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PERMBYSHJE E DETYRIMEVE LIGJORE



KUADRI LIGJOR
Ligji Nr.10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” (Neni 38 Mbrojtja nga zhurmat dhe
dridhjet)

Ligjin nr.9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”

Udhëzimit të Ministrit të Turizmit e Mjedisit Nr 1 datë 19.02.2018 “ Për miratimin e kërkesave 
minimale për hartimin e Planit të Veprimit për zhurmat”. 

VKM Nr.123, datë 17.2.2011 “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për menaxhimin e 
zhurmave nëmjedis”;



Zhurma (Ndotja Akustike)
Termi “ zhurmë” tregon një ndjesi të bezdisshme akustike, të
pa dëshirueshme ndërsa termi “ tingull” është më i
pranueshëm ( si pjesë e muzikës) dhe ka një shfaqje
harmonike. Natyrisht që nuk ka një ndarje fikse në atë që
njerëzit në gjykimin e tyre të mund të identifikojnë tingullin
dhe zhurmën

“Zhurmë mjedisore” do të thotë tingull i jashtëm, i
padëshiruar ose i dëmshëm në natyrë, i krijuar nga aktivitetet
njerëzore, duke përfshirë edhe zhurmën e emetuar nga
mjetet e transportit, trafikut rrugor, trafikut hekurudhor e
trafikut ajror, si dhe nga zonat e aktiviteteve industriale.



Standartet e OBSH

Klasa e Përdorimit të territorit.
Koha bazë –dita 

06:00-22:00

Koha bazë Nata

22:00-06:00

I.Zonë vecanërisht mbrojtur. 50 40

II.Zonat rezidenciale. 55 45

III.Zona të përziera. 60 50

IV.Zona me aktivitet njerëzor intensiv 65 55

V.Zona industriale 70 60



Vleresimi i situates ekzistuese
(infrastrukturore)

Infrastruktura hekurudhore
Aktualisht në territorin e bashkisë Shkodër kalon një linjë hekurudhore me gjatësi rreth 24 km.

Për këtë arësye i jemi referuar Kodit Hekurudhor të RSh miratuar me Ligjin nr 142/2016 / përafruar me 
Direktivën 2012/34/BE , në nenin 4 , pika 10 i cili përcakton atë që quhet            “Brez mbrojtës”: “Brez 
mbrojtës i vijës hekurudhore” është brezi i tokës nga të dyja anët e vijës hekurudhore, me gjerësi 100 
metra, nisur nga ekstremi i jashtëm i brezit të vijës hekurudhore” . Vlerën limit të zhurmës brenda fashës 
e përcaktojmë referuar nomativave limit të OBSH

Brezi mbrojtës A (100m) : Vlera limit e zhurmës e prodhuar nga infrastruktura hekurudhore =70 db(A) Leq
për orarin e ditës ( 6:00-22.00) dhe 60 db(A) Leq për orarin e natës (22:00-6.00).

Për objektet si Spitale, Shkolla  etj të cilat aktualisht ndodhen brenda kësaj fashe vlerat e prodhuara të 
zhurmës brenda këtyre institucioneve duhet të jenë 45 db(A) Leq për orarin e ditës ( 6:00-22.00) dhe 35-
40 db(A) Leq për orarin e natës (22:00-6.00).



Infrastruktura rrugore

Bazuar në Analizën e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër  rezulton se në Bashkine e 
Shkodres ka 2633.6 km linear rruge.

Kategorizimi i rrugëve ekzistuese të Bashkisë Shkodër është kryer në bazë të ligjit Nr.8378, datë 
22.7.1998, Kodit Rrugor te Republikës së Shqipërisë , ku rrugët klasifikohen si vijon:

Nga analizimi i të dhënave në tabelën e mësipërme rezulon që per Bashkinë Shkodër rezulton që 
segmentet janë të përqenduara ne Shkodrën si qytet, por edhe në njësite administrative, nga kjo 
1.63% janë rrugë te klasifikuara si autostradë, 9.67%  rezultojnë si rrugë interurbane kryesore, 11.36%  
si rruge interubane dytësore dhe vetem 3.51% si rrugë urbane kryesore, kurse pjesa tjeter 14.06% 
klasifikohen si rruge urbane dytësore dhe 55.72% jane rrugë lokale.



NDËRHYRJET  PËR REDUKTIMIN E 
ZHURMËS/NDOTJES AKUSTIKE NGA TRAFIKU.
Ndërhyrjet aktive të reduktimit të ndotjes akustike.

Këtu përfshihen të gjitha ato masa që merren direkt mbi burimin e zhurmës. Ato  kanë si qëllim 
reduktimin e emetimeve zanore të burimeve të zhurmave. Në këtë grup përmendim:

- ndërhyrjet mbi automjetet (gjatë procesit te fabrikimit në motor, sistemin e shkarkimit,   
aerodinamikën, rrotat, etj..);

- ndërhyrje mbi sistemin rrugor dhe mbi qarkullimin rrugor.



Ndërhyrjet pasive të reduktimit të ndotjes akustike

Ndërhyrjet pasive janë ato që pengojnë apo reduktojnë shpërhapjen e zhurmës në ambjentin

rrethues.

Ndërhyrjet më të përdorshme janë:

- përdorimi i shtresave rrugore fonoabsorbuese;

- barrierat antizhurmë (artificiale apo natyrale).

- ndërhyrjet mbi ndërtesat.

- Arredimi urban



Barriera

me strukture mikse
Barriera natyrale

Barriera

me strukture mikse



VLERËSIMI DHE KLASIFIKIMI I ZHURMËS 
NË TERRITOR
Burimet e zhurmës që lidhen me ndotjen akustike të territorit janë:

- Burimet që vijnë nga ambientet tregëtare , ambiente zbavitëse ( klube nate, bare , restorante 
disko etj) .

-Burimet fikse që përbëhen kryesisht dhe jo vetëm  nga makineritë dhe sistemet e instaluara në 
shtëpi, zyra, ambiente të zonave industrial, ndërtimit etj.

-Burimet e lëvizëshme përbëhen kryesisht dhe jo vetëm nga automjetet për lëvizjen e njerëzve 
dhe mallrave pra ai që e quajmë trafik i makinave.



Klasa Përdorimi i territorit

I Zonë vecanërisht mbrojtur: në këtë klasë bëjnë pjesë zona në të cilat qetësia është pjesë e rëndësishmë e 

përdorimit të saj si: zonat e mbrojtura natyrore, zonat e shërbimev publike si zonat spitalore, kopshtet, shkollat 9-

vjecare, shkollat e mesme. zonat e destinuara për qëllime pushimi, zonat rezidenciale rurale, parqet publike etj

II Zonat rezidenciale: në këtë klasë bëjnë pjesë zona urbane me dendësi mesatare dhe të ulët të popullsisë banuese 

, ku trafiku është kryesisht lokal dhe me prezencë të ulët të aktiviteteve komerciale dhe pa aktivitet industrial.

III Zona të përziera: Bëjnë pjesë në këtë klasë zonat urbane me trafik rrugor lokal ose ndërqytetar, me densitet 

mesatar të popullatës, me prezencë të aktiviteteve tregtare, zyra, aktivitete artizanale, dhe mungesë të 

aktiviteteve industriale.

IV Zona me aktivitet njerëzor intensiv: Bëjnë pjesë në këtë klasë zonat urbane me trafik rrugor intensiv, me densitet 

shumë të lartë të popullatës, me prezencë të lartë të aktiviteteve tregtare të shërbimit social dhe kulturor si klube 

nate, bare , restorante e disko, me prezencë të aktiviteteve artizanale; zonat në afërsi të rrugëve të mëdha apo 

linjave hekurudhore; zonat portuale apo zona me prezencë të limituar të industrive.

V Zona kryesisht industriale: Bëjnë pjesë në këtë klasë zonat me aktivitet të theksuar industrial me përqindje të 

vogël të ndërtesave për banim.

Duke analizuar Sistemin Urban i Territorit dhe  referuar Kategorive të Përdorimit të Tokës të përcaktuar si në Planin e Përgjithshëm Vendor ashtu edhe në Pasaportat e 

zhvillimit urban të Rregullores së zbatimit të këtij plani , përfitojmë disa  kategori të përdorimit të tokës ku secilës prej tyre  do i bashkëngjisim një Klasë të zhurmës. Në këtë
mënyrë do të kemi më të thjeshtë analizën e sejcilës zonë urbane dhe ekspozimin ndaj zhurmës te kësaj zone.

Kategorite e përdorimit të tokës dhe klasat  si në tabelën më poshtë:



METODOLOGJIA E PUNES
Matjet u kryhen sipas një plani pune dhe përcaktimeve në hartën e pikave të matjeve. Matjet u  bënë në 
orët e pikut të lëvizjes duke kapur brenda 10 mintutave nje interval sa më madh (afërsisht 120 matje) të 
zhumave nga lëvizja e automjeteve dhe duke regjistruar vlerat maksimale dhe burimin e këtyre zhurmave.

Vlerat e gjeneruara u përpunuan duke nxjerrë vlerën mesatare dhe maksimale per cdo pike matjeje. Këto 
matje pasqyrohen nëpërmjet grafikeve ku evidentohet niveli mesatar i zhurmës e cila, krahasohet me 
standartin shqipar dhe atë Evropian.

Mikrofoni vendoset në një distancë 1 m nga fasada e ekspozuar ndaj zhurmës me nivele më të

larta dhe kuota nga toka duhet të jetë deri 4 m.

Në rastet kur kishte mungesë të godinave, mikrofoni u vendos në vendet përceptuese sensibel.

Matjet u bënë në mungesë të reshjeve, mjegullës dhe borës; shpejtësia e erës më e vogël se 5 m/s; 
mikrofoni i mbrojtur me kufje anti erë. Instrumenti i përdorur për vrojtim është sonometri “Sound Meter
UNI-T  UT 353”.





Rezultatet e matjeve
Duke u nisur nga nevoja për të patur një pamje sa të gjërë të situatës së zhurmave në qytet, kryesisht të asaj 
të shaktuar nga trafiku rrugor, u kryen 30 matje në pikat më kryesore të qytetit, duke përfshirë kryqëzimet 
kryesore, akset rrugore që kalojnë pranë blloqeve të banësave, rrugë që kalojnë pranë institucioneve 
arsimore apo atyre shëndetësore duke bërë të mundur indentifikimin e pikava më problematike dhe duke 
orientuar më mirë rekonmandimet e duhura për përmirësimin e situatës aktuale.

Siq shihet edhe në hartën e mëposhtme, gjeografikisht kemi një shpërndarje pothuajse të barabartë duke 
bërë një monitorim gjithpërfshirës.

Në secilën pikë-matjeje janë rregjistruar 60 vlera (matje) për një interval kohor 2-5 minuta, sipas mundësisë 
së operimit në terren.

Gjatë matjeve janë kapur veçanërisht vlerat maksimale duke identifikuar tipin e automjetjeve që shkaktojnë 
këto zhurma. Gjithashtu janë identifikuar edhe raste kur kemi të bëjmë me zhurma nga shkaqe të tjera 
.Vlerat e matjeve janë përpunuar në grafike duke treguar trendin e rënieve dhe ngritjeve të zhurmave gjatë 
këtij intervali kohor.

Për çdo pikë vlerësohet vlera maksimale, minimale dhe ajo mesatare e kapur gjatë matjes. Këto vlera na 
lejojnë të bëjmë një vlerësim të përgjithshëm të nivelit të zhurmave që gjenerohen në qytetin e Shkodrës, si 
njësia ku aktiviteti njerëzor apo zhvillimi urban ndikon në praninë e ndotjes akustike.
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PARAQITJA HARTOGRAFIKE E NIVELIT TE ZHURMAVE NE KRYQEZIME
PARAQITJA HARTOGRAFIKE E NDRYSHIMIT TE ZHURMAVE NE KASET KRYESORE
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