BASHKIA SHKODËR

REDUKTIMI I NDOTJES

2020 – 2022
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Programi Buxhetor: 05320– Programet e mbrojtjes së mjedisit

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe
vënien në funksionim të sistemeve të monitorimit të ndotjes si dhe merr masa mbrojtëse për ndotjen
akustike, cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit. Bashkia zhvillon aktivitete për mbrojtjen e mjedisit

Kodi

Fakt 2017

I Pritshmi
2019

Fakt 2018

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Nuk ka efekte financiare

05320

Treguesit Kyç të Performancës

Objektivi 1

Qëllimi i programit

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe
përmirësimin e tij, parandalimin
dhe pakësimin e rreziqeve ndaj
jetës e shëndetit të qytetareve.

Treguesit e rezultatit

Zvogëlimi dhe
administrimi i ndotjes së
mjedisit

Njësia Matëse

Zvogëlimi dhe administrimi i
ndotjes së mjedisit

Synimet
2018

Nr projekteve dhe
aktiviteteve që synojnë
përmirësimin e mjedisit
(rritja në %)
Krijimi/azhornimi i hartës së
zhurmave

100%

2019

2020

2021

2022

50%

0%

0%

33%

100%

100%

100%

100%

Trendi
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TË DHËNAT E PROGRAMIT
Fakt 2018

I Pritshmi 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

NUMRI I PROJEKTEVE PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

1

2

2

2

3

Aktivitetet Kryesore

Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 –
2022 janë:
Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit
Rritja e projekteve / aktiviteteve që synojnë përmirësimin e
mjedisit
Krijimi i Hartes se zhurmave si edhe shpalljen e zonave te qeta
Evidentimi i subjekteve qe gjenerojne zhurme
Inplementimi i Eficiences se Energjise
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Funksioni : 05 Mbrojtja e Mjedisit
Nenfunksioni 053: Reduktimi i Ndotjes
Programi 05320:
Programet e mbrojtjes së mjedisit.

1

Vështrim i përgjithshëm
Mbrojtja e ajrit dhe e klimes, mbrojtja e tokave dhe ujrave nentokesore, reduktimi i
zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve
Kodi i
programit
05320

Emri i Programit

Përshkrimi i programit

Programet e mbrojtjes 
së mjedisit.





Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe
ujit nga ndotja;
Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në
funksionim e sistemeve të monitorimit të
ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga
ndotja akustike.Administrim, mbikëqyrje,
inspektim, organizim ose mbështetje e
veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe
zvogëlimin e ndotjes;
Grante, hua ose financime për të mbështetur
veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin
e ndotjes;
Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe
promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e
mjedisit.
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Qëllimi i
politikës
Mbrojtja e
mjedisit, ruajtjen
dhe përmirësimin
e tij, parandalimin
dhe pakësimin e
rreziqeve ndaj
jetës e shëndetit
të qytetareve.
Bashkëpunim me
të gjitha
institucionet
rajonale për
ruajtjen e
biodiversitetit dhe
përmirësimi i
statusit të ruajtjes
për llojet dhe
habitatet që janë
pjesë e mbrojtur
me ligje dhe
konventa të
veçanta.
Shfrytëzimi
racional i
burimeve ujore,
shpërndarjen e
drejtë të tyre
sipas qëllimeve
të përdorimit, si
edhe mbrojtjen e
tyre nga ndotja.

Objektivat
Specifik
Zvogëlimi dhe
administrimi i
ndotjes së
mjedisit

Treguesi/Indikat
ori
Zvogëlimi dhe
administrimi i
ndotjes së
mjedisit

Njësia Matëse

Situata
2018

Nr. projekteve
dhe aktiviteteve
që synojnë
përmirësimin e
mjedisit (rritja në
%)
Krijimi/azhornimi i
hartës së
zhurmave

1.Krijimi i
Hartes se
zhurmave si
edhe
shpalljen e
zonave te
qeta. Qyteti
Shkoder/
NJA velipoje.
2.Evidentimi i
subjekteve
qe
gjenerojne
zhurme.

Tabela e mesiperme merret direct nga matrica.
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Situata e
synuar
2019

Situata e synuar
2020

Situata e synuar
2021

Situata e synuar
2022

50%

0%

0%

33%

Hartimi i
Planit te
veprimit
mbi
zhurmat ne
Bashkisë
Shkodër

Azhornimi/zbatimi
i Planit te veprimit
te zhurmave.

Azhornimi/zbatimi
i Planit te veprimit
te zhurmave.

Azhornimi/zbatimi
i Planit te veprimit
te zhurmave.

Të dhënat e programit / Vitet

2018 2019 2020 2021

Numri i projekteve/aktiviteteve në
1 kuadër të përmirësimit të cilësisë së
mjedisit.

1

2

2

2022

2

3

Projekte të rëndësishme
Kodi i
projektit

Titulli dhe përshkrim i
shkurtër i projektit

Buxheti
Buxheti
Buxheti
2020 në
2021 në
2022 në
mijë/lekë mijë/lekë mijë/lekë

P05320.O1.A1 Auditim Energjetik dhe simulim
i sistemteve eficente të energjisë
në objektet publike, prone e
Bashkise Shkoder
P05320.O2.A1 Zbatimi i Planit te veprimit mbi
zhurmat ne Bashkine Shkoder
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0

0

0

0

0

0

P05320.O1.A1. Auditim Energjetik dhe
simulim i sistemteve eficente të energjisë
në objektet publike , prone e Bashkise
Shkoder.

Nr.1

Funksioni 5 Mbrojtja e Mjedisit
N/Funksioni :Reduktimi i ndotjes
Llojii programit :05320 Programet e mbrojtjes së
mjedisit

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: Ky projekt konsiston në vlerësimin e humbjeve energjetikeve të një objekti
publik dhe dhënien e zgjidhjeve eficente të simulimit të energjisë duke përdorur teknologjinë ekologjike (energjinë e
rinovueshme), për plotësimin e nevojave për ngrohje, ndriçim, në reduktim maksimal të energjisë elektrike.
i. Situata
Koncepti i “energjisë zero” në banesa nuk është përqafuar akoma nga banesat e qytetit. Në përgjithësi banesat e
vjetra apo dhe ato te reja private nuk janë të termoizoluara. Kohët e fundit ka një tendencë drejt termoizolimit të tyre,
ku veçanërisht vërehen tek pallatet e reja. Vihen re shumë pak ndërtesa ku kanë filluar të përdorin panelet diellore për
ngrohje apo uje te ngrohtë sanitar.
Në mënyrë të veçantë këto teknologji në objektet publike nuk janë të pranishme. Mungesa e termoizolomit ne banesa
sjell humbje të mëdha të energjisë, humbjen e komfortit termik dhe kosto më e lartë për ngrohje. Përdorimi i sistemeve
eficente të ngrohjes, me përdorimin dhe te energjive të rinovueshme realizojmë komfortin termik me një kosto me të
ulët.
Është bërë auditimi i energjetik i godinës së shkollës së mesme publike “Jordan Misja”. Nga raporti i auditimit
përcaktohet gjendja energjitike e godinës dhe jepen rekomandimet për përmirësimin e nivelit energjetik dhe
rrjedhimisht ne uljen e konsumit energjetik, duke ndikuar indirekt në mbrojtjen e mjedisit.
ii. Synimi i projektit
Ligji nr 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave” si edhe Ligji nr 124/2015 “për eficencën e
energjisë”parashikon që brenda vitit 2018 të gjitha objektet publike duhet të pajisen me certifikatën e energjisë. Pajisja
me këtë certifikatë i paraprihet me një Raport i cili konsiston në vlerësimin e humbjeve energjetike të një banese publike
dhe dhënien e zgjidhjeve eficente të simulimit të energjisë duke përdorur teknologjinë ekologjike (energjinë e
rinovueshme), për plotësimin e nevojave për ngrohje, ndriçim, në reduktim maksimal të energjisë.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit
1.
2.
3.
4.

Përcaktimi i objektit.
Mbledhja e të dhënave
Hartimi i raportit nxjerrja e konkluzioneve dhe rekomandimeve
Publikimi.

b) Rezultatet që prisni ( shërbimet apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar)
Hartimi i raportit të auditimit energjetik të objekteve publike, nxjerrja e përfundimeve teknike në lidhje situatën aktuale
me propozimet e bëra në simulimin termik. Ky studim do të shërbeje si reference për projektim apo ndërhyrje në
përmirësimin energjetik të objekteve publike.
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt

Bashkia Shkodër
Ministria e Mjedisit e Turizmit
Agjensia Kombetare e Mjedisit
Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Shkoder
Shoqatat Mjedisore
Subjekte private

Bashkia Shkodër

e) Shpenzimet e llogaritura per çdo aktivitet të mësipërme (pika iii)

A.
1

Shembull i implementimit të eficensës energjetike
ne një banesë kolektive dhe promovimi /Publikimi
i këtij materiali ( aktivitet)
Shuma

Sigu
rime

Operativ
e

Transf
erime

Kapit
ale

Sigu
rime

Operativ
e

Transf
erime

Kapit
ale

Transf
erime

Kapit
ale

0
Totali
(
mije
lekë)

Shembull i implementimit të eficensës energjetike
ne një banesë kolektive dhe promovimi /Publikimi
i këtij materiali ( aktivitet)
Shuma

Nga kjo:
Paga

0
0
Totali
(
mije
lekë)

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022
A.
1

Paga
0

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021
A.
1

Nga kjo:

Totali
(mije
lekë)

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020

Shembull i implementimit të eficensës energjitike
ne një banesë kolektive dhe promovimi /Publikimi
i ketij materiali ( aktivitet)
Shuma

0
0

5

Nga kjo:
Paga

Siguri
me

Oper
ative

f) Periudha e zbatimit
janar 2020 – dhjetor 2020
janar 2021– dhjetor 2021
janar 2022 – dhjetor 2022

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder
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P05320.O2.A1 Zbatimi i Planit
te veprimit mbi zhurmat ne
Bashkine Shkoder

Nr.2

Funksioni 5 Mbrojtja e Mjedisit
N/Funksioni :Reduktimi i ndotjes
Llojii programit :05320Programet e mbrojtjes së mjedisit

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit : Projekti konsiston në zbatimin e disa masa përmirësuese të situatës së zhurmave
urbane, të parashikuara në Planin e Veprimit të Planit e Lokal të Veprimit për Zhurmat në Mjedis, Bashkia Shkodër
2019.
i. Situata
Bazuar në Ligjin nr. 9774/2007” Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” është realizuar hartimi dhe
miratimi i Planit Lokal të Veprimit për Zhurmat në Mjedis, e miratuar në Këshillin Bashkiak me vendim nr.22, datë
18.4.2019. Nder te tjera Plani ka parashikuar disa masa , plane veprimi për zbatimin e këtij plani.
ii. Synimi i projektit



Qëllimi kryesor është reduktimi dhe minimizimi i ndotjes akustike të gjeneruara nga zhurmat urbane ne Bashkinë
Shkodër.
Zbatimin e dispozitave ligjore që ngarkon njësive të qeverisjes vendore për marrjen e masave kundër zhurmave
ne zonat urbane.

iii. Aktivitetet kryesore të projektit






Ndërhyrja në infrastrukturën e ndertesave (me materale zë-izuluese)
Ndërhyrje në infrastrukturën rrugore.
Ndertimi i i barrirave (natyrale & artificiale) akustike.
Ndertimi i pistave të bicikletave
Vendosja e sinjalistikes rrugore për ndalimin dhe kufizimin e zhurmave.

b) Rezultatet që prisni


Ulja e nivelit të zhurmave, veçanërisht në pikat më problematike të indentifikuara.

c) Aktoret e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt

Bashkia Shkoder
Ministria e Mjedisit e Turizmit, Ministria e Infrastruktures e
Energjise
Agjensia Kombetare e Mjedisit
Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Shkodër
Shoqatat Mjedisore
Subjekte private
Banoret e bashkise Shkoder

Bashkia Shkoder

e) Shpenzimet e llogaritura ( per cdo aktivitet te mesiperme (pika iii)
Totali (000
lek)

Shpenzimet per çdo aktivitet 2020
A1

Vendosja e sinjalistikes rrugore për ndalimin dhe
kufizimin e zhurmave

0

Shuma

0
Totali (000
lek)

Shpenzimet per çdo aktivitet 2021
A1

Ndertimi i i barrirave akustike.

0

Shuma

0
Totali (000
lek)

Shpenzimet per çdo aktivitet 2022
A1

Ndërhyrja në infrastrukturën e ndertesave (me
materale zë-izuluese)
Shuma

f) Periudha e zbatimit(kur fillon, kur perfundon)
Janar 2020- Dhjetor 2020
Janar 2021- Dhjetor 2021
Janar 2022-Dhjetor 2022

Nga kjo:
Paga, sig

operative

kapitale

operative

kapitale

operative

kapitale

Nga kjo:
Paga, sig

Nga kjo:
Paga, sig

0
0
g) Pergatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te
Ujrave
Institucion Likuidues: Bashkia Shkoder
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