntokësore;

•

Mirëmbajtjes dhe menaxhimit afatgjatë të sistemit të trajtimit të kullimit dhe kullimit

Drenazhimi i autostradës duhet të drejtohet në basenet mbajtëse ose në zonat e filtrimit me bar për të
kapur sedimentet dhe ndotësit e tjerë, në vend që të shkarkohen direkt në rrjedhat e ujit. Këto
struktura të mbajtjes së sedimenteve dhe kontaminuesve do të ndërtohen në zonat ku habitatet me
ndjeshmëri shumë të lartë ose të lartë janë të vendosura përgjatë Linjës ose në një vend të ngushtë
në drejtim të rrymës së pikës së shkarkimit të rrjedhës.
Ura do të projektohet dhe ndërtohet në mënyrë që të kufizojë efektet në hidrologjinë lokale:
•

Projekti i urës do të dizajnohet duke marrë parasysh regjimin e përmbytjeve:

•

Urat me një hark të vetëm janë struktura e preferuar për kalimin e rrymave pasi ato
shkaktojnë më pak shqetësime në rrugë ujore si hidraulike dhe mjedisore;

•

Urat me shumë harqe janë pranueshme për rryma më të gjera dhe arranzhimet e
pranueshme përfshijnë:
o

Kalatat e vendosura jashtë gjerësisë së rrymës normale të rrjedhës së ulët. Në këtë
drejtim, një urë me tri harqe do të ishte një zgjidhje më e mirë se një urë me dy harqe.
Hapësirat nuk ka nevojë të jenë të barabarta;

o

Kalatat paralele me drejtimin e rrjedhjes;

o

Rreth kalatave vendoset zhavorr për të shmangur gërryerjen lokale;

o

Nëse kalatat / skelat duhet të ndërtohen brenda gjerësisë së rrymës normale të
rrjedhës së ulët, ata duhet të zënë më pak se 5% të zonës së kryqëzuar, në mënyrë
që të mos shkaktojnë një ndryshim të rëndësishëm në ujësjellësin në dispozicion.

•

Mbajtëset e urës duhet të vendosen në atë mënyrë që të mos cënojnë në mënyrë të
konsiderueshme rrugët ujore dhe në këtë mënyrë të zvogëlojnë zonën në dispozicion të
lumenjve. Mbajtëset duhet gjithashtu të vendosen për të shmangur pengimin e lëvizjes së
faunës tokësore përgjatë zonës bregore (dmth. të lejojë lëvizjen e lirë të kafshëve përgjatë
brigjeve të lumenjve);

•

Në përzierjen për shtrimin e brigjeve do të përdoren edhe gurë për të mbrojtur nga gërryerja e
mbajtëseve, pasi kjo zonë në përgjithësi nuk do të ribimësohet për shkak të dritës joadekuate
dhe mungesës së reshjeve. Brigjhet në përgjithësi duhet të shtrihen 3 metra në rrjedhën e
sipërme dhe në drejtim të rrymës së mbajtëseve të urës;

•

Përzierja duhet të gërmohet në thellësinë e brigjeve për të ruajtur zonën e lumenjve. Pjerrësia
e brigjeve duhet të jetë në shkallën e 1V: 1H në 1V: 2H. Në përgjithësi, brigjet duhet të
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shtrihen të paktën 600 mm poshtë gishtit të bregut të lumit për të zbutur dëmtimin. Kur pjesët
anësore të rrymës së ujit janë të qëndrueshme, mund të mos ketë nevojë për gurë ranorë.
Faza e ndërtimit
Ndërtimi i kanaleve të kullimit dhe uërave në rrjedhën e ujit do të bëhet gjatë stinës së thatë.
Punimet për largimin e ujit synojnë ndërtimin e urës dhe kanaleve nëntokësore duke marrë parasysh
faktorët në vijim:
•

Të sigurohet se që operacionet e largimit të ujit nuk rezultojnë me ujë të turbullt që hyn në
rrugët ujore natyrore:

•

Të trajtohet uji i ndotur i hedhur në sistemin e ujërave nga reshjet ose në rrugë ujore natyrore
për të hequr sedimentet nëse turbullimi tejkalon 30 NTU.

•

Të siguroheet se niveli i ngurtësimeve të pezulluara në ujërat e hedhura në ujërat natyrore
nuk tejkalon kurrë standardin e cilësisë së ujit.

•

Largimi i ujit duke e pompuar, kudo që të jetë e mundur, në zonën e mbjellë me gjerësi të
mjaftueshme për të hequr dheun mënjanuar përkohësisht ose për pajisjet e kontrollit të
sedimenteve.

•

Mbikëqyrja e pompimit dhe zbatimi i masave paraprake për të siguruar se turbullimi i ujit të
pompuar është në minimum.

•

Monitorimi çdo orë gjatë një operacioni të pompimit të turbullirës së ujit të derdhur direkt në
rrugë ujore natyrore ose në sistem kullimi që shkarkohet në një rrugë ujore natyrore

Shtrirja e zonës së ndërtimit pranë ujërave do të jetë po aq e madhe sa ajo që është rreptësisht e
nevojshme për të kryer në mënyrë adekuate punët e ndërtimit. Perimetri i zonës do të shënohet me
shirita sinjalizues që as makinat dhe makineritë, as punonjësit nuk do të shkelin. Nuk do të lejohet
okupimi i shtratit lumor ose brigjeve, përveç nëse nuk ka alternativë tjetër të arsyeshme për të kryer
punën ndërtimore.
Llojet e ujërave të zeza të prodhuara në kampet e ndërtimit nuk do të lejohet të shkarkohen pa u
trajtuar në rrjedhat natyrore të ujit. Kampeve do të sigurohet një sistem i trajtimit të ujërave të ndotura
për trajtimin e shkarkimeve në nivele të pranueshme për shkarkimin në trupin e ujit. Vendet e
ndërtimit do të pajisen me tualete kimike portative dhe mbeturinat që menaxhohen në mënyrë
adekuate.
Faza operative
Duhet të bëhet kontrolli i rregullt dhe mirëmbajtja e strukturave të kullimit që ato të mos bllokohen me
mbeturina ose sedimente.
9.1.1.3.

Masat lehtësuese për ujërat nëntokësorë

Faza e parandërtimit
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Aktivitetet parandërtimore që synojnë të zbusin ndikimet në ujërat nëntokësore do të synojnë të
vlerësojnë ndjeshmërinë e ujërave nëntokësore dhe të dizajnojnë sisteme të përshtatshme kullimi për
të parandaluar ndotjen nga shkarkimi i rrjedhjes nga sipërfaqja e rrugës.
Hulumtimet e detajuara gjeologjike dhe hidro-gjeologjike do të kryhen gjatë Projektimit Preliminar për
të përcaktuar:
•
•

rrjedhën e ujërave nëntokësore përgjatë Linjës
cenueshmërinë e rezervuarit të vendosur në jug të Linjës nga i cili nxirret ujë i pijshëm prej
puseve private të popullsisë lokale.

Drainage systems ëill be designed during the Preliminary Design to enable for appropriate collection
of run-off from the carriageëay, conveying, storing ruun-off ëater to reduce peak floës and removing
coarse sediment and oil related pollutants.
Sistemet e kullimit do të projektohen gjatë Projektimit Preliminar për të mundësuar grumbullimin e
duhur të rrjedhjes nga karrexhatat, transportimit, ruajtjesë së ujit nga reshjet për të zvogëluar rrjedhat
e pikut dhe largimin e sedimenteve të trashëdhe ndotësve nga nafta.
Faza e ndërtimit
Në rastin kur goditet shtresa e ujërave nëntokësore gjatë gërmimit, prerjes apo ndonjë punimi tjetër,
zona e kapur do të vuloset sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të shmangen ndryshimet
e mëdha në nivelet natyrore të ujërave nëntokësore dhe rrjedhja në zonë.
Plani për menaxhimin e materialeve të rrezikshme dhe parandalimin e derdhjes (shih masat
lehtësuese për tokën) që duhet të zhvillohet duhet të adresojnë potencialin për ndotjen indirekte dhe
të drejtpërdrejtë të ujërave nëntokësore. Ndikimet e drejtpërdrejta mund të ndodhin kur ujërat
nëntokësore të hasen p.sh. gjatë ndërtimit të shtyllave pranë një rrjedhe uji. Rekomandimet e
projektimit për urën dhe kulmet do të zbusin gjithashtu rreziqet për ujërat nëntokësore.
Faza operative
Implementimi i masave lehtësuese të përkufizuara më lart për dherat dhe ujërat sipërfaqësore mund
të lehtësojnë ndikimin tek ujërat nëntokësorë gjatë fazës operative.
Vlerësimi i efektevetë mbetura
Masat lehtësuese të përshkruara më lart në seksionet 8.1.1.1, 8.1.1.2 dhe 8.1.1.3 synojnë të
shmangin apo minimizojnë ndikimin tek dheu, ujërat sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. Gjithashtu i
kontribuouj në zbutjes së efekteve indirekte tek flora, fauna, habitatet dhe zonat e mbrojtura dhe të
dizajnuara që rrjedhin nga kontaminimi i dheut, ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë si dhe nga
proceset e erozionit dhe sedimentimit. Zbutjet për secilin ndikim të identifikuar janë si më poshtë:
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Faza e ndërtimit
Dheu
Cënimi i cilësisë së dheut (kontaminimi i dheut) për shkak të paraqitjes së ndotësve
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e lehtë dhe mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet e lartë. Madhësia e ndikimit me zbatimin e
masave lehtësuese është edhe më e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet
të jetë i lehtë.

Erozioni i tokës për shkak të pastrimit të bimësisë dhe lëvizjeve të tokës
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit me zbatimin e
masave lehtësuese është e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet të jetë e
lehtë.

Shkatërrimi i shtresës së sipërme pjellore të dheut
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet e ulët. Shkalla e ndikimit me zbatimin e
masave lehtësuese është e moderuar. Rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet të jetë e
moderuar.

Ujërat sipërfaqësore
Cënimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore për shkak të paraqitjes së ndotësve
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë. Prandaj, madhësia e ndikimit
me zbatimin e masave lehtësuese është e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur
konsiderohet të jetë e lehtë.

Rrjedhjet dhe derdhjet aksidentale të karburantit dhe lubrifikantëve nga makineritë e ndërtimit
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukes e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë. Prandaj, madhësia e ndikimit me
zbatimin e masave lehtësuese është e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur
konsiderohet të jetë e lehtë.

Ujërat nëntokësore
Cënimi i cilësisë së ujërave nëntokësore për shkak të paraqitjes së ndotësve
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë. Shkalla e ndikimit me zbatimin e
masave lehtësuese është e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet të jetë e
lehtë.
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Ndryshimi i modeleve të rrjedhës së ujërave nëntokësore gjatë operacioneve të tunelimit dhe prerjes
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e lehtë dhe mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet e lartë. Madhësia e ndikimit me zbatimin e
masave lehtësuese është edhe më e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet
të jetë neutrale.

Faza operative
Dheu
Cënimi i cilësisë së dheut (kontaminimi i dheut) për shkak të paraqitjes së ndotësve
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë. Shkalla e ndikimit me zbatimin e
masave lehtësuese është e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet të jetë e
lehtë.

Erozioni i tokës në bregoret e dheut pa vegjetacion
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë. Madhësia e ndikimit me
zbatimin e masave lehtësuese është edhe më e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur
konsiderohet të jetë e lehtë.

Ujërat sipërfaqësore
Cënimi i cilësisë së ujërave për shkak të paraqitjes së ndotësve
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë. Madhësia e ndikimit me
zbatimin e masave lehtësuese është edhe më e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur
konsiderohet të jetë e lehtë.

Derdhjet aksidentale të substancave të rrezikshme dhe lubrifikantëve të transportuar
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e moderuar dhe mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e mesme. Prandaj, rëndësia e efektit të
mbetur konsiderohet të jetë e Moderuar.

Ndryshimi i modeleve të rrjedhës dhe depozitimit të sedimenteve gjatë përmbytjeve miode
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e lehtë dhe mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet e lartë. Madhësia e ndikimit me zbatimin e

337

masave lehtësuese është edhe më e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet
të jetë neutrale.
Ujërat nëntokësore
Cënimi i cilësisë së ujërave nëntokësore për shkak të paraqitjes së ndotësve
•

Madhësia e këtij ndikimi pa masat zbutëse vlerësohet të jetë e mesme dhe mundësia për
sukses e masave zbutëse konsiderohet të jetë e lartë. Shkalla e ndikimit me zbatimin e
masave lehtësuese është e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet të jetë e
lehtë.

Ndryshimi i modeleve të rrjedhës së ujërave nëntokësore gjatë punimeve tokësore
•

Madhësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet të jetë e papërfillshme dhe
mundësia për sukses e masave lehtësuese konsiderohet e lartë. Madhësia e ndikimit me
zbatimin e masave lehtësuese është edhe më e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur
konsiderohet të jetë neutrale.

9.1.2.

Cilësia e ajrit
9.1.2.1.

Masat lehtësuese për ajrin

Faza e para-ndërtimit
Gjatë fazës së para-ndërtimit (Projekti Paraprak) do të ndërmerren aktivitetet në vijim për t’u siguruar
se Projekti nuk do të sjellë njerëz në një zonë me ajër të cilësisë së dobët dhe ku më parë nuk ka
patur ekspozim relevant:
•

Dizajnimi i aktiviteteve të ndërlidhura
o

Do të ndërmerret një hulumtim për cilësinë e ajrit me synimin për të vlerësuar kushtet
bazë dhe për të identifikuar receptorët sensitivë;

o

Do të bëhet modeli i cilësisë së ajrit për të vlerësuar efektet e Projektit në receptorë
sensitivë dhe nivelin e tyre ndaj ekspozimit

o

Do të bëhet azhurnimi i masave të pritshme në kuadër të ESIA për fazën e ndërtimit
dhe atë operative

•

Kontraktori do të zhvillojë planet e duhura:
o

Plani për Menaxhimin e Pluhurit

o

Plani për Menaxhimin e Komunikacionit për Ndërtim:

Plani për Menaxhimin e Pluhurit adreson këto çështje:
•

Rreth shesh-ndërtimeve do të ngrihen rrethoja për të minimizuar shpërndarjen e pluhurit.
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•

Pikat e qasjes dhe shes-ndërtimet do të mbahen të njomura për të reduktuar krijimin e
pluhurit. Gjatë shpimeve dhe gërrmimeve do të përdoren spërka uji.

•

Gjatë stinës së thatë, në ujë do të përzihen edhe aditivë që thithin lagshtinë për të rritur
praninë e ujit në tokë.

•

Në ditët me erë të fortë, aktivitetet që krijojnë pluhur do të reduktohen.

•

Në kushte të erës apo të motit të thatë, grumbujt e dheut do të njomen për të penguar

•

Dheu do të njomeet gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të materieleve nëpër kamionë.

•

Kamionët e mbeturinave që transportojnë mbetje apo materiale të tjera me pluhur do të

pluskimin e pjesëzave të pluhurit.

mbulohen me mbulesa të përshtatshme.
•

Depot e punimeve do të jenë mjaftueshëm të mëdha për të bërë të mundur grumbullimin e
materialit nga tunelet që janë gërmuar, qasjen në to të kamionëve dhe ngarkim-shkarkimin.

Plani për Menaxhimin e Komunikacionit të Ndërtimit përmban këto masa:
•

Automjetet dhe makineritë e ndërtimit duhet të mirëmbahen dhe të jenë në përputhje me

•

Nuk lejohet qëndrimi i koti i automjeteve të ndërtimit në shesh-ndërtime.

•

Qarkullimi i kamionëve për ndërtim do të optimizohet në atë masë që të ketë një numër

standardet më të fundit për emisione.

minimal të kamionëve që transportojnë maksimumin e materialeve. Kjo gjë do të adresohet
nga Plani për Menaxhimin e Komunikacionit të Ndërtimit.
•

Rrugët e kamionëve do të planifikohen në atë mënyrë që të shmangin orën pik të
komunikacionit apo rrugë me komunikacion të rënduar.

Faza e ndërtimit
Masat lehtësuese gjatë fazs së ndërtimit përfshijnë edhe implementimin e Planit për Menaxhimin e
Pluhurit dhe Planin për Menaxhimin e Komunikacionit në Ndërtim. Inxhinieri Mbikëqyrës dhe ekipi i tij
do të sigurojnë implementimin e duhur.

Faza operative
Gjatë fazës operative do të bëhet edhe monitorimi i cilësisë së ajrit në përputhje me legjislacionin e
Kosovës dhe/ose praktikat e mira ndërkombëtare.
Masat lehtësuese për fazën operative, nëse kërkohet, do t ë përkufizohen me fazën e Projektimit
Paraprak.
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e ndërtimit
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Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve të ajrit që qarkullojnë përmes ajrit
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është konsideruar të jetë i moderuar dhe
mundësia pr sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë. shkalla e ndikimit me
implementimin e masave lehtësuese është e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur
konsiderohet e lehtë.

Faza operative
Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emisioneve të ndotësve nga komunikacioni përgjatë autostradës
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është konsideruar e lehtë. Nuk kërkohen masa
lehtësuese.

9.1.3.

Zhurmat dhe vibrimit
9.1.3.1.

Masat lehtësuese për zhurmat

Faza e para-ndërtimit
Gjatë fazës së para-ndërtimit do të bëhen këto aktivitete:
•

Gjatë zhvillimit të Projektimit Paraprak të projektit do të bëhet një Studim i Hollësishëm pë r
Zhurma dhe Vibrime në Autostradë për të:
o

Përcaktuar nivelet e zhurmës, receptorët sensitivë dhe gjerësinë e zonës amortizuese

o

Do të bëhet modelimi i emisioneve të zhurmave dhe azhurnimi i vlerësimit paraprak të

ku limitet e zhurmës tejkalohen (Studimi)
zhurmave;
o

Do të përcaktohen masat specifike dhe optimale për zbutje të zhurmave në përputhje

o

Do të përcaktohet lokacioni i barrierave të zhurmës dhe ndikimi tek marrja e tokës

me standardet vendore dhe të BE/OBSH.
përgjatë linjës dhe nëpër struktura
•

Do të bëhet një Projektin i Hollësishëm i barrierave të zhurmave, ku përfhsihen:
o

Lartësia dhe gjatësia e barrierave të zhurmave, duke marrë parasysh mirëmbajtjen
dhe konsiderata të tjera për qasjet emergjente, kanalizimet (ku është e nevojshme), si
dhe anën estetike:

o
•

Kërkesat për blerjen e tokës

Plani për Menaxhimin e Komunikacionit të Ndërtimit që do të zhvillohet nga Kontraktori do të
përcaktojë kufirin e shpejtësisë për automjetet e ndërtimit dhe makineritë në shes-ndërtim dhe
rrugët që përdoren për transport, si dhe do të organizojë komunikacionin për të shmangur sa
më shumë zonat e banuara;

Faza e ndërtimit
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Masat kryesore lehtësuese si dhe nivelet e vibrimit gjatë ndërtimit janë si vijon:
•

Të gjitha automjetet dhe makineritë e përdorura në shesh-ndërtime do t’i nënshtrohen
mirëmbajtjes së rregullt. Automjetet dhe makinat që janë shumë të zhurmshme për shkak të
mosaxhustimit të motorëvë apo dëmtimeve në pajisjet që kontrollojnë zhurmën nuk do të
pëdoren derisa të jenë ndërmarrë masa për riparim;

•

Kurdo që është e mundur të gjitha pajisjet do të jenë në përputhje me kërkesat nga Direktiva
e BE 2000/14/EC mbi emisionet e zhurmave në mjedis nga pajisjet për përdorim të jashtëm
(mungon legjislacioni vendor për nivelin e emisioneve të zhurmave nga pajisje për përdorim
të jashtëm). Të gjitha pajisjet do të kenë shenjën CE dhe treguesin për nivelin e garnatuar të
tingujve dhe të jenë të shoqëruara nga deklarata e konformitetit të KE;

•

Pajisjet do të përshtaten me mjetet e duhura për zbutjen e zhurmës që reduktojnë nivelin e
tingujve;

•

Do të bëhen të gjitha përpjekjet për të respektuar kufijtë e zhurmës për secilën zonë ku po
kryhen ndërtime;

•

Punimet e ndërtimit gjatë natës nuk do të lejohen; punimet në shesh-ndërtimit do të kufizohen
bre nda orarit 07.00 ‐19.00;

•

Banorët vendas që preken nga punimet, për aq sa është e mundur nga ana e projektit, do të
mbahen të informuar me kohë për planin e punimeve dhe nivelet e zhurmës dhe vibrimeve
dhe oarin se kur këto pritet të ndodhin;

•

Lokacioni i pajisjeve të zhurmshme do të zgjidhet të jetë sa më lart të jetë e mundur nga
receptorët sensitivë (pronat rezidenciale, vendet e punës, shkolla dhe spitale). Kur gjenden
pranë receptorëve sensitivë, punimet e ndërtimit do të caktohen dhe do të kenë burimet e
nevojshme në mënyrë që ekspozimi kohor të jetë sa më i shkurtër;

•

Do të përdoren praktikat e menaxhimit të mirë për të shpërndarë pajisjet që lëshojnë shumë
zhurmë përgjatë të gjithë rrugës ku punohet në mënyrë që të shmangen efektet e zhurmës së
përqendruar;

•

Në rastet kur duhet të kryhen punime me zhurmë gjatë natës apo përgjatë një periudhe më të
gjatë se sa një ditë në ndonjë shesh-ndërtim, zona e punimeve do të rrethohet me mbrojtës
nga zhurma;

•

Monitorimi i vibrimeve gjatë kryerjes së proceseve kritike të punimeve (p.sh. themelet e urës
dhe të ngjashme) do të bëhet në ato ndërtesa që janë me distancë 20‐30 metra nga zona ku
zhvillohen këto punime. Nëse ndërtesat rezultojnë të dëmtuara si pasojë e vibrimeve të
gjeneruara nga punimet e ndërtimit, ndërtesat e dëmtuara do të riparohen ose do të paguhet
kompensim;

•

Pajisjet që lëvizin dheun dhe që operojnë në shesh-ndërtim do të jenë sa më larg të jetë e
mundur nga receptorë të ndjeshëm ndaj vibrimeve;

•

Aktivitete si demolimi, lëvizja e dheut dhe operacione që ndikojnë tek toka do të caktohen në
orare të ndryshme gjatë ditës së punës. Ndryshe nga zhurmat, totali i nivelit të vibrimeve që
prodhohen mund të jetë dukshëm më i vogël nëse secili burim i vibrimeve punon më vete;

•

Ulja e ngarkesave dinamike nga burimet e ndërtimit si:
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o

Shpërthimi. Lloji dhe pesha e eksplozivëve, variacionet e vonesave kohore, madhësia
dhe numri i vrimave, distanca ndërmjet vrimave dhe radhëve, metoda dhe drejtimi i
inicimit të shpërthimit;

o
o

Kompaktësimi dinamik. Një peshë më e vogël që bie prodhon vibrime më të vogla;
Vendosja e shtyllave (pile driving). Vendosja e shtyllave, para-shpimet, zëvendësimi i
shtyllave që vendosen me shpim me ato që vendosen me gërrmin, këmbimi i çekanit
goditës me çekan vibrues, zëvendësimi i shtyllave të ngulura me shtylla të betonuara;

o

Përzgjedhja e metodës së demolimit që nuk përfshin goditje, kurdo që është e
mundur;

o

Shmangia e rulave dhe asfaltshtruesve pranë receptorëve sensitivë.

Masat për zbutje të zhurmës që do të im plementohen gjatë ndërtimit përfshijnë edhe:
•

Instalimin e barrierave për zhurma (mure mbrojtëse) me potencial 5-15 dB (A) për zbutje të
zhurmës.

•

Izolimi i dritareve dhe fasadave të shtëpive me zbutës zhurme me potencial 0-30 dB (A) në
rastet kur nuk mund të arrihet efekti i dëshiruar i barrierave ndaj zhurmës.

Faza operative
Monitorimi i zhurmave nga komunikacioni sipas legjislacinit të Kosovës dhe/ose praktikave të mira
ndërkombëtare bëhet gjatë fazës operative. Për ruajtur efektin e barrierave në zbutjen e zhurmës do
të bëhet edhe mirëmbajtja sipas nevojës.
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e ndërtimit
Zhurma
Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emisioneve të zhurmave nga automjetet dhe makineritë e
ndërtimit
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është vlerësuar të jetë e Madhe dhe mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e moderuar. Shkalla e ndikimit me
implementimin e masave lehtësuese është mesatare. Prandaj, rëndësia e efektit t ë mbetur
konsiderohet e Moderuar.

Faza operative

Zhurma
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Cënimi i cilësisë akustike për shkak të emisioneve nga zhurmat e komunikacionit
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është vlerësuar e Madhe dhe mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit të implementimit të
masave lehtësuese ëshë mesatare. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet e
Moderuar.

9.1.4.

Peisazhi
9.1.4.1.

Masat lehtësuese për peisazhin

Faza e para-ndërtimit
Përmirësimi i mëtejshëm i Linjës së Autosttradës gjatë fazave të tjera të projektimit do të marrë
parasysh edhe këto parime:
Minimizimi i trazimit të formacioneve ekzistuese lokale të tokës dhe tipareve të peisazhit brenda
korridorit duke:
•

Minimizuar nivelin e punimeve në tokë;

•

Pasqyruar sa më shumë të jetë mundur formacionet ekzistuese të tokës gjatë punimeve:
o

Integrimi estetik i pjesë strukturore të rrugëve-ura dhe uravë (p.sh. pllakat, shtyllat),
duke përdorur materiale ndërtimi me ngjyra dhe strukturë që përzihen mirë me ngjyrat
dhe strukturën e peisazhit rrethues;

o

Caktimi i deponive për mbeturinat e materialit në mënyrë që konturet finale të
integrohen me ato të pjesëve të paprekura të luginës;

•

Shmangia e habitateve të ndjeshme;

•

Minimizimi i ndikimit tek sistemet lokale hidrologjike;

•

Reduktimi i fragmentimit të korridoreve lokale dhe rajonale të florës dhe faunës

Faza e ndërtimit
Gjatë punimeve të ndërtimit, ndikimi tek peisazhi mund të lehtësohet duke përdorur teknika që
mbulojnë punimet nga vëzhguesit në shesh-ndërtim, kamp dhe hapësirat ndihmëse. Për të arritur
këtë, rreth perimetrit të shesh-ndërtimeve mund të instalohen ndarëse të forta apo të buta.
Para përfundimit të punimeve të ndërtimit do të zbatohen këto masa:
•

Formësimi i terrenit rreth zonave të prekura për të rikrijuar morfologjinë e tokës rrethuese;

•

Mbjellja e bimësisë me specie autoktone të pranishme në zonë si:

•

o

Rrjedhat e ujit dhe brigjet nën urën e ndërtuar, si dhe në zonat e mbajtëse;

o

Zonat e prekura nën rrugë-urave dhe më lart, në zonat mbajtëse;

Mbjellja e bimëve në deponitë e materialeve tepricë me specie autoktone që i përshtaten
kushteve të luginës;
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•

Gropat e gërrmimit që hapen për ndërtimin e autostradës do të kthehen në gjendjen e
mëparshme në përfundim të punëve të ndërtimit dhe do të rimbillen;

Faza oeprative
Gjatë fazës operative nuk janë paraparë masa.
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e ndërtimit
Ndërrimi i peisazhit nga prania e punëve ndërtimore, kampeve të ndërtimit dhe hapësirave të tjera
ndihmëse
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është vlerësuar e ulët dhe mundësia për sukses e
masave lehtësuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit me implementimin e masave
lehtësuese është edhe më e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet e Lehtë.

Faza oeprative
Ndryshimi i pesizazhit nga prania e strukturave të autostradës
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese është vlerësuar e lehtë dhe mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit me implementimin
e masave lehtësuese është mesatare. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur është e lehtë.

9.1.5.

Habitatet
9.1.5.1.

Masat lehtësuese për habitate dhe peshq

Faza e para-ndërtimit
Projektimi i kanaleve për ujëra nën-rrugë për ura, kuti dhe gypa mundëson lidhjen e habitateve dhe
nuk krijon pengesa për migrimin e specieve të kafshëve apo peshqve.
Projektimi i urës shmang humbjen apo dëme në bimë, kafshë dhe habitatet e tyre; nuk krijon barriera
për lëvizjen e peshqve dhe botës tjetër shtazore; nuk parandalon lëvizjen me rrjedhën e ujit të
sedimentit apo mbeturinave drusore; nuk parandalon lëvizjen natyrale të lumit; nuk rrit rrezikun për
përmbytje.
Kanalet nën-rrugore do të:
•

Përshtaten për të lehtësuar kapërcimin e kafshëve të vogla.
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•

Do të përfshihen në shtratin e lumit të pak në 20% të lartësisë së kanalit në pjesën e
brendshme të rrjedhës

•

Përdoren vetëm më shtrat ujor të sheshtë (pjerrtësia jo më shumë se 3 përqind)

•

Kenë dalje me të paktën 1.25 herë gjerësinë e shtratit ujor të kanalit. Kjo gjerësi matet nga
breku në breg në nivelin e zakonshëm të ujit apo në këndet e bimësisë tokësore më rrënjë.

•

Sigurojnë se thellësiae ujit dhe shpejtësia në rrjedha të ulëta janë të njëjta me ato në rrjedhat
e përpjeta dhe tatëpjeta natyrore në pikën e kryqëzimit.

•

Përdorë substrat natyror brenda kryqëzimit, në përputhje me substratin e përpjetë dhe
tatëpjetë; substrati duhet t’i rezistojë zhvendosjes gjatë përmbytjeve dhe duhet të di zajnohet
në atë formë që të ruhet materiali i duhur gjatë rrjedhës normale.

Faza e ndërtimit
Qasja e kontraktorit do të ndalohet në të gjitha zonat e ndjeshme të habitatit, me përjashtim të atyre
vendeve ku është e nevojshme për të krijuar Autostradën. Në kontratën e ndërtimit do të përfshihen
kontrolle të mira të ndërtimit. Do të bëhet edhe rehabilitimi i të gjitha zonave ku bimësia është
dëmtuar.
Zonat e nevojshme për ndërtim, por që nuk janë të nevojshme për fazën operative të rrugës, duhet të
rehabilitohen su për shembull zonat e prekura nga ndërtimi i uravë. Rehabilitimi synon të rikrijojë
ekosistemet origjinale rajonale që ekzistonin para shqetësimit dhe do të krijohen aty ku është e
nevojshme.
Masat lehtësuese për të minimizuar efektin e fragmentimit kryesisht kanë të bëjnë me krijimin e një
numri të mjaftueshëm të kapërcimeve për botën shtazore në mënyrë që përshkueshmëria e Linjës së
autostradës të rritet si më poshtë:
•

Aktivitetet e shpyllëzimit do të bëhen në përputhje me parimin e moshumbjes neto, pra, të
përgatitjes së Planit të Ribimësimit. Bimësia bregore përgjatë lumit Drini i Bardhë do të
restaurohet për të arritur Moshumbjen Neto (plani i ribimësimit duhet të mbajë parasysh
raportin minimal 2:1 , p.sh., për çdo 1ha të humbur me pemë të maturuara, duhet të rimbillen
2ha).

•

Pjesët e poshtme të urës do të mbillen me bimë që të krijohen ndarëse bimore që të fshehin
strukturën e urës (p.sh. shkurre dhe pemë të vogla në zonën e këmbëve mbajtëse).

•

Zonat e rrethuara me gardh do të mbillen me specie vendore të bimëve që janë tërheqëse për
faunën lokale dhe modelet e mbjelljes do të projektohen për t’i drejtuar kafshët drejt pikave të
kalimit për botën shtazore.

Programi i rehabilitimit duhet të përmbajë edhe një varietet të gjerë të specieve tipike për ekosistemin
rajonal. Përbërja e specieve për rehabilitim do të varet nga lloji i ekosistemit në fjalë (kryesisht pylli i
degraduar me lisa). Personi apo kompania e caktuar për monitorim do të ketë përgjegjësi që të
përgatisë listën e specieve për secilin vend që do të rehabilitohet. Stoku i bimëve duhet të sigurohet
në vend dhe ku është e mundur, të ruhet identiteti gjenetik i komuniteteve lokale. Pemët e
345

rekomanduara për ri-mbjellje janë: Quercus pubescens, Q. frainetto, Q. cerris, Fraxinus ornus,
Carpinus orientalis, Pyrus amygdaliformis, Acer monspessulanum, A. tataricum, A. campestre,
Crataegus monogyna, Ulmus minor, Prunus spinosa, etc.
Faza operative
Do të bëhet një kontroll i rregullt dhe mirëmbajtje e strukturave kulluese për të kontrolluar që nuk janë
bllokuar me mbeturina apo sedimente. Aktivitetet e rregullta të mirëmbajtjes përfshijnë edhe:
mirëmbajtjen e gardhit mbrojtës, largimin e ushqimit, mbeturinave, kufomave të kafshëve etj. nga
rrugët, për të reduktuar tërheqjen e kërmëngrënësve.
9.1.5.2.

Masat lehtësuese për zonat e m brojtura dhe të caktuara

Projekti nuk do të ketë ndikim tek asnjë zonë e mbrojtur apo e caktuar. Prandaj, nuk janë planifikuar
masa lehtësuese.
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e ndërtimit
Habitatet
Humbja e habitateve
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masat lehtësuese është vlerësuar të jetë e moderuar dhe
mundësia për sukses e masave lehtësuese është konsideruar e lartë. shkalla e ndikimit me
implementimin e masave lehtësuese është edhe më e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të
mbetur konsiderohet e lehtë.

Faza operative
Fragmentimi i habitateve
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është vlerësuar e lehtë dhe mundësia për
sukses e masave lehtëuese është konsideruar e lartë. shkalla e ndikimit me implementimin e
masave lehtësuese është e ulët. Prandaj, rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet e lehtë.

9.1.6.

Trashëgimia kulturore
9.1.6.1.

Masat lehtësuese për trashëgimi kulturore

Faza e para-ndërtimit
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Linjat e rrugës në fazën e Projektimit Konceptual veçse i shmangin lokacionet e njohura të
trashëgimisë kulturore. Përshtatetjet e tjera të Linjës së Autostradës që do të bëhen gjatë fazave të
ardhshme të projektimit do të shmangin trazimin e këtyre lokacioneve.
Faza e ndërtimit
Gjatë fazës së ndërtimit, mund të ndodhu shkatërrimi aksidental i lokacioneve të paidentifikuara të
varrosura arekologjike gjatë pastrimit nga bimësia, ndërtesat dhe gardhet që pasohen me operacione
për lëvizjen e tokës, që mund

të ekspozojnë lokacione të panjohura më parë dhe të varrosura

arkeologjike (edhe palentologjike). Për të shmangur shkatërrimin e padëshiruar të lokacioneve
arkeologjike, do të merren masat në vijim para dhe gjatë ndërtimit:
•

Do të zhvillohet Plani për Menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore për projektin para se të fillojë
puna ndërtimore, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore
dhe me traktatet ndërkombëtare;

•

Punët ndërtimore do të fillojnë vetëm pasi Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve të ketë
dhënë të gjitha lejet relevante;

•

Gjatë punëve ndërtimore që zhvillohen në terren të patrazuar do të bëhet një hulumtim
arkeologjik për të parandaluar çfarëdo trazimi të artifekteve arekologjike. Hulumtimet do të
bëhen nga arkeologë të licensuar;

•

Në rfast të zbulimit të papritur të objekteve arkeologjike, Kontraktori menjëherë do ta
informojë Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sporteve dhe do të
përcjellë udhëzimet e tyre. Punimet ndërtimore do të ndalohen përkohesisht ndërkohë që
autoritetet vendosin nëse nevojitet studim apo nëse duhen vënë në praktikë masa mbrojtëse;

•

Do të ofrohet trajnim për punëtort e ndërtimit para se të fillojnë punimet e tokës për të
përmirësuar vetëdijësimin e tyre për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore të
Kosovës*.

Faza operative
Qasja më e lehtë në zonë nga autostrada e re mund të bëjë të mundur edhe grabitjen e pikave
arekologjike. Pritet që autoritetet përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të ofrojnë masat
më të duhura për të penguar grabitjen e pikave arekologjike që mund të zbulohen gjat ë ndërtimit.
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Masat lehtësuese të përshkruara më lart synojnë të shmangin ose minimizojnë këto ndikime:
Faza e ndërtimit
Shkatërrimi i pikave arkeologjikë të varrosura të pazbuluara
•

Pikat e trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike, të njohura apo që do të zbulohen, janë
burime të ndjeshmërisë së lartë. rëndësia e ketij ndikimi pa masa lehtësuese vlerësohet i
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Madh. Mundësia për sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë; p.sh.
shkatërrimi i padëshiruar i pikave arkeologjike (dhe/ose palentologjike) shm anget me
efektivitet. Shkalla e ndikimit me implementimin e masave lehtësuese bëhet e ulët. Prandaj,
rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet të jetë e lehtë.
Faza operative
Grabitja e pikave arkeologjike
•

Rëndësia e këtij ndikimi pa masa lehtësuese vlerësohet e moderuar dhe mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e moderuar; suksesi varet nga rrethanat
specifike në terren. Pas zbatimit të masave lehtësuese të parapara nga Urdhëresa për
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, shkalla e ndikimit duhet të jetë e ulët. Prandaj, rëndësia e
efektit të mbetur konsiderohet të jetë e lehtë.

Tabelë përmbledhesë e vlerësimit
Gjetjet e vlerësimit përmblidhen në tabelën më poshtë për secilin ndikim të identifikuar dhe të
vlerësuar në secilën fazë, përkatësisht: Faza e Ndërtimit dhe Faza Operative.
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Tabela 157: Përmbledhje e ndikimit mjedisor gjatë fazës së ndërtimit dhe operative

FAZA E PARA-NDËRTIMIT DHE NDËRTIMIT
Dherat
Cënimi i cilësisë së dheut (ndotja e dheut) për shkak të prezantimit të ndotësve

N

D/C

R

L

I

MT

P

E vogël

E lehtë

E lartë

E lehtë

Erozioni i dheut për shkak t ë largimit të bimësisë dhe lë vizjeve të tokës

N

D

I

L

I

ST

P

E moderuar

E moderuar

E moderuar

E lehtë

Shkatërrimi i shtresës së sipërme të dheut

N

D

I

L

I

LT

C

E moderuar

E moderuar

E ulët

E moderuar

Ujëra sipërfaqësore
Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të prezantimit të ndotësve

N

D/C

R

L

I

ST

P

E moderuar

E moderuar

E lartë

E lehtë

Rrjedhjet dhe dërdhjet aksidentale të karburantit dhe lubrifikantëve nga makineritë
N
e ndërtimit

D/C

R

L

I/D

ST

P

E moderuar

E moderuar

E lartë

E lehtë

Akumulimi i sedimenteve të tepërta në pikat ujëndarëse

D/C

R

L

I

ST

P

E vogël

E lehtë

E lartë

E lehtë

N

Ujërat nëntokësore
Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të prezantimit të ndotësve

N

D/C

R

L

D

MT

U

E moderuar

E moderuar

E lartë

E lehtë

D

R

L

I

ST

U

E vogël

E lehtë

E lartë

Neutral

N

D/C

R

L

D

ST

C

E vogël

E lehtë

E moderuar

E lehtë

N

D

R

L

I

ST

C

E vogël

E lehtë

E moderuar

E moderuar

Cënimi i cilësisë akustike për shkak të zhurmave nga automjetet dhe makineritë e
N
ndërtimit

D

R

L

I

ST

C

Madhore

E madhe

E moderuar

E moderuar

Ndryshimi i rrjedhës së ujërave nëntokësore gjatë gërrmimeve dhe unëve prerëse N
Klima dhe cilësia e ajrit
Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të emosioneve të ndotësve të ajrit që përcillen
me ajër
Relievi
Ndryshimi i relievit nga prania e punëve ndërtimore, kampeve të ndërtimit dhe
hapësirave të tjera ndihmëse
Zhurma dhe vibrimet
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Habitatet
Humbje e habitatit (shkatërrim direkt)

N

D

I

L

I

LT

C

E vogël

E moderuar

E lartë

E lehtë

N

D

I

L

I

LT

P

Madhore

E madhe

E lartë

E lehtë

Cënimi i cilësisë së dheut (kontaminimi i dheut) për shkak të prezantimit të
ndotësve

N

D/C

R

L

D

LT

P

E moderuar

E moderuar

E lartë

E lehtë

Erozioni i dheut në gropa / mbushje pa bimësi

N

D

I

L

D

MT

P

E moderuar

E moderuar

E lartë

E lehtë

Cënimi i cilësisë së ujit për shkak të prezantimit të ndotësve

N

D/C

R

L

I

LT

P

E moderuar

E moderuar

E lartë

E lehtë

Derdhje aksidentale gjatë transportit të substancave të rrezikshme dhe
lubrifikantëve

N

D/C

R

L

I

LT

P

E moderuar

E moderuar

E lartë

E lehtë

Ndryshimi i drejtimit të rrjedhës dhe depozitimit të sedimentit gjatë përmbytjes

N

D

R

L

I

LT

P

E vogël

E lehtë

E lartë

E lehtë

N

I/C

R

L

D

LT

P

E moderuar

E moderuar

E lartë

E lehtë

Cënimi i cilësisë së ajrit për shkak të lëshimit të ndotësve të ajrit nga
komunikacioni përgjatë autostradës

N

D

R

L

I

LT

C

E vogël

E lehtë

E lartë

E lehtë

Ndikimi në ndryshimin e klimës

N

D

I

L

D

LT

C

E vogël

E lehtë

E lartë

Neutrale

Ndryshimi i relievit nga prania e autostradave (gruopa, deponi dhe struktura – ura,
N
ujësjellës, nënkalime, mbikalime, kanale etj)

D

I

L

I

LT

C

E vogël

E lehtë

E moderuar

E lehtë

D

R

L

I

LT

C

Madhore

E madhe

E moderuar

E moderuar

Trashëgimia kulturore
Shkatërrimi i vendeve arkeologjike të varrosura të paidentifikuara
FAZA OPERATIVE
Dheu

Uji mbitokësor

Uji në ntokësor
Cënimi i cilësisë së ujit nëntokësor për shkak të prezantimit të ndotësve
Klima dhe cilësia e ajrit

Relievi

Zhurma dhe vibrimi
Cënimi i cilësisë akustike për shkak të zhurmës nga komunikacioni

N
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Habitate

Fragmentimi i habitateve

Trashëgimia kulturore

Grabitja e vendeve arkeologjike
N
D
I
L
D
LT
P
E vogël
E lehtë
E lartë
E lehtë

N
I
I
L
I
LT
P
E moderuar
E moderuar
E moderuar
E lehtë
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9.1.7.

Toka dhe prona
9.1.7.1.

Masat lehtësuese

Faza e para-ndërtimit
Çështje të tokës dhe pronës që do të trajtohen gjatë fazës së Projektimit Paraprak përfshijnë:
•

Azhurnimi i bazës, vlerësimi i ndikimit dhe masave lehtësuese për Përdorim të Tokës dhe
Marrje të Tokës;

•

Azhurnimi i LARF, SEP dhe mekanizmave për ankesa;

•

Ndërmarrja e një anketimi të detajuar socio-ekonomik që mbulon të gjithë personat/familjet e

•

Ndërmarrja e regjistrimit të popullsisë dhe regjistrimit të të gjithë invidiëve, ekonomive

prekura;
familjare dhe bizneseve (formale dhe joformale) që do të zhvendosen fizikisht dhe/ose
ekonomikisht nga projekti; zbatimi i një Vlerësimi dhe Inventarizimi të Aseteve;
•

Zhvillimi i një studimi për shpronësimin;

•

Përgatitja e Planit paraprak të Veprimit për Zhvendosje dhe Plani për Restaurimin e Jetesës
në përputhje me kërkesat e PR 5 të BERZH;

Faza e Projektimit të Detajuar do të përfshijë këto aktivitete:
•

Azhurnimin dhe finalizimin e Planit të Veprimit për Zhvendosje;

•

Kompensimi i duhur i ekonomive familjare për të gjitha sendet e t yre dhe shpenzimet e
shkaktuara nga zhvendosja në përputhje me Kornizën për Kompensimin e Zhvendosjes;

Faza e ndërtimit
Gjatë punëve ndërtimore, Marrja e Tokës do të ketë natyre të përkohshme dhe do të përfshijë
kërkesat për tokë për ndërtimin e kapanoneve të projektit, magazinave për materialet ndëetimore,
pikat e gërrmimit dhe deponitë për hedhjen e materialeve etj.
Për të minimizuar ndikimin negativ, gjatë ndërtimit do të merren këto masa:
•

Implementimi i mekanizmave për ankim

•

Nëse kërkohet, do të ofrohet asistencë shtesë për personat që do të zhvendosen për të
ruajtur standardin e tyre të jetesës dhe për ta përmirësuar kur është e mundur;

•

Toka do të kthehet në gjendjen e para ndërtimit. Masat duhet t’u korrespondojnë nivelit të
shqetësimit. Aty përfshihen masa për kontrollimin e erozionit, rikonturimi i tokës, zëvendësimi
i shtresës së sipërme të dheut, ribimësimi, kthimi i habitateve në gjendjen e mëparshme, fitimi
i përdorimit të mëparshëm;

•

Marrja e përkohshme e tokës për përdorim sensitiv do të shmanget sa më shumë të jetë e
mundur.
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•

Pronarët e tokave do të kompensohen arsyeshëm në rast të dëmeve gjatë ndërtimit.

Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit
Humbja e përkohshme e tokës dhe mjeteve për jetesë:
•

Toka, sidomos toka bujqësore si receptore konsiderohet se ka vlerë shumë të lartë të
ndjeshmërisë. Shkalla e këtij ndikimi pa masat lehtësuese vlerësohet e ulët. Mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet e lartë. Shkalla e ndikimit me implementimin e
masave lehtësuese bëhet e neglizhueshme. Rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet
neutrale/e lehtë.

Humbja e strehimit (përfshirë zhvendosjen fizike) dhe Humbja e Përhershme e Tokës:
•

Strehimi si nën-receptor ka ndjeshmëri shumë të lartë. Shkalla e ndikimit të “humbjes së
strehimit” pa masa lehtësuese është vlerësuar e lartë. toka ka ndjeshmëri shumë të lartë,
varësisht llojit të tokës dhe shfrytëzimit. Shkalla e ndikimit të humbjes së përhershme të tokës
pa masa lehtësuese vlerësohet e lartë. Mundësia për sukses e masave lehtësuese
konsiderohet e lartë. Shkalla e ndikimit me implementimin e masave lehtësuese bëhet
mesatare. Rëndësia e efektit të mbetur është pastaj e moderuar.

9.1.8.

Shëndeti dhe Siguria në Komunitet dhe Tensionet në Komunitet
9.1.8.1.

Masat lehtësuese

Faza e para-ndërtimit
Gjatë fazës së para-ndërtimit, do të bëhen studimet të duhura që do të integrohen në Projektim; po
ashtu, Kontraktori do të përgatisë planet e duhura dhe programet për aftësimin e punëtorëve dhe
banorëve vendas për të siguruar shëndetin dhe sigurinë e komunitetit.
Studimet e mëtejshme dhe projektimi përfshijnë:
•

Studim të veçantë për kapërcimet e këmbësorëve/automjeteve (mbi ose nënkalime) që do të
zhvillohen dhe do të merren masat e duhura për t’u implementuar në projektim;

Kontraktori do të zhvillojë planet dhe programet për aftësim në vijim:
•

Plani për Shëndet dhe Siguri (SHS);

•

Plani i Përgatitjes dhe Reagimit në Emergjenca;

•

Plani për Menaxhimin e Trafikut për qasje të sigurtë në sheshpunim me ndikimin negativ
minimal tek rrugës ekzituese dhe për të sjellë sigurinë e komunitetit dhe qasje të lehtë në
pronat e tyre (shtëpi, tokë, kopshte);
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•

Program edukativ për shëndetin dhe sigurinë në komunitet, për të informuar komunitetin lokal
dhe shtytëssit për ndikimet negative që mund të vijnë si rezultat i ndryshimit të regjimit të
trafikut gjatë ndërtimit dhe ndikimit të marrjes së përkohshme të tokës;

•

Aftësimi i punëtorëve për metodat që shmangin konfliktet me pjesëtarë të komunitetit lokal;
punëtorët do të nënshkruajnë kodin e mirësjelljes në punë.

•

Plani për Rekrutim të Fuqisë Punëtore Lokale për të maksimizuar përfshirjen e punëtorëve
nga zonat që preken nga projekti.

Faza e ndërtimit
Kontraktori do të implementojë këto aktivitete:
•

Implementim i planeve të zhvilluara gjatë fazës së para-ndërtimit;

•

Rrjedha e trafikut përmes sheshpunimit dhe brenda zonave urbane do të koordinohet me
inxhinierët përgjegjës për komunikacionin nëpër komuna;

•

Informacioni për aktivitete të projektit do të njoftohet përmes radios/TV lokale për të
menaxhuar rrjedhën e trafikut dhe shpejtësinë e tij në zonat që preken nga ndërtimit.

•

Përfaqësuesit e komunitetit duhet të kenë mjete për të shprehur opinionet e tyre dhe për të
ngritur ankesa pranë menaxhmentit. Duhet të ketë proces transparent dhe efikas për të
trajtuar ankesat nga komuniteti.

Faza operative
Do të zhvillohet një Program për Shëndetin dhe Sigurinë në Komunitet për funksionimin e
autostradës. MI do të ndërmarrë një sërë aktivitetesh të marrëdhënieve publike, përfshirë vizita nëpër
shkolla, qendra të sigurisë, aktivitete të ndryshme dhe programe komunikimi për t’i informuar
qytetarët, pasagjerët dhe punëtorët lidhur me rreziqet që vijnë nga punimet në autostradë, kapërcimi
në vende të paautorizuara, kalime të paligjshme dhe/ose vandalizmi.
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit
Shendeti dhe Siguria e Komunitetit dhe Tensionet në Komunitet:
Ardhja e punëtorëve të përkohshëm:
•

Shkalla e ndikimit pa masat lehtësuese është vlerësuar e ulët. Mundësia e suksesit të
masave lehtësuese konsiderohet e lartë. Shkalla e ndikimit me implementim të masave
lehtësuese është e ulët. Rëndësia e efektit të mbetur është neutrale/e lehtë.

Shtim i ekspozimit ndaj sëmundjeve të komunitetit:
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•

Shkalla e ndikimit ma masa lehtësuese është llogaritur e lartë. Mundësia për sukses e
masave lehtësuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit me implementim të masave
lehtësuese ulet. Rëndësia e efektit të mbetur është pra e moderuar.

Shtimi i trafikut dhe numrit të automejeteve të rënda në rrugët lokale
•

Shkalla e ndikimit pa masa lehtësuese është vlerësuar i lartë. Mundësia për sukses e masave
lehtësuese konsiderohet e lartë. Shkalla e ndikimit me implementimin e masave lehtësuese
bëhet negative e ulët. Rëndësia e efektit të mbetur është e lehtë.

Faza operative
Ndikimet nga qasja më e mirë në qytete më të mëdha dhe shërbime shëndetësore që gjenden në
qyteza/qytete më të mëdha
•

Këto ndikime konsiderohet të kenë peshë të madhe. Mundësia për sukses e masave të
fuqizuara për të maksimizuar benefitet e pritshme konsiderohet e moderuar. Shkalla e
ndikimit me implementimin e masave fuqizuese mbetet e lartë. Prandaj, rëndësia e efektit të
mbetur konsiderohet e madhe.

Çështje të sigurisë të ndërlidhura me kapërcimin e autostradës
•

Kapërcimi i Linjës së autostradës konsiderohet se shkakton potencialisht rrezik të
konsiderueshëm për shëndetin dhe sigurinë e komunitetit. Shkalla e ndikimit pa masat
lehtësuese vlerësohet e lartë. Mundësia për sukses e masave lehtësuese konsiderohet e
moderuar. Shkalla e ndikimet me implementimin e masave bëhet e ulët; rëndësia e efektit të
mbetur konsiderohet e lehtë.

9.1.9.

Qasja dhe ndërprerja
9.1.9.1.

Masat lehtësuese

Faza e para-ndërtimit
Gjatë fazës së para-ndërtimit, Kontraktori do të zhvillojë Planin për Menaxhimin e Komunikacionit që
ndër të tjera mbulon edhe:
•

Vlerësimin e rrezikut që identifikon qartë të gjitha rreziqet nga punimet e ndërtimit për
udhëtarë, shoferë dhe punëtorë;

•

Identifikimin e qasjes në rrugë të reja për automjetet e ndërtimit dhe masat e sigurisë që
përdoren për qasje të këmbësorëve dhe kalime, minimizimin dhe shmangien e humbjes së
përkohshme të tokës buqjësore.

•

Identifikimin e të gjitha rrugëve dhe shtigjeve publike që do të preken dhe propozimin për
rrugë të transportit gjatë ndërtimit (cilat seksione do të mbyllen dhe deri kur, ku do të shm
anget komunikaci one etj.);
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•

Minimizimi i shqetësimeve nga komunikacioni;

•

Sinjalizimi i zonës së ndërtimit, drejtimet e reja, rrethrotullimet, rrugët e qasjes etj.;

•

Njoftime publike për shqetësime të ndërlidhura me komunikacionin, si mbyllje të
rrugëve/rrugëve të ngushta.

Faza e ndërtimit
Kontraktori do të implementojë Planin për Menaxhimin e Komunikacionit gjatë aktiviteteve të
ndërtimit. Publiku do të informohet për çdo ndryshim të regjimit të komunikacionit.
Faza operative
Pritet qqë efektet e ndërprerjes gjatë punimeve në autostradë do të minimizohen gjatë projektimit. MI
do të ndërmarrë një sërë të aktiviteteve të marrëdhënieve publike, përfshirë vizita në shkolla, qendra
sigurie, aktivitete tëndryshme dhe programe komunikimi për të informuar qytetarët, pasagjerët dhe
punëtorët për ndryshimin e qasjes dhe benefitet që vijnë nga pnimet në autostradë.
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit
Ndikimi në efektet e qasjes dhe ndërprerjes
•

Është vlerësuar se publiku i përgjithshëm ka ndjeshmëri të lartë sa i përket efekteve në qasje
dhe ndërprerje. Shkalla e këtij ndikimi pa masa lehtësuese konsiderohet e vogël. Mundësia
për sukses e masave lehtësuese konsiderohet e lartë. Shkalla e ndikimit me implementimin e
masave lehtësuese mbetet e ulët. Rëndësia e efektit të mbetjes është neutrale/e vogël.

Faza oeprative
Ndikimi tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është vlerësuar i moderuar. Suksesi i mundshëm i
masave lehtësuese konsiderohet të jetë i lartë; Shkalla e ndikimit me implementimin e
masave lehtësuese bëhet i ulët. Rëndësia e efektit të mbetur është e lehtë.

9.1.10. Ekonomia
9.1.10.1.

Masat fuqizuese

Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit
Gjatë fazës së ndërtimit pritet që punët e ndërlidhura ndërtimore të kenë ndikime të dukshme pozitive
tek ekonomia lokale dhe ajo vendore. Njerëzit duhet të informohen me kohë për ndikimet e
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mundshme tek aktivitetet ekonomike dhe për afatet e pritshme.
Faza operative
Gjatë fazës operative, do të hapen tregje të reja; do të vihen në dispozicion alternativa të reja për
transport që do të ndikojnë dukshëm tek zhvillimi i ekonomisë lokale dhe vendore.
Qeveritë lokale dhe qendrorja duhet të ndërmarrin aktivitete për të tërhequr investime të huaja direkte
(aktivizimi i zonave të lira për zhvillim, investime për ndërmarrje të reja, bujqësi dhe turizëm).
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e ndërtimit
Stimulimi i rritjes ekonomike në nivele lokale:
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa fuqizuese vlerësohet i lartë. Mundësia e suksesit të masave
fuqizuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit me implementimin e masave
fuqizuese mbetet e lartë. rëndësia e efektit të mbetur është pra, e madhe.

Faza operative
Efektet tek ekonomia lokale
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa fuqizuese vlerësohet i lartë. mundësia e suksesit të masave
fuqizuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit me implementimin e masave
fuqizuese mbetet e lartë. rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet e madhe.

9.1.11. Punësimi
9.1.11.1.

Masat fuqizuese

Faza para-ndërtimit
Kontraktori do të zhvillojë një Plan Lokal të Rekrutimit që mundëson identifikimin dhe angazhimin e
fuqisë lokale punëtore deri në maksimumin e mundshëm.
Faza e ndërtimit
Kontraktori do të:
•

Implementojë Planin Lokal të Rekrutimit;

•

Sigurojë punësimin e fuqisë punëtore me aftësitë e kërkuara,

•

Angazhojë gra në fuqinë punëtore kur të jetë e duhur.

Faza operative
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Gjatë fazës operative, do të krijohen mundësi për punësim direkt. Për të maksimizuar ndikimet
pozitive, duhet të merren këto masa:
•

Ristrukturimi i tregjeve të punës për të rritur fleksibilitetin dhe për t’iu përshtatur kerkesave të
reja të tregut; përmirësimi i mobilitetit të punës;

•

Reduktimi i numrit të personave që varen nga benefitet e shtetit;

•

Sigurimi i qasjes në kujdes për fëmijë që përballohet; kjo gjë mundëson që gratë të kenë më

•

Përmirësimi i shërbimeve tëe arsimimit dhe i qasjes për personat e prekut në zonën e

shumë qasje në mundësi për punësim;
Projektit për të përmirësuar mundësitë për arsimim;
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e ndërtimit
Punësimi
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa fuqizuese është vlerësuar si i lartë. Mundësia për sukses të
masave fuqizuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit me implementimin e masave
fuqizuese mbetet e lartë. Rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet e madhe.

Faza operative
Punësimi
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa fuqizuese është vlerësuar si i lartë. Mundësia për sukses të
masave fuqizuese konsiderohet e moderuar. Shkalla e ndikimit me implementimin e masave
fuqizuese mbetet e lartë. Rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet e madhe.

9.1.12. Arsimimi dhe aftësimi
9.1.12.1.

Masat fuqizuese

Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit
Pritet që gjatë fazës së ndërtimit të ofrohet një nivel i caktuar i ngritjes së kapaciteteve (i organizuar
dhe jo) përmes transferimit të teknologjive dhe shkathtësive të reja. Kjo kryesisht do të ndodhë si
aftësim në vendim e punës; punëtorët lokalë do t’i ekspozohen ekspertizës ndërkombëtare dhe
procedurave moderne të menaxhimit dhe logjistikës. Kontraktori do të kontribuojë në transferimin e
shkathtësive.
Faza operative
Puna në autostradë do të krijojë mundësi për punësim direkt dhe indirekt. Autostrada do të fasilitojë
qasjen drejt më shumë mundësive për arsimim në qendra më të madha.
Për të maksimizuar ndikimin pozitiv, do të merren masat e mëposhtme:
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•

Do të implementohen masat e duhura për të mbështetur arsimimin e grupeve në nevojë –
pranues të benefiteve sociale, prindërit vetëushqyes etj;

•

Do të simulohen studentët që të vazhdojnë shkollimin;

•

Do të inkurajohet arsimimi i grave dhe angazhimi i tyre në tregjet e punës.

Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e ndërtimit
Arsimim dhe aftësim
•

Shkalla e kë tij ndikimi pa masa fuqizuese llogaritet të jetë i ulët. Suksesi i mundshëm i
masave fuqizuese konsiderohet të jetë i moderuar. Shkalla e ndikimit me implementimin e
masave fuqizuese do të jetë mesatar. Rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet pra të jetë i
moderuar.

Faza operative
Benefitet nga arsimimi dhe aftësimi nga mundësitë për punësim dhe benefitet nga arsimimi dhe
aftësimi nga qasja e përmirësuar në arsimim:
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa fuqizuese llogaritet të jetë e lartë. Mundësia për sukses e
masave fuqizuese konsiderohet të jetë e moderuar. Shkalla e ndikimit me implementimin e
masave lehtësuese mbetet e lartë. Rëndësia e efektit të mbetur konsiderohet pra të jetë e
madhe.

9.1.13. Grupet në nevojë
9.1.13.1.

Masat lehtësuese

Faza para-ndërtimit
Grupet në nevojë brenda zonës së projektit kanë gjasa të preken më rëndë se sa popullsia e
përgjithshme.
Gjatë fazave të ardhshme (Projektimi Paraprak dhe i Detajuar), Linja do të përmirësohet edhe më tej
për të shmnagur zhvendosjet dhe për të minimizuar ndikimin tek grupet në nevojë. LARF do të
azhurnohet; do të bëhet një Anketim Socio-Ekonomik për të identifikuar praninë dhe statusin socioekonomik të grupeve në nevojë. Plani për Veprim për Zhvendosje do të ofrojë kornizën e duhur për
kompensim për njerëzit në nevojë që do të preken nga Projekti. Kompensimi do të përkufizohet në
Kornizën e Kompensimit të Zhvendosjes.
Faza e ndërtimit
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Mund të ofrohet ndihmë shtesë për grupet në nevojë që të rikthejnë standardin e jetesës dhe ta
përmirësojnë, kur kjo të jetë e mundur.
Faza operative
Zhvillimi i ndikimeve tek grupet në nevojë gjatë punës operacionale nuk pritet. Prandaj, nuk është
paraparë asnjë masë lehtësuese.
Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit
Efektet tek grupet në nevojë
•

Shkalla e këtij ndikimi pa masa lehtësuese është llogaritur të jetë e madhe. Mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e moderuar. Shkalla e ndikimit me
implementimin e masave lehtësuese bëhet mesatare. Rëndësia e efektit të mbetur është pra,
e moderuar.

9.1.14. Ndikime dhe çështje të ndërlidhura me fuqinë punëtore
9.1.14.1.

Masat lehtësuese

Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit
Standardet e shëndetit dhe sigurisë në punë (PR 2) zbatohen për punëtorët që do të angazhohen
gjatë aktiviteteve të ndërtimit.
Punëtorët do të gëzojnë të drejtat lidhur me standardet e kapanoneve të Projektit, standartet për
punësim dhe për ankimim.
Auditimet e projektimit dhe implementimit të pjesës së punëtorëve kundrejt listës udhëzuese të
BERZH dhe IFC do të implementohen:
•

Para ndërtimit të akomodimit (p.sh. auditim i projektimit);

•

Para hapjes së kapanoneve të punëtorëve;

•

Mbi baza vjetore (çdo vit pas hapjes).

Auditimet do të bëhen nga pala e tretë e pavarur. Të gjitha defektet apo problematikat (që janë
relevante) që identifikohen gjatë auditimeve do të adresohen dhe do të rivlerësohet nëse janë
konform auditimit.
Hapësirat Sociale dhe Plani i Shërbimeve për punëtorët do të përgatitjet në përputhje me këto
standarde:
•

Standardet e strehimit duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë:
o

Hapësirës minimale që i caktohet çdo personi,
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o

Furnizimit me ujë të sigurtë në vendbanimet e punëtorëve dhe me sasi të
mjaftueshme; sistem të duhur të ujërave të zeza dhe hedhjes së mbeturinave;

o

Plane menaxhimi dhe politika për shëndetin dhe sigurinë si dhe reagime ndaj
situatave emergjente duhet të zhvillohen bashkë me mbrojtjen e duhur nga i nxehti, i
ftohti. Lagështia, zhurmat, zjarri dhe kafshët apo insektet që bartin sëmundje dhe do
të implementohen;

•

Duhet të ofrohet shtrat i veçantë për secilin pujnëtor. Duhet të shmanget praktika e
“shtretërve me ndërrime”. Hapësira minimale ndërmjet shtretërve duhet të jetë 1 metër.
Shtretërit marinarë nuk janë të këshillueshëm për arsye të sigurisë ndaj zjarrit;

•

Hapësirat që gjenden në zona me mot të nxehtë duhet të kenë ventilim dhe/ose ajër të

•

Duhet të sigurohet ndriçim natyral dhe artificial brenda hapësirave;

•

Kantina, hapësirat e gatimit dhe lavanderisë duhet të ndërtohen me materiale të duhura dhe

kondicionuar.

që pastrohen lehtë; këto mbahen të pastra dhe tregohet kujdes për kushtet sanitare. Nëse
punë torët duan të gatuajnë ushqimin e tyre, duhet të ofrohen kuzhina të ndara nga zona e
fjetjes;
•

Implementohet plan i sigurisë për të mbrojtur punëtorët nga vjedhjet dhe sulmet. Stafi i
sigurimit duhet të kontrollohet për t’u siguruar ne nuk kanë qenë të përfshirë më parë në
krime apo abuzime;

•

Politikat e duhura do të implementohen për të ofruar siguri të komunitetit lokal;

Kontraktori do të krijojë mekanizma për konsultime për akomodimin dhe për ankesa:
•

Procese dhe mekanizma për ankim ku punëtorët të artikulojnë shqetësimet e tyre duhen
ofruar dhe shpjeguar qartë përp unëtorët. Këto mekanizma duhet të jenë në përputhje me
PR2 të BERZH-it;

•

Marrëveshjet për akomodim të punëtorëve nuk kufizojnë të drejtat dhe liritë e punëtorëve.
Punëtorët duhet të

gëzojnë të drejtat e tyre themelore të njeriut dhe sidomos lirinë e

shoqërimit;
•

Do të krijohen kekanizmat për konsultime të punëtorëve; këto mekanizma do të jenë në
përputhje me PR2;

Kontraktori do të miratojë dhe implementojë Politikat e Duhura të Burimeve Njerëzore. Ato do të
jenë të qarta, të kuptueshme dhe me qasje për punëtorë. Menaxherët dhe mbikëqyrësit do të
trajnohen si duhet.
Këto politika sigurojnë që :
•

Projekti do të respektojë të gjitha dispozitat e ligjeve relevanta vendore që kanë të bëjnë me
punësimin dhe nuk do të punësojnë fëmijë poshte moshës minimale për punësim. Kontraktori
do të krijojë procedura për të verifikuar moshën e të gjithë punëtorëve të rinj (ata ndërmjet
moshës minimale për punësim dhe 18 vjeç). Të rinjtë më pak se 18 vjeç nuk do të punësohen
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në punë të rrezikshme dhe të gjithë personat e punësuar nën moshën 18 vjeçare do t’i
nënshtrohen vlerësimit të riskut.
•

Kontraktori (dhe nën-kontraktorët) do të sigurohen se të gjithë punëtorët do të hyjnë lirisht dhe
vullnetarisht në marrëdhënien e punës; Kontraktori nuk do të përdorë asnjë formë të detyrimit,
shtrëngimit apo punës së pavullnetshme nga të burgosurit.

•

Do të zbatohen parimet e mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë;

•

Do të parandalohen ngacmimet (përfshirë seksuale)

Kontraktori do të parandalojë aksidentë të punëtorëve:
•

Planin Përgatitor për Emergjenca për reagimin ndaj aksienteve në fazën e ndërtimit që do të
zhvillohet nga Kontraktori dhe do të miratohet nga MI;

•

Planin për Shëndet dhe Siguri në Punë që do të zhvillohet nga Kontraktorid dhe miratohet
nga MI;

•

Planin e Sigurisë në Ndërtim që do të zhvillohet nga Kontraktori dhe miratohet nga MI.

Faza operative
MI do të zhvillojë dhe implementojë Planin Përgatitor për Emergjencë dhe Planin e Sigurisë sipas
praktikave më të mira ndërkombëtare dhe MI do të sigurojë trajnimin e duhur për punëtorët, pajisjet,
apo do të ndërmarrë hapat e tjerë të duhur për të ruajtur kushtet e duhura të sigurisë.
Raportimi në implementimin e planeve do të jetë si në vijim:
•

Tremujor (raportimi për vitin e parë të punës).

•

Gjashtëmujor për vitin e dytë dhe të tretë të punës.

Vlerësimi i efekteve të mbetura
Faza e para-ndërtimit dhe ndërtimit
Siguria e punëtorëve gjatë ndërtimit të autostradës:
•

Është vlerësuar se shkalla e këtij ndikimi pa masat lehtësuese do të jetë e lartë. Mundësia për
sukses e masave lehtësuese konsiderohet të jetë e lartë. Shkalla e ndikimit me
implementimin e masave lehtësuese bëhet e ulët. Pra, rëndësia e efektit të mbetur është e
paktë.

Faza operative
Siguria e punëtorëve gjatë funksionimit të autostradës:
•

Është përllogaritur se shkalla e madhësisë së këtij ndikimi pa masat lehtësuese do të jetë e
lartë. Suksesi i mundshëm i masave lehtësuese konsiderohet të jetë i lartë. Shkalla e
madhësisë së ndikimeve me implementimin e masave lehtësuese bëhet e ulët. Rëndësia e
efektit të mbetur pastaj është e vogël.
362

9.1.15. Tabela përmbledhesë e vlerësimit
Vlerësimi i ndikimeve dhe rëndësia e tyre e mbetur pas implementimit të masave lehtësuese
përmblidhet në tabelën më poshtë.
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Tabela 158: Përmbledhje e ndikimit social gjatë fazës së ndërtimit dhe operative
Rëndësia e
Suksesi i
efektit tëm
mundshëm
betur (me
i lehtësimit
lehtësim)

Karakterizi
mi i
ndikimit:

Shtrirja
Koha kur
Lloji i
Kthyeshmëria gjeografi ndodh
ndikimit
ke
ndikimi

Humbje e përkohshme e tokës

N

D

R

L

I

MT

C

Ulët

I paktë

I lartë

Neutral/ I paktë

Jetesa (nga humbja e përkohshme e tokës)

N

I

R

L

I

MT

C

Ulët

I paktë

I lartë

Neutral/ I paktë

N

D

I

L

I

MT

C

I lartë

I madh

I lartë

I moderuar

Ndikimi nga ardhja e punëtorëve të përkohshëm

N

D

R

L

I

MT

C

Ulët

I paktë

I lartë

Neutral/ I paktë

Ndikimi nga ekspozimi i shtuar i komunitetit ndaj sëmundjeve

N

D

I

R

I

MT

C

I lartë

I madh

I moderuar I moderuar

Ndikimi nga shtimi i trafikut dhe automjeteve të rënda në
rrugët lokale gjatë ndërtimit

N

D

I

R

I

MT

C

I lartë

I madh

I lartë

I paktë

Çështje të sigurisë lidhur me hyrjen e personave të
paautorizuar në shesh-punim

N

I

I

R

I

MT

P

Mesatar

I moderuar

I lartë

Neutral

Efektet e ardhjes së fuqisë punëtore në komunitete lokale

N

D

R

L

I

MT

P

Ulët

I paktë

I moderuar Neutral/ I paktë

Reagimet për ndërtime për shkak të shqetësimit që rrjedh
nga aktivitetet e ndërtimit

N

D/I

R

R

I

MT

C

I lartë

I madh

I lartë

I moderuar

N

I

R

L

I

MT

P

Ulët

I moderuar

I lartë

Neutral/ I paktë

P

D

R

L

I

MT

C

I lartë

I madh

I moderuar I madh

I madh

I moderuar Large

Aspekti social / Ndikimi potencial

Kohëzgjatj Gjasat e
a
paraqitjes

Shkalla e
ndikimit (pa
lehtësim)

Rëndësia e
efektit (pa
lehtësim)

FAZA E NDËRTIMIT
Toka dhe prona

Humbja e përhershme e strehimit
Humbja e përhershme e tokës
Shëndeti dhe siguria në komunitet

Tensione në komunitet

Qasja dhe ndërprerja
Ndikimi tek efektet e qasjes dhe ndërprerjes
Ekonomia
Stimulimi i rritjes ekonomike në nivel lokal
Punësimi
Krijimi i punësimit lokal (direkt dhe indirekt)

P

D/I

I

N

I

MT

C

I lartë

Arsimimi dhe aftësimi
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Aspekti social / Ndikimi potencial
Ngritja e kapaciteteve përmes aftësimit
Grupet në nevojë
Pakësim i qasjes në shërbime
Humbje e përkohshme dhe e përhershme e tokës dhe
strehimit

Karakterizi
mi i
ndikimit:

Shtrirja
Koha kur
Lloji i
Kthyeshmëria gjeografi ndodh
ndikimit
ke
ndikimi

P

I

I

N

D

R

R
L

I
I

Kohëzgjatj Gjasat e
a
paraqitjes
MT
LT

P
C

Shkalla e
ndikimit (pa
lehtësim)

Rëndësia e
efektit (pa
lehtësim)

Ulët

I paktë

I lartë

I madh

Rëndësia e
Suksesi i
efektit tëm
mundshëm
betur (me
i lehtësimit
lehtësim)
I moderuar Moderate
I moderuar

Moderate

N

D

I

L

I

MT

C

I lartë

I madh

I moderuar I paktë

N

D

R/I

L

I/D

MT

P

I lartë

I madh

I lartë

D

I

R

I

LT

C

I lartë

I madh

I moderuar

N

D

I

R

D

LT

C

I lartë

I madh

I moderuar I paktë

N

D

I

L

D

LT

C

I lartë

I madh

I moderuar I moderuar

N/P

D

I

L

D

LT

P

Ulët

I paktë

I lartë

P

I

I

L

D

LT

C

I lartë

I madh

I moderuar I madh

P

I

I

N

D

LT

C

I lartë

I madh

I moderuar I madh

Krijimi i punësimit

P

D/I

I

G

D

LT

C

I lartë

I madh

I moderuar I madh

Përmirësimi në qasjen e mundësive për punësim

P

D

I

N

D

LT

C

I lartë

I madh

I moderuar I madh

Përfitime nga arsimimi dhe aftësimi që vijnë nga mundësitë
për punësim

P

I

I

R

D

LT

C

I lartë

I madh

I moderuar I madh

Përfitime nga arsimimi dhe aftësimi nga përmirësimi i qasjes
në mundësi për arsimim dhe punësim

P

I

I

N

D

LT

P

I lartë

I madh

I moderuar I madh

Ndikimi i ndërlidhur tek fuqia punëtore
Siguria e punëtorëve gjatë ndërtimit të autostradës

I paktë

FAZA OPERATIVE
Shëndeti dhe siguria në komunitet
Ndikimi nga qasja më e mirë në qyteza më të mëdha dhe
shërbimet shëndetësore që gjenden në qyteza/qytete më të
mëdha
Çështje të sigurisë lidhur me kapërcimin e autostradës
Reagime të komunitetit për shkak të shqetësimeve që rrjedhin
nga funksionimi i autostradës
Qasja dhe ndërprerja
Ndikimi tek efektret e qasjes dhe ndërprerjes për publikun e
gjerë, shërbimet e komunitetit dhe sektorin e biznesit
Ekonomia
Efektet tek ekonomia lokale
Efektet tek ekonomia vendore
Punësimi

P

I madh

I moderuar

Arsimimi dhe aftësimi
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Aspekti social / Ndikimi potencial

Karakterizi
mi i
ndikimit:

Shtrirja
Koha kur
Lloji i
Kthyeshmëria gjeografi ndodh
ndikimit
ke
ndikimi

N

D

I

N

D

R/I

Kohëzgjatj Gjasat e
a
paraqitjes

Shkalla e
ndikimit (pa
lehtësim)

Rëndësia e
efektit (pa
lehtësim)

Rëndësia e
Suksesi i
efektit tëm
mundshëm
betur (me
i lehtësimit
lehtësim)

Grupet në nevojë
Jetesa
Ndikimi i ndërlidhur me fuqinë punëtore
Siguria e punëtorëve të autostradës gjatë funksionimit të
autostradës

L

L

D

LT

C

I lartë

D

LT

P

I lartë

I madh

I madh

I moderuar
I lartë

I moderuar

I paktë
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10. PLANI PËR MENAXHIM MJEDISOR DHE SOCIAL DHE
MONITORIM
Plani për Menaxhim Mjedisor dhe Social dhe Monitorim (ESMMP) për Projektin – Autostrada Klinë –
Zahaç paraqitet në këtë Kapitull. Ai përmbledh kërkesat organizative, veprimet dhe planet e
monitorimit gjatë fazës para ndërtimit, ndërtimit dhe fazave operative, për t’u siguruar se masat e
duhura sa i përket aspekteve mjedisore, shëndetësore dhe të sigurisë (SHS) dhe sociale janë marrë
parasysh nga palët e Projektit:
•

Punëdhënësi (Ministria e Infrastrukturës e Kosovës*)

•

Kontraktori që do të hyjë në kontratë të vetme me Punëdhënësin

•

Inxhinieri që do të kontraktohet nga Punëdhënësi për të mbikëqyrur Projektin e Detajuar dhe
çka është më e rëndësishmja, aktivitetet e ndërtimit të Projektit.

Për të siguruar pajtueshmërinë e performancës së Kontratorit me Standardet Mjedisore dhe sociale të
BEI
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dhe Kërkesat e Performancës së BERZH , do të caktohet një Këshilltar Mjedisor dhe Social.

ESMMP mbulon një proces afatgjatë dhe të ndarë në faza; ai duhet të rishikohet rregullisht dhe të
azhurnohet me zhvillimin e Projektit për të pasqyruar ndryshimet në implementimin e Projektit dhe
organizimin e tij si dhe në kërkesat rregullative. Pas ndryshimeve, versioni i azhurnuar i ESMMP
duhet t’i komunikohet të gjitha palëve të interesit relevante.
10.1.

Përgjegjësitë

10.1.1. Faza e para-ndërtimit
ESMMP integron masat e identifikuara në këtë ESIA, që duhet të ndërmerren gjatë fazës së parandërtimit.
Kjo ESIA i nënshtrohet Pajtimit Mjedisor që jepet nga MMPH. ESMMP azhurnohet nëse gjatë
vlerësimit të pajtueshmërisë mjedisore nga MMPH identifikohen kërkesa shtesë. MI siguron se është
bërë azhurnimi i kërkuar i ESIA; pas përshtatjeve të nevojshme, jepet Pajtimi Mjedisor.
Gjatë zhvillimit të Projektimit Paraprak të ardhshëm, ESIA dhje Konsulentët për Projektin do të
ndërveprojnë për të siguruar projektin më të mirë të mundshëm dhe të parandalojnë dëmet mjedisore
dhe zhvendosjen që shkaktohet nga Linja e përcaktuar gjatë fazës së Proejktimit Konceptual. Korniza
për Blerjen e Tokës dhe Zhvendosje (LARF) gjithashtu do të azhurnohet për të pasqyruar ndryshimet
në Linjë dhe rezultatet e Hulumtimit Social pas caktimit të Rrugës.
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http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf
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http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf
367

Masat lehtësuese dhe monitoruese mjedisore dhe sociale që gjenden brenda ESMMP të azhurnuar,
të tjerë dokumenta relevantë të projektit dhe miratime, do të jenë pjesë e dokumentacionit të tenderit
për përzgjedhjen e Kontraktorit. Projekti i Detajuar do të zhvillohet nga Kontraktori. Bashkë me
zhvillimin e projektit, Kontraktori do të azhurnojë ESMMP dhe Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe
Social (ESAP).
Implementimi i ESMMP sipas Projektit të Hollësishëm do të jetë zotim kontraktual i Kontraktorit të
përzgjedhur. Implementimi i tij do të kontrollohet dhe miratohet nga autoritetet kompetente vendore
(MI) dhe Inxhinieri Mbikëqyrës.
Kontraktori do të krijojë një Sistem të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Ndërtimit (CESMS) dhe
do të zhvillojë një Plan të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Ndërtimit (CESMP), që duhet të
jenë finalizuar para Datës s ë Fillimit të Projektit (fillimi i ndërtimit). CESMP do të vërë në funksion
masat lehtësuese duke zhvilluar planet specifike:
•

Plani për Menaxhimin e Pluhurit;

•

Planit për Menaxhimin e Komunikacionit të Ndërtimit;

•

Plani për Kontrollimin e Zhurmës;

•

Plani për Kontrollimin e Erozionit;

•

Plani për Reagim ndaj Rrjedhjeve;

•

Plani për Kapërcimin e Lumit;

•

Plani për Menaxhimin e Ujërave Nëntokësore;

•

Plani për Menaxhimin e Biodiversitetit

•

Plani për Menaxhimin e Mbeturinave;

•

Plani për Menaxhimin e Komunikacionit;

•

Procedurat për Gjetjet Rastësore;

•

Plani për Shëndet dhe Siguri;

•

Plani për Përgatitje për Emergjenca dhe Reagime;

•

Auditimi i Sigurisë në Rrugë;

•

Plani për Menaxhimin e Fuqisë Punëtore.

CESMS dhe CESMP të ndërlidhura i nënshtrohen miratimit të MI. Inxhinieri Mbikëqyrës siguron që
CESMS implementohet si duhet.
Pas përfundimit të Projektit të Detajuar dhe Anketimit/Inventarit të Familjeve të të gjitha aseteve që
preken do të zhvillohet Plani i Veprimit për Zhvendosje.
Para Implementimit të Projektit, MMPH do të vërtetojë nëse Projekti i Detajuar dhe dokumentacioni
tjetër relevant është miratuar nga autoritetet relevante dhe do të lëshojë lejen e ndërtimit (Shihni
seksionin “Procedura ESIA dhe Leja).
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10.1.2. Faza e ndërtimit
Kërkesat për mbrojtje mjedisore dhe menaxhim social në kuadër të ESAP, ESMMP, SEP,
dokumentacionit relevant të projektit dhe miratimeve janë pjesë e detyrueshme e Kushteve të
93

Posaçme të Kontratës . Kontraktori do të obligohet të miratojë dhe përcjellë legjislacionin relevant të
vendit, Aktet, Rregulloret, Shkallët, legjislacionin relevant të BE-së, praktikat e mira dhe standardet e
organizatave ndërkombëtare gjatë ndërtimit për të minimizuar ndikimin potencial tek mjedisi dhe
pranuesit socialë.
MI ka përgjegjësinë finale për implementimin e masave që janë paraqitur në ESMMP, me qëllim
sigurimin e implementimit efektiv të ESAP, ESMMP, SEP, CESMS dhe kërkesave të tjera të projektit.
MI do të caktojë burimet e duhura për të ndërmarrë rishikime mjedisore dhe sociale dhe auditime të
Kontraktorit gjatë fazës së ndërtimit dhe për të krijuar një Njësi për Implementim të Projektit (NJIP).
Aty ku përgjegjësia për veprimet i caktohet Kontraktorit, Kontraktori do të jetë përgjegjës për t’u
siguruar se nën-kontraktorët i kuptojnë kërkesat që përmban ESAP, ESMMP dhe kanë përcaktuar
kushtet e kontratës për t’u siguruar se elementët e zbatueshëm të ESMMP janë arritur.
Implementimi i CESMS do të monitorohet nga MI dhe autoritetet e tjera kompetente.
10.1.3. Faza operative
ESMMP paraqet në hollësi masat mjedisore dhe sociale për punën në autostradë, përfshirë edhe
kërkesën për të krijuar dhe implement uar një Sistem Operativ të Menaxhimit Mjedisor dhe Social
dhe Plan të Monitorimit. Hollësitë që kanë të bëjnë me menaxhimin e punës në autostradë ende nuk
janë konfirmuar; miqëpo MI do të ketë përgjegjësinë finale për operacionalizimin e ESMMP. Prandaj,
përgjegjësia për implementimin e masave gjatë fazës operative i caktohet MI. MI gjithashtu do të jetë
përgjegjëse për t’u siguruar se Kontraktorët (p.sh. Kontraktori për menaxhimin e bimësisë,
Kontraktor/ët për mirëmbajtjen e autostradës) i kuptojnë kërkesat që përmban ESMMP (faza
operative) dhe kanë caktuar kushte kontraktuale për t’u siguruar se elementët e zbatueshëm të
ESMMP janë arritur.
Nëse MI angazhon përmes prokurimit një Operator për autostradën, ky Operator gjithashtu do të ishte
i obliguar t’u përmbahej kërkesave të ESAP, ESMMP, SEP dhe dokumentacionit relevant të projektit
dhe miratimeve. Për më tepër, çdo Operator do të jetë përgjegjës për t’u siguruar se nën-Kontraktorët
i kuotojnë kërkesat e ESMMP (faza operative) dhe kanë caktuar kushte kojntraktuale për t’u siguruar
se se elementët e zbatueshëm të ESMMP janë arritur.
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Për projektin “Ndërtimi I Autostradës Kline-Zahaq” do të zbatohet kontrata.
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10.1.4. Raportimi publik
MI dhe Kontraktorët e saj do të kërkohet që të raportojnë publikisht për performancën Mjedisore dhe
Sociale të projektit të paktën në baza vjetore në formatet që kërkohen sipas standardeve vendore dhe
të IFI.
10.2.

Struktura e ESMMP

Është kërkesë e politikave të huadhënësve potencialë që projekti të zhvillohet në përputhje me ligjin
vendor dhe standardet e BE-së. Kërkesat e përshkruara në këtë ESMMP i referohen legjislacionit të
Kosovës dhe plotësohen, kur është e nevojshme, me masat që nevojiten për të përmbushur ligjet e
BE-së, ndërkombëtare, Kërkesat për Performancë të BERZH dhe BEI dhe praktika të tjera të mira
ndërkombëtare relevante.
ESMMP është strukturuar si më poshtë:
•

Plani për Menaxhim Mjedisor dhe Social me kërkesat e mëposhtme
o

Kërkesat e përgjithshme për Menaxhim Mjedisor dhe Social

o

Kërkesat socio-ekonomike

o

Kërkesat mjediroe

o

Kërkesat për angazhim të palëve të interesit

o

Blerja e tokës, kërkesat për zhvendosje të pavullnetshme dhe kërkesat për
zhvendosje ekonomike

•

Plani për Monitorim Mjedisor dhe Social
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