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PËRKUFIZIME  

VSM- është procesi që i nënshtrohet të gjitha planeve dhe programeve për bujqësinë, pyjet, 

energjinë, industrinë, industrinë minerare, transportin, menaxhimin e mbetjeve, menaxhimin e 

ujërave, telekomunikacionin, turizmin, planet kombëtare e vendore të planifikimit të territorit urban e 

rural, përfshi dhe mbrojtjen e peizazhit e të përdorimit të tokës. 

Mjedisi – është bashkësia e ndërveprimeve të përbërësve biotikë dhe jobiotikë që nxisin dhe ushqëjnë 

jetën e gjallë në tokë. 

Mbrojtja e mjedisit – ka për qëllim ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e 

rreziqeve ndaj jetës dhe shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës , në dobi të 

brezave të sotëm dhe të ardhshëm si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit 

me objektiva: parandalimin, kontrollin dhe uljen e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të cdo lloj, 

mbrojtja e natyrës dhe biodiversitëtit, peizazhit dhe të kushteve të mjedisit 

Cilësi e mjedisit, është gjendja e mjedisit apo përbërësve të tij në një kohë të caktuar  e shprehur 

nëpërmjet treguesve fizikë, kimikë, biologjikë 

Mbrojtja e tokës siguron mbrojtjen e funksioneve të saj natyrore në mënyrë të qëndrueshme.  

Mbrojtja e ujit përfshin ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, burimet e tyre, sasinë dhe cilësinë, 

shtretërit dhe brigjet e ujërave sipërfaqësore dhe formimet akuifere.  

Mbrojtja e biodiversitetit përfshin të gjithë organizmat e gjallë, biocenozat dhe habitatet e tyre.  

Zhvillimi i qëndrueshëm është zhvillimi që plotëson nevojat e së tashmes dhe së ardhmes pa prekur 

mundësitë dhe kapacitetet edhe brezat e ardhshëm.  

Ndikimi në mjedis është çdo ndryshim i mjedisit fizik, përfshirë pasojat shëndetësore, ekonomike, 

shoqërore, estetike, natyrore, fizike.  

Ndotja e mjedisit është futja e drejtpërdrejt ose e tërthortë e lëndëve, vibracioneve, energjisë, 

nxehtësisë, rrezatimit, zhurmës e faktorëve biologjikë në ajër, në ujë e në tokë, të cilat mund të 

ndryshojnë cilësitë e mjedisit dhe të dëmtojnë cilësinë e jetës.  

“Ndërhyrje negative në mjedis”është çdo veprim që mund të prekë kapacitetin bartës të mjedisit 

apo biodiversitetit  dhe ndikime të dëmshme mbi mjedisin. 

Mbetjet janë lëndët, objektet ose pjesë të tyre që përcaktohen nga autoriteti përgjegjës të cilat nuk 

përdoren më ose që pronari do t’i largojë.  

 

Ndotja e ujit – është veprimi dhe ndikimi i futjes së materialeve të ngurta, të gazta, të lëngëta, qenieve 

të gjalla dhe formave të energjisë në ujë, që drejtpërdrejt e tërthorazi ndryshojnë cilësinë e ujit. 

Rezervat ujore – janë të gjitha ujërat e brendshme detare, sipërfaqësore nëntokësore, së 

bashku me shtresat ujëmbajtëse dhe reshjet atmosferike nën juridiksionin dhe kontrollin e R. 

SH. 

Basen ujëmbledhës – është sipërfaqja e tokës brenda së cilës uji pasi konvertohet në një rrjedhë të 

vetme, nëpërmjet një rrjeti rrjedhash sipërfaqësore e nëntokësore derdhet në det.  
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“Akuifer”është një apo disa shtresa nënsipërfaqësore të shkëmbinjve apo formacioneve të tjera 

gjeologjike të tokës , me porozitet dhe përshkueshmeri të mjaftueshme që mundësojnë ose një 

rrjedhje të konsiderueshme të ujërave nëntokësore ose nxjerrjen e nje sasie të konsiderueshme të 

ujërave  nëntokësore. 

“Lumë” është një trup ujor i brendshëm, me ujë që në pjesën me të madhe të tij, rrjedh mbi 

sipërfaqen e tokës, por që në një pjesë të rrjedhës se tij mund të rrjedhë edhe nën tokë. 

“Brigje”, janë rripa anësorë të tokës përgjatë deteve, liqeneve, rezervuareve, lagunave dhe pellgjeve, 

si dhe përgjatë shtretërve të lumenjve e përrenjve që në funksion të përdorimit përfshijnë të paktën dy 

zona. 

“Status i ujërave sipërfaqësore” është shprehja e përgjithshme e gjendjes së një trupi ujor 

sipërfaqësor, që përcaktohet nga gjendja e tij ekologjike, cilësore dhe kimike më e varfër” 

“Sistëmi kanalizimeve”, janë të gjitha tubacionet, kolektorët, pajisjet, ndërtesat dhe strukturat që 

shërbejnë për mbledhjen e ujërave të ndotur, stacionet e pompimit ose paratrajtimi i ujërave të 

ndotura , por që nuk përfshijnë ujërat e shiut. 

“Shkarkimet industriale” janë mbetjet e lëngshme, të cilat prodhohen pas proceseve të ndryshme 

industriale, me rrezik kontaminimi  ose ndotje të mjedisit ku ato shkarkohen. 

Informacion mjedisor – nënkupton çdo informacion me shkrim, vizual, gojor, elektronik ose të çdo 

lloj forme tjetër materiali mbi gjendjen e elementëve të mjedisit, si ajri e atmosfera, uji, toka, peizazhi 

e shumëllojshmëria biologjike e komponentët e tij; 

“Zone e mbrojtur” shpallen territore tokësore, ujore, detare e bregdetare të caktuara për mbrojtjen e 

diversitetit biologjik të pasurive natyrore dhe kulturore  bashkëshoqëruese, të cilat menaxhohen me 

rrugë ligjore dhe me metoda shkencore. 

Publiku – nënkupton një ose shumë persona fizikë ose juridikë, në përputhje me legjislacionin e 

praktikat kombëtare, shoqatat, organizatat dhe grupimet e tyre; 

Publiku i interesuar – nënkupton publikun ndikuar ose që mund të ndikohet, apo që është i interesuar 

për vendimmarrjen mjedisore; për qëllimet e këtij përkufizimi, shoqatat joqeveritare që promovojnë 

më tej mbrojtjen e mjedisit dhe plotësojnë kërkesat e vëna në ligjet kombëtare, do të konsiderohen të 

interesuara. 

Parimi “Ndotësi paguan” nënkupton koston që paguan ndotësi për përmirësimin e një mjedisi të 

ndotur dhe për kthimin e tij në një gjendje të pranueshme.  

Planifikim urban nënkupton një sintezë dhe rrjedhojë e analizave në disa disiplina të ndryshme si të 

asaj sociale, ekonomike, historike dhe ekologjike.  

Qeverisja është arti që bën të punojë lokomotivën qytet, përtej diferencave politike e kufizimeve 

burokratike e arbitrare, e cila kërkon udhëheqje, imagjinatë, fleksibilitet, pjesëmarrje dhe aftësi 

negocimi.  

Zhvillim i qëndrueshëm  urban është ai zhvillim, i cili kënaq nevojat e brezit që jeton pa dëmtuar 

mundësitë që do të kenë brezat e ardhshëm për të kënaqur nevojat e tyre e për të zgjedhur stilin e tyre 

të jetës. 
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Qëndrueshmëria e plote, nënkupton ruajtjen dhe zhvillimin me efiçencë të tri përbërësve kryesorë 

potencialë si të atij social, ekologjik dhe ekonomik. 

Përdorim toke, nënkupton reduktimin e rritjes së sipërfaqeve të ndërtuara, ripërdorimin e territoreve 

djerrë urbane dhe ndërtesave të pazëna, shfrytëzimin maksimal i dendësisë së ndërtimit, ruajtjen dhe 

lidhjen me sipërfaqet e lira klimaterike, si dhe zvogëlimin e sipërfaqeve të asfaltuara. 

Ruajtje e vlerave ekologjike të peisazhit, nënkupton kursimin e energjisë dhe përdorimin më të gjerë 

të burimeve rigjeneruese të energjisë, pakësimin e lëndëve të dëmshme për atmosferën dhe lëndëve 

djegëse, ruajtjen dhe përkujdesjen për burimet tokësore ujore dhe ato vendore, si dhe forcimin e 

riciklimit të lëndëve dhe pakësimin e mbetjeve urbane. 

Përgjegjësi sociale për banim nënkupton burime për ndërtim me kosto të reduktuar të banesave, 

strehim të të pastrehëve me nevoja specifike banimi, mbështetje të nismave të Bashkisë apo Qarkut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

  SEKSIONI 1     -     PËRMBLEDHJE JOTEKNIKE 

1.1 Hyrje 

Me zbatimin e reformës të ndarjes së re administrative territoriale të Shqipërisë (2015), Bashkia e 

Shkodrës, në krahasim me organizimin e mëparshëm është rritur në hapësirë, lindin marrëdhëniet e reja 

urban-rurale, në orientimin e zhvillimit në kushte të reja, shtrirjen  planifikimit si një instrument që 

përfshin gjithë territorin e bashkisë, që synon krijimin e ballancave të qëndrueshme të ruajtjes së burimeve 

natyrore, mbrojtjes së tokave potenciale bujqësore dhe mbrojtjen e mjedisit në shkallë më të gjerë nga 

problemet e evidentuara.  

Bashkia e qytetit të Shkodrës  me një popullsi prej 80 mijë banorë shtrihej në një sipërfaqe prej 31 km², 

ndësa me formimin e bashkisë në ndarjen e re administrative territoriale, ku përfshihen 11 njësi 

administrative, sipërfaqja arrin në 760 km² dhe popullsia 140 mijë banorë. Pas vitit 1991, Shkodra ka 

ndyshuar shumë. Nga njësitë administrative rurale (ish komuna) aktualisht pjesë e bashkisë Shkodër), 

popullsia ka migruar në masë të konsiderueshme në qytetin e Shkodrës dhe në rrethinat e saj. Si pasojë 

është rritur presioni për ndërtime të reja. Qyteti i Shkodrës përjetoi gjatë kësaj periudhe një trysni  ndaj 

territorit  urban, një tjetërsim në përdorimin e tokës, duke konvertuar në truall ndërtimi sipërfaqe të gjera 

dikur me përdorim publik urban apo bujqësor në periferi të qytetit. Edhe problemet mjedisore vijnë në 

rritje. Lëvizja e lirë e popullsisë dhe e përqendruar sidomos në zonat periferike të qytetit dhe në zonat e 

reja intensivisht të urbanizuara të tij, ka vënë nën presion të madh edhe infrastrukturën dhe shërbimet 

ekzistuese, të cilat nuk kanë arritur t’u përgjigjen kërkesave në rritje të popullsise si pasojë e këtij 

zhvillimi.  

Me gjithë ekzistencën e disa planeve, të bashkisë Shkodër ose të komunave të vecanta orientimi i 

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

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

kërkuara. Planet e deritanishme rregullues nuk  iu përgjigjen nevojave hapësinore dhe kërkesave të 

zhvillimit ekonomik të Shkodrës, për me tepër në kushtet e organizimit të ri të bashkisë. 

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

reduktimin e hapësirave publike nga urbanizimi ose të sipërfaqeve të gjelbra të dëmtuara. Zgjerimi urban i 

pakontrolluar dhe gjendja mjedisore kanë ulur cilësinë e jetesës së banorëve dhe në disa raste është krijuar 

një situatë emergjentë nga përmbytjet, mungesa e menaxhimit të mbetjeve urbane, ndryshimi i përdorimit 

të tokës etj. 

Bazuar në nevojën për orientim të zhvillimit të Shkodrës së zgjeruar, Bashkia  vendosi të zhvillojë një Plan 

të përgjithshëm të territorit në përputhje me qëllimet specifike strategjike që synon të përmbushë  Plani i 

Përgjithshëm  Kombëtar dhe në harmoni me parimet e planifikimit te tokes. 

1.2  Kuadri i vlerësimit 

 Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) është instrumenti kyç për integrimin e çështjeve mjedisore dhe 

parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në planifikimin strategjik dhe vendimmarrjen. VSM i 

nënshtrohet  hartimi i të gjithe planeve dhe programeve për bujqësinë, pyjet, peshkimin, energjinë, 

industrinë, industrinë minerare, transportin, menaxhimin e mbetjeve, menaxhimin e ujërave, 

telekomunikacionin, turizmin, planeve kombëtare e vendore të planifikimit të territorit urban e rural, 

përfshirë dhe mbrojtjen e peizazhit, të përdorimit të tokës,  të cilat vendosin për miratimin e 

projekteve. 

Vlerësimi  Strategjik  Mjedisor  mund  të kuptohet  si  “një  proces  sistematik  i  cili  parashikon  dhe 

vlerëson  efektet  e  mundshme  mjedisore  gjatë  hartimit  të  një  plani  apo  programi,  me  qëllim 
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adresimin e këtyre efekteve në mënyrë të përshtatshme që në fazat më të hershme të 

vendimmarrjes”. Ky ligj është përafruar plotësisht me Direktivën 2001/42/KE të Parlamentit 

Europian dhe Këshillit. 

Kuadri ligjor i VSM-se përfshin në mënyrë të detyrueshme Ligjin Shqiptar për VSM-në, ndërkohë që, 

për  të  qenë  koherent,  nuk  është  lënë  menjanë  edhe  kuadri  ligjor  ndërkombëtar.  Referencat 

përkatëse ligjore janë dhënë më poshtë: 

 Ligji nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” 

 Direktiva 2001/42/EC e Komisionit Evropian 

 Protokolli i VSM-së i hartuar dhe miratuar në Konventën e Espoo (UNECE) 

 VKM 2019, datë 11.3.2015 “Për përcaktimin e rregullave të procedurave për konsultimin me 

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

mjedisor” 

 

1.3  Objektivat e VSM  

Objektivi kryesor i VSM-së është që në të gjitha fazat e hartimit  të planit të bashkisë së Shkodrës të 

shqyrtohen ndikimet në mjedis të propozimeve të planit dhe të kërkohet orientimi i Planit të 

Përgjithshëm Vendor (PPV) të bashkisë për minimizimin e çdo ndikimi potencial negativ që mund të 

rezultojë nga zbatimi i tij. 

Në fokus të objektivave të VSM qëndron  shqyrtimi i aspekteve mjedisore të zhvillimit të planit në lidhje 

me tendencat dhe situatën aktuale dhe bën një analizë të: 

 Mjedisit urban, përdorimi tokës, biodiversitetit, florës, faunës, cilësisë së ajrit dhe ujit sipërfaqësor e 

nëntokësor, hotspoteve të ndotjes, zonave me ndjeshmëri  mjedisore, zonave të ekspozueshme ndaj 

rreziqeve natyrore; zonave të përmbytura, ndotja, menaxhimi i mbetjeve urbane dhe ujërave të zeza, 

shpërhapja urbane, urbanizimi i tokave potenciale bujqësore, degradimi i tokës, zhurmat,  

 Infrastrukturës dhe shërbimeve – sigurimi i ujit, transportit dhe reduktimi i shkarkimeve; menaxhimi i 

mbetjeve urbane të ngurta dhe të lëngshme; transporti alternativ; 

 Ndikimet mjedisore të veprimtarive ekonomike dhe shoqërore si bujqësia, turizmi,  industria dhe 

ndryshimet e parashikuara gjatë hartimit të planit  

 Mjedisit dhe trashëgimisë historike e kulturore, aspektet dhe vlerat peizazhistike, qendrat historike 

etj; 

 Mbrojtja e burimeve natyrore, zonave të mbrojtura, tokave potenciale bujqësore. 

Mbi bazën e direktivave të BE-së, si dhe në dokumentat strategjike të Shqipërisë, në problemet e 

evidentuara në territorin e bashkisë Shkodër, situatën ekzistuese të mjedisit, peshës të sistemeve të 

territorit dhe të ndikimeve potenciale mjedisore që mund të shkaktohen nga aktivitetet e parashikuara 

në Plan, Raporti i VSM-së përcakton objektivat mjedisore si më poshtë: 

Toka  

Objektiva Mjedisore 1 (OM 1):   Mbrojtja, menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i  tokës. 

Objektiva Mjedisore 2 (OM 2): Parandalimi i shfrytëzimit pa kriter të burimeve natyrore, me përdorimin 

e materialeve të riciklueshme gjatë ndërtimit / rehabilitimit të infrastrukturës. 

 

Ajri 

Objektiva Mjedisore 3 (OM 3): Plotësimi i objektivave afatgjata për sasitë vjetore të shkarkimeve të 

ndotësve atmosferike në kufijtë maksimalë të lejueshëm nga BE. 
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Faktorët klimatikë 

Objektiva Mjedisore 4  (OM  4):  Adoptimi  i  infrastrukturës  dhe ekonomisë në saj të   

ndryshimeve  klimatike  dhe reduktimi i sasive vjetore të emetimeve të gazeve serë në nivelet e 

përcaktuara në SKZHI II. 

 

Uji 

Objektiva Mjedisore 5 (OM 5): Mbrojtja nga efektet negative mbi ujërat ( nëntokësore dhe 

sipërfaqësore, bregdetare dhe burimet e ujit të pijshëm) 

 

Mjedisi natyror 

Objektiva Mjedisore 6 (OM 6): Mbrojtja e biodiversitetit (florës dhe faunës) dhe pyjeve. 

 

Objektiva Mjedisore 7 (OM 7): Ruajtja e zonave me status të veçantë mbrojtjeje, prej aktiviteteve me 

ndikime të konsiderueshme 

 

Mbetjet 

Objektiva Mjedisore 8 (OM 8): Menaxhimi i mbetjeve në të gjitha fazat (nëpërmjet proceseve të 

reduktimit të sasisë dhe rritjes së riciklimit e ripërdorimit). 

 

Zhurma 

Objektiva  Mjedisore  9  (OM  9):  Reduktimi  i  ndotjes  së  zhurmës/akustike  dhe  përafrimi  me  

nivelet  e rekomanduara nga BE dhe OBSH. 

 

 

Popullsia dhe asetet materiale 

Objektiva Mjedisore 10 (OM 10): Përmirësimi i kohezionit social, sigurisë së jetesës dhe 

lëvizshmërisë së qëndrueshme. 

 

Trashëgimia Kulturore 

Objektiva Mjedisore 11 (OM 11): Ruajtja e shtrirjes, përmbajtjes dhe veçorive të zonave dhe 

strukturave të trashëgimisë kulturore. 

 

Rreziqe 

Objektivi mjedisor 12- (OM 12): Mbrojtja nga përmbytjet  

 

 

Peisazhi 

Objektiva Mjedisore 13 (OM 13): Ruajtja e peizazhit  

 

 

1.3.1.Vlerësimi Mjedisor 

Në këndvështrimin e lidhjes mes   programeve të Planit dhe objektivave mjedisore, vërehet një 

diversifikim i përputhshmërisë sipas fushave përkatëse mjedisore:   

1. Programet që lidhen me mbrojtjen e mjedisit me cilësinë e jetës dhe zhvillimin urban, janë ato që 

përputhen më shumë me objektivat mjedisore.  
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2. Programet që lidhen me përmirësimin e aksesit, intergrimin territorial dhe zhvillimin ekonomik, 

kanë një përputhshmëri më të ulët 

3.  Nga politikat e planit, 4 prej tyre përputhen plotësisht, 11 përputhen pjesërisht dhe  9 lidhje të 

zbehtë, që kërkojnë të vendosen masa zbutëse  

4. Disa objektiva nuk përputhen, pasi për specifikën e tyre nuk kanë lidhje me ndikimet në mjedis, si 

aktivitete, faqe internet ose politika te tjera 

5. Në përgjithësi vërehet një përpuethshmëri midis politikave të planit dhe objektivave mjedisore  

 

1.4   Hapat e radhës 

Siç parashikohet në Ligjin 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, pas degjesave  publike të   

prezantimit të Raportit Paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Planit, konsultimeve të më   

tejshme me grupe t ë  ndryeshme dhe komunikimin me Ministrinë e Mjedisit, komentet, vërejtjet, 

sugjerimet e marra, janë  reflektuar dhe adresohen në kete Raport Final të VSM të PPV të Bashkisë  

Shkodër.  
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SEKSIONI  2 –METODOLOGJIA DHE PROCESI HARTIMIT TE VSM-së     

Parathënie 

 Bazuar në parimin mjedisor të “parandalimit” sipas të cilit çdo ndërhyrje e planifikuar duhet të 

provojë paraprakisht që nuk do të ketë pasoja negative në mjedis, të gjitha vendet me legjislacion 

mjedisor bashkëkohor kryejnë Vlerësimin Strategjik Mjedisor (VSM). Prandaj në ligjin Nr. 91/2013 

“Për vlerësimin Strategjik Mjedisor”, procesi i vlerësimit strategjik mjedisor i nënshtrohet: 

 Hartimi i të gjitha planeve dhe programeve për bujqësinë, pyjet, peshkimin, energjinë, industrinë, 

transportin, menaxhimin e mbetjeve, menaxhimin e ujërave, planet kombëtare e vendore të 

planifikimit të territorit urban e rural, përfshi dhe mbrojtjen e peizazhit, të përdorimit të tokës, etj 

 I gjithë procesi i vlerësimit strategjik mjedisor (VSM), nënkupton hartimin e një raporti të 

posatshëm  për pasojat në mjedis të një plani ose programi, realizimin e konsultimeve me grupet e 

interesit, si dhe marrjen në konsideratë të rezultateve të raportit dhe konsultimeve në marrjen e 

vendimit përfundimtar për Planin e Shkodrës në përputhje me procedurat e përcaktuara në ligj. 

Zgjerimi territorit të bashkisë Shkodër në 24 herë, në krahasim me një vit më parë, dikton nevojën e 

një analizë mjedisore të përbërësve dhe kategorive dhe sistemeve të territorit, shqyrtimin e pasojave 

që mund të sjellë plani i propozuar dhe ndërhyrjeve nëpërmjet projekteve për çështje të veçanta. VSM 

garanton që plani të hartohet mbi baza dhe kritere të planifikimit të territorit dhe mbrojtjes së mjedisit 

dhe pa shkaktuar dëme mjedisore. Për këtë qëllim, plani i nënshtrohet një procedure të Vlerësimit 

Strategjik Mjedisor (VSM). Proçesi i VSM-se është një detyrim ligjor për politikat, planet apo 

programet. VSM është një instrument i rëndësishëm për të integruar konsiderata mjedisore në 

përgatitjen dhe në miratimin e planeve dhe të programeve të caktuara, të cilat kanë efekte 

domethënëse mbi mjedisin: tokën, klimën, biodiversitetin, ajrin, ujin, peizazhin ose përbërës të tjerë 

mjedisorë. 

Raporti Paraprak i Vlerësimit Strategjik Mjedisor, në zbatim të hartimit të Planit të Përgjithshëm 

Vendor për Bashkinë Shkodër (PPV) është një nga dokumentet kryesore, që synon mbrojtjen 

mjedisore të territorit brenda afatit të tij të vlefshmërisë, ne drejtimet kryesore të objektivave dhe 

politikave të zhvillimit. VSM, përfshin një analizë të gjendjes mjedisore në territorin e Bashkisë 

Shkodër, ndikimet mjedisore të planit dhe projekteve si dhe rekomandimin e masave zbutëse. 

Gjendja ekzistuese është bazuar në Raportin e Analizës dhe Vlerësimit të Gjendjes ekzistuese të 

çështjeve mjedisore, si dhe të raporti mbi Strategjinë për Bashkinë e Shkodrës, dokumente të hartuara 

gjatë fazës së parë dhe të dytë të këtij projekti, i cili ka patur synimin grumbullimin dhe shqyrtimin e 

të gjithë informacionit ekzistues nga institucionet shtetërore, vëzhgimi në terren, dëgjesat me grupet e 

interesit sipas ligjeve në fuqi për të siguruar të dhënat e nevojshme për të gjitha fazat.  

 

Për të konkretizuar situatën mjedisore, në raport janë përfshirë për demonstrim harta, grafike, tabela si 

në bashkëpunimin me bashkinë e Shkodrës, nga grupi i punës dhe nga Institucionet përgjegjese. 

Drejtimet kryesore të zhvillimit të synuar për 15 vitet e ardhshme të Bashkisë Shkodër synojnë që: 

 Të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, përdorimit racional të tokës dhe  burimeve 

natyrore, 

 Zhvillimi territorit, të ruajë balancat e burimeve natyrore dhe mbrojtjen e tokave bujqësore 

potenciale, 

 Zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik 

 Mbrojtjen e territorit, trashëgimisë natyrore e kulturore, biodiversitetit dhe peizazhit. 
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       2.1 Çfarë është VSM 

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

çështjeve mjedisore dhe parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në planifikimin strategjik dhe 

vendimmarrjen. VSM, nëpërmjet analizës së hollësishme mjedisore dhe shqyrtimit të objektivave të 

planit mund të kuptohet si  “një  proces  sistematik  i  cili  parashikon  dhe vlerëson  efektet e 

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

efekteve në mënyrë të përshtatshme që në fazat më të hershme të vendimmarrjes”. 

VSM garanton se analiza e gjendjes mjedisore, propozimet e planit  informojnë dhe integrohen në 

vendimmarrjen strategjike në mbështëtje të një zhvillimi të qëndrueshëm dhe në këndvështrimin e  

mjedisit të qëndrueshëm. Më konkretisht, procesi i VSM-së mbështet autoritetet përgjegjëse për 

planet dhe programet, si dhe vendimmarrësit, që të marrin në konsideratë: 

 Tendencat mjedisore dhe ndikimet e projekteve që propozohen ne planin e përgjithshëm; 

 Përputhshmërinë e Objektivave  dhe indikatorët mjedisorë me planin apo programin; 

 Efektet e konsiderueshme mjedisore të propozimeve dhe projekteve të parashikuara në plan; 

 Masat zbutëse mjedisore ne projektet e propozuara në planin e përgjithshëm për të shmangur, 

zvogëluar apo zbutur efektet negative është një nga qëllimet e VSM; 

 Marrja në konsideratë e sygjerimeve, informacioneve shtesë gjatë degjesave publike, konsultimi 

me grupet e interesit përmirëson informacionin dhe nivelin e shqyrtimit të projekteve të propozuara 

ne plan. 

Në përgjithësi, VSM-ja zbatohet për plane rregulluese territoriale, programe, politika dhe 

dokumente të tjerë me natyrë strategjike (përfshirë mundësisht edhe dokumentet ligjore). 

 

2.2  Kuadri ligjor 

Kuadri ligjor i VSM-së përfshin në mënyrë të detyrueshme Ligjin Shqiptar për VSM-në, ndërkohë që, 

për  të  qenë  koherent,  nuk është  lënë  mënjanë  edhe  kuadri  ligjor ndërkombëtar.  Referencat 

përkatëse ligjore janë dhënë më poshtë: 

 

 Ligji nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, i cili ka për qëllim të sigurojë mbrojtje të  

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

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

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

përgjegjësitë e tyre, si dhe rregullat e procedurës për kryerjen e vlerësimit strategjik mjedisor.    

Ligji është përafruar me Direktivën 2001/ 42/ KE, datë 27 qershor 2001. Më shumë informacion 

http://ëëë.legjislacioni.gov.al/frontënd/change_documents/129. 

 

Procesit të VSM-së i nënshtrohet hartimi i të gjitha planeve dhe programeve për bujqësinë, pyjet, 

peshkimin, energjinë, industrinë, industrinë minerare, transportin, menaxhimi i mbetjeve, menaxhimi 

ujërave, telekomunikacionin, turizmin, planet kombëtare e vendore të planifikimit të territorit urban e 

rural, përfshirë edhe mbrojtjen e peizazhit, përdorimit të tokës. Procesi i VSM-së parashikon hartimin 

e nje raporti të posaçëm për pasojat në mjedis të një plani apo program, realizimin e konsultimeve me 

http://www.legjislacioni.gov.al/frontwnd/change_documents/129.
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grupet e interesit dhe marrjen ne konsideratë të rezultateve të raportit dhe konsultimeve në marrjen e 

vendimeve përfundimtare për planin apo programin, në përputhje me procedurat e përcaktuara në këtë 

ligj. Në nenin 1, pika “a” të ligjit të VSM theksohet se këtij vlerësimit i nënshtrohen projektet e 

planifikimit të territorit, si dhe planet e programet e zhvillimit kombëtar, rajonal e vendor; 

 

 Direktiva 2001/42/EC e Komisionit Evropian mbi vlerësimin e efektëve në mjedis prej planeve 

apo programeve të caktuara (Direktiva e VSM-së). Më shumë informacion gjendet në  

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm. 

 

 Protokolli i VSM-së i hartuar dhe miratuar në Konventën e Espoo (UNECE). Më shumë 

informacion gjendet në   http://ëëë.unece.org/env/eia/sea_protocol.htm. 

 Ligji nr. 10 431, datë 9.6.2011 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit”  

Legjislacioni për mbrojtien e mjedisit, është pasuruar progresivisht me akte ligjore dhe nënligjore të 

cilat janë përgjithësisht përafrim me direktivat dhe standardet mjedisore të Bashkimit Europian. 

Parimet kryesore, të cilat rregullojnë legjislacionin mjedisor në Shqipëri, janë të njëjta me ato të 

Bashkimit Europian. Në këtë ligj përfshihen kërkesat për: 

o Zhvillim të qëndrueshëm; 

o Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake 

o Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore 

o Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit 

o Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit 

o Ndotësi paguan; 

o Ndërgjegjësimi i publikut dhe pjesëmarrja në vendimmarrje 

 Ligji nr. 9587, datë 20.7.2006, “Për  Mbrojtjen e Biodiversitëtit” 

Synimi kryesor i këtij ligji është të sigurojë mbrojtjen dhe ruajtjen e diversitetit biologjik. Gjithashtu 

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

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

niveleve. 

 Ligji nr. 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrotjura” ndryshuar me ligjin nr.9868, datë 4.2.2008 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”. Ky ligj ka 

për objekt shpalljen, ruajtjen, administrimin, menaxhimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të zonave të 

mbrojtura dhe të burimeve natyrore e biologjikë të tyre; lehtësimin e kushteve për zhvillimin e 

turizmit mjedisor; për informimin dhe edukimin e publikut dhe për përfitime ekonomike, të 

drejtpërdrejta dhe të tërthorta, nga popullsia vendore, nga sektori publik dhe privat. Qëllimi i ligjit: 

 Të sigurojë mbrojtje të veçantë të përbërësve të rëndësishëm të rezervave natyrore, të 

biodiversitetit dhe të natyrës, në tërësi, nëpërmjet krijimit të zonave të mbrojtura. 

 Zonat e mbrojtura krijohen për të siguruar ruajtjen dhe ripërtëritjen e habitateve natyrore, të 

llojeve, të rezervave dhe të peizazheve natyrore. 

 Ky ligj rregullon mbrojtjen e 6 kategorive të zonave të mbrojtura, që zbatohen në territorin e 

Republikës së Shqipërisë.  

-Ligji nr 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve’’ 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.htm.
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Ky ligj ka për qëllim të mbrojë mjedisin e shëndetin e njeriut dhe të sigurojë menaxhimin e duhur 

mjedisor të mbetjeve nëpërmjet: 

 Parandalimit e minimizimit të mbetjeve ose pakësimit të ndikimeve negative nga krijimi dhe 

menaxhimi i integruar i mbetjeve; 

 Përmirësimit të efiçencës së përdorimit të tyre; 

 Pakësimit të ndikimeve negative të përgjithshme 

 

 Ligji nr. 10440, datë 07.07.2011 “ Për Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis” 

Ky ligj kërkon bërjen e një vlerësimi të përgjithshëm, të integruar dhe në kohë të ndikimeve 

mjedisore, të projekteve ose veprimtarive që kërkojnë të zbatohen, duke parandaluar dhe zbutur 

ndikimet negative në mjedis. Lidhur me VSM-në, në nenin 5 të Ligjit për VNM kërkohet që: Procesit 

të VSM t’i nënshtrohen: strategjitë e planet e veprimit për energjitikën, minierat, industrinë, 

transportin, bujqësinë, pyjet, për administrimin e burimeve natyrore dhe të pasurive minerale dhe për 

administrimin e mbetjeve; planet kombëtare dhe rajonale të rregullimit të territorit për qendrat e zonat 

urbane dhe rurale, për zonat industriale, për zonën bregdetare, për zonat turistike, për zonat e 

mbrojtura dhe zonat me ndjeshmëri të lartë ndaj ndotjes dhe dëmtimit. 

 Ligji nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura” 

Ky ligj ka për qëllim të mbrojë mjedisin dhe shëndetin e njeriut nga ndikimet negative të ujërave të 

ndotura, duke përcaktuar rregullat e trajtimit mjedisor të tyre, si dhe detyrimet e shkarkuesve të 

ujërave të ndotura. Objekt i zbatimit të këtij ligji janë: 

o ujërat e ndotura urbane; 

o ujërat e ndotura industriale, sipas degëve të veçanta të industrisë; 

o ujërat nga kullimi i tokave bujqësore; 

o ujërat e ndotura të çdo lloji. 

 

 Ligji nr. 9108, datë 17.7.2003 “Për substancat dhe preparatët kimike” 

Ky ligj ka për qëllim të rregullojë administrimin e substancave dhe të preparatëve kimike për 

mbrojtjen e jetës, shëndetit të njerëzve e të kafshëve, si dhe për mbrojtjen e mjedisit nga rreziqet që 

mund të shkaktojnë lëndët e rrezikshme. Objekt i këtij ligji është: 

o vendosja e të drejtave dhe detyrimeve të personave juridikë ose fizikë në përcaktimin e vetive dhe 

klasifikimin e substancave dhe të preparatëve kimike për regjistrimin, inventarizimin, njoftimin, 

menaxhimin dhe tregtimin e tyre; 

o përcaktimi i juridiksionit të zyrave të administratës për marrjen e masave për mbrojtjen e jetës dhe 

të shëndetit të njerëzve e të kafshëve, si dhe për mbrojtjen mjedisit. 

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

Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e shëndetit dhe të mjedisit nga zhurmat, duke përcaktuar mënyrën e 

shmangies dhe masat për parandalimin, reduktimin dhe zhdukjen e efekteve të dëmshme të 

ekspozimit ndaj tyre, përfshirë bezdinë nga zhurma. 

 Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 

Ky ligj ka për qëllim: 
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o të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe të 

burimeve natyrore; 

o të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillimin e territorit në nivel kombëtar e vendor, 

në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave ekonomike e njerëzore dhe interesave publikë 

e privatë, duke bashkërenduar punën për: 

i) mbrojtjen e burimeve natyrore, si: toka, në veçanti toka bujqësore, ajri, uji, pyjet, flora, fauna, 

peizazhet; 

ii) krijimin e garantimin e territoreve të ndërtueshme, të organizuara në mënyrë të harmonizuar e 

funksionale, duke i dhënë përparësi hapësirës publike, mundësisë së banimit për të gjitha shtresat 

ekonomike e sociale, krijimit të infrastrukturës fizike të përshtatshme për nxitjen e investimit në 

ushtrimin e veprimtarive ekonomike, sociale e kulturore, lehtësimit të përdorimit të sigurtë të 

shërbimeve e komoditeve publike, të transportit, komunikimit dhe infrastrukturës, përfshirë territoret 

e përshtatura; 

iii) nxitjen e jetës ekonomike, shoqërore e kulturore në nivel kombëtar e vendor; 

iv) garantimin e burimeve të furnizimit të mjaftueshëm dhe veçanërisht atij jetësor; 

v) garantimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe të shëndetit publik, rendit publik dhe sigurisë 

kombëtare; 

vi) nxitjen e zhvillimit të balancuar rajonal për të siguruar shpërndarje të qëndrueshme të popullsisë 

në vend në bazë të burimeve; 

o të nxitë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së trashëgimisë natyrore 

e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike, zonave të mbrojtura, monumenteve të 

natyrës, zonave të ndjeshme mjedisore dhe të peizazhit; 

o të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me dokumentet 

planifikuese dhe sipas legjislacionit mjedisor në fuqi; 

o të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për banim, veprimtari 

ekonomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, kohezion ekonomik e social dhe gëzim të të 

drejtave të pronësisë; 

o të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të hartojnë e të përditësojnë 

rregullisht dokumentet e planifikimit, sipas kërkesave të tregut dhe nevojave sociale; 

o të sigurojë që autoritetet e planifikimit të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre planifikuese për të 

nxitur planifikimin e harmonizuar e të integruar të territorit; 

 

 Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore 

Ky ligj (nr.8652, datë 31.7.2000) rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të qeverisjes 

vendore si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre dhe të organeve 

përkatëse. 

 Konventat Ndërkombëtare Mjedisore 

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

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

mjedisit: 

o Konventa e Bernes; “Për ruajtjen e florës dhe faunës së egër dhe mjedisit natyror të Europës” Ligji 

nr. 8294, datë 02.03.1998. 

o Konventa e Barcelonës; “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe të zonës bregdetare të detit Mesdhe”.  

o Ligji Nr.8690, datë 16.11.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e 

Barcelonës si dhe të 6 protokolleve shoqëruese”. 
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o Konventa e Bazelit; “Për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe 

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

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

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

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

vendimmarrje dhe për t’iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit”. Ligji nr.8672, datë 26.10.2000. 

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

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

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

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

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

o Konventa për ndotjen atmosferike në distanca të mëdha. 

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

o Konventa e Stokholmit; “Mbi ndotësit organike të qëndrueshem”, Ligji Nr. 9263, datë 29.07.2004. 

o Vendimi Nr. 219, datë 11.3.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të proçedurave për konsultimin 

me grupet e interesit dhe publikun si dhe dëgjesën gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor”.  

VKM   “Për monitorimin e mjedisit në Republikën e Shqipërisë”; 

VKM   “Për normat e cilësisë së ajrit”; 

VKM   “Për normat e shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit”; 

VKM   “Për shpalljen e monumenteve të natyrës shqiptare”; 

VKM    “Për administrimin e zonave të mbrojtura”; 

VKM    “Për rregullat e miratimit të zonave të mbrojtura dhe buferike”; 

VKM    “Për ndalimin e veprimtarisë së shfrytëzimit të rërës dhe zhavorrit të shtretërve të lumenjve” 

VKM   96, datë 21.11.1966 “Për shpalljen e Thethit Park Kombëtar” 

VKM   Vendimi “Për miratimin e strategjisë dhe Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin e 

Konventës se Aarhusit”. 

 

Kuadri Institucional për Mbrojtien e Mjedisit 

Institucionet mjedisore në Shqipëri kanë kaluar nëpërmjet një procesi të reformimit  pas vitit 1991 në 

strukturë, përgjegjësitë dhe hartimin e legjislacionit,  duke filluar me ngritjen e Agjencisë  Kombëtare 

të Mjedisit (1991-1998). 

Ministria e Mjedisit është autoriteti kryesor përgjegjës për hartimin e politikave të mbrojtjes së 

mjedisit dhe kontrollit në nivel kombëtar. Ajo harton dhe zbaton politikën e qeverisë për mbrojtjen e 

mjedisit, harton projektakte ligjore e nënligjore në funksion të mbrojtjes dhe menaxhimit të 

qëndrueshëm të mjedisit, bashkërendon aktivitetet e institucioneve për çështje të mjedisit, organizon 

dhe koordinon punën për monitorimin e mjedisit. Përgatit projektmarrëveshjet ndërkombëtare për 

mbrojtjen e mjedisit, përgatit Raportin “Për Gjendjen e Mjedisit”, shqyrton dhe jep lejet mjedisore për 

aktivitetet e ndryshme ekonomike, nxit informimin, ndërgjegjësimin dhe tërheqjen e publikut në 

diskutime të rëndësishme për mjedisin, etj. 

Në varësi të Ministrisë së Mjedisit vepron Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe 12 Drejtori  Rajonale 

të Mjedisit me përgjegjësi kryesore zbatimin e legjislacionit; kryerja e inspektimeve; kontrollimi i 

funksionimit të aktiviteteve dhe përdorimi i burimeve natyrore në rajonet e tyre, duke marrë pjesë në 

dhënien e lejeve mjedisore për aktivitetet e reja dhe në mbështetjen e monitorimit dhe të vlerësimit 

mjedisor etj. 
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Një strukturë e re në përbërjen e Ministrisë së Mjedisit është Agjencia Kombetare e Zonave te 

Mbrojtura dhe në vartesi te saj, veprojnë 12 Drejtori Rajonale të ZM.  

 Në nivel vendor, bashkitë janë përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit brenda territorit të tyre, megjithë 

janë në fazën e plotësimit të njësive të specializuara mjedisore. Në bazë të ligjit mbi organizimin dhe 

funksionimin e qeverisjes vendore Nr. 8652, datë 31.7.2000, autoritetet lokale merren me 

përgjegjesinë për mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e rezervave ujore, mbetjeve urbane, 

infrastrukturën e transportit dhe zonat e gjelbra. 

Në stukturën e re organizative të Bashkisë së Shkodrës bëjnë pjesë edhe Drejtori dhe sektorë që 

trajtojnë çështjet mjedisore dhe menaxhimin e pyjeve dhe konkretisht “Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve 

dhe administrimit të ujerave “. Përveç aspekteve të politikave të mjedisit, Bashkia e Shkodrës ndjek 

një grup çështjesh  mjedisore  në kuadër të shërbimeve ndaj qytetareve që trajtojnë problemet e 

mbetjeve, rrugëve, trafikut,  të mbetjeve urbane etj. 

 

2.3 Fazat e kyç të proçesit të VSM-së 

2.3.1 Fazat kyç të procesit të VSM-së 

Tabela 1-Fazat kyc të Procesit VSM-së 

 

Faza 

 

Përshkrimi 

 

Shqyrtimi 

 

Gjatë shqyrtimit identifikohet nevoja për VSM që zbatohet në një plan, 

program apo projekt specifik. Shqyrtimi si proces fokuson burimet tek ato 

plane, programe apo projekte të cilat mund të shkaktojnë efekte të 

konsiderueshme në mjedis dhe shëndet, dhe përjashton nga procesi i VSM-

së ato të cilat kanë ndikime të vogla, ose nuk kanë fare ndikime. Qëllimi i 

shqyrtimit ë shtë të identifikojë nëse VSM-ja duhet të z b a t o h e t  për një 

plan, program apo projekt specifik.  

Studimi i   

shtrirjes   / 

qëllimit të 

VSM 

Çështjet e identifikuara gjatë studimit të shtrirjes /qëllimit të VSM-së do të 

orientojnë vlerësimin e gjendjes bazë të mjedisit, vlerësimin aktual të 

ndikimeve të pritshme dhe konsideratat për opsione të mundshme alternative. 

VSM-ja merr në konsideratë përfshirjen e aspekteve më të gjera   mjedisore   

apo   sociale,   siç   janë   adaptimet  ndaj   ndryshimeve klimatike, mundësitë 

për punësim etj. Qëllimi i kësaj faze është të përcaktohen çështjet kyç që duhen 

adresuar në raportin e VSM-së. 
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Analiza      e      

gjendjes 

ekzistuese 

Analiza e gjendjes ekzistuese do të përbëjë bazën për vlerësimin e ndikimeve 

dhe përpilimin e skemës së monitorimit. Për VSM-në është e rëndësishme që të 

përvijohen tendencat e mundshme në të ardhmen – kështu që duhet të bëhet 

analiza e tendencave në të kaluarën, me qëllim që  të  parashikohen  zhvillimet  

që  do  të  ndodhin  në  të.  Vlerësimi  i ndikimeve të pritshme nuk mund të 

bëhet pa kuptuar mirë gjendjen ekzistuese të çështjeve kyç të identifikuar në 

studimin e shtrirjes/qëllimit të VSM-së 

 

 

 

 orientojë drejt një specifikimi më të mirë të çështjeve kyç, dhe një identifikimi 

më të mirë  të  problemeve  kryesore  që  lidhen  me  planet,  programet  apo 

projektët përkatëse. 

 

Analiza  e  

ndikimeve 

dhe formulimi 

i masave 

zbutëse 

VSM-ja analizon efektet e konsiderueshme negative si dhe ato pozitive të 

planeve të propozuara. Një nga përfitimet kryesore prej VSM-së është se ai 

mundëson identifikimin e efekteve mjedisore të një numri projektesh të 

përfshira në dokumentin strategjik, dhe si i tillë ai do të adresojë efektet   e 

pritshme akumulative, të cilat mund të rezultojnë prej aktiviteteve të vogla 

individualisht, por të konsiderueshme të marra së bashku, që do të kryhen për 

një periudhë të caktuar kohore. Në vijim të rreziqeve dhe ndikimeve të 

identifikuara, VSM-ja sugjeron masa zbutëse për të adresuar efektet e pritshme 

negative si dhe për të rritur ndikimet pozitive që do të vijnë nga zbatimi i 

planeve, programeve apo projekteve përkatëse. Kjo fazë ka për qëllim të 

vlerësojë efektet e konsiderueshme negative dhe pozitive të planeve përkatëse 

dhe në vijim të konkluzioneve të analizës së ndikimeve, të marrë në konsideratë 

alternativa dhe opsione dhe të formulojë masat zbutëse për të parandaluar,   

reduktuar   dhe,   sa   më   shume   të   jetë   e   mundur,   të kompensojë çdo 

ndikim të konsiderueshëm negativ të planeve programeve apo projekteve 

përkatëse. 

 

 

Hartimi   i   

raportit   të 

VSM-së 

Raporti i VSM-së përmbledh të gjitha gjetjet dhe konkluzionet e nxjerra gjatë 

gjithë procesit të VSM-së dhe shërben si bazë për konsultimet me autoritetet 

përkatëse dhe grupet e tjera të interesit. Qëllimi i kësaj faze është përgatitja e 

një raporti të shkruar mirë dhe të kuptueshëm, i cili paraqet të gjithë 

informacionin dhe të dhënat e rëndësishme, konkluzionet dhe rekomandimet në 

një mënyrë të qartë, dhe kështu do të mundësojë konsultime  efektive  me  

autoritetet  përkatëse  dhe  grupet  e  tjera  të interesit. 

 

Adoptimi 

Jepet informacion mbi adoptimin e planit, programit apo projektit përkatës, si 

janë reflektuar komentet dhe sugjerimet e procesit të konsultimeve, si dhe për 

metodat e monitorimit të efekteve të konsiderueshme mjedisore që vijnë nga 

zbatimi i planit, programit apo projektit përkatës. 

 

Monitorimi 

Monitorimi i efekteve të konsiderueshme mjedisore dhe realizimi i veprimeve 

të duhura korrigjuese/zbutëse për çdo efekt mjedisor të konsiderueshëm të 

paparashikuar. 

2.3.2   Nevoja për Vlerësim Strategjik Mjedisor 
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Shtimi i popullsisë, rritja e konsumit, prodhimi i mbetjeve urbane, inerte, ujërave të zeza, nevojat për 

urbanizim dhe shumë faktorë të tjerë, ushtrojnë presion ndaj përbërësve të mjedisit, ndotjes mjedisit, 

ujërave, tokës, ajrit, rritën rreziqet mjedisore dhe dëmtimi mjedisit. Gjatë procesit të planifikimit, 

përcaktimit të projekteve dhe strategjisë së zhvillimit nëse nuk do t’i nënshtrohesh VSM atëherë 

gabimet dhe impaktet mjedisore do të ishin ne rritje. Bazuar në parimin mjedisor të “parandalimit”, 

sipas të cilit çdo ndërhyrje e planifikuar duhet të provojë paraprakisht, që nuk do të ketë pasoja 

negative në mjedis, të gjitha vendet me legjislacion mjedisor bashkëkohor kryejnë atë që quhet 

Vlerësim Strategjik Mjedisor (VSM) për çdo ndërhyrje, projekt apo investim konkret.  Politikat, 

planet, dhe programet shqyrtohen për për ndikime mjedisore që pritën. Nëse planet nuk hartohen duke 

shqyrtuar impaktet mjedisore mund të shkaktohen dëme mjedisore të pariparueshme afatgjata. 

Pikërisht për këtë planet i nënshtrohen Vlerësimit  Strategjik Mjedisor  si një detyrim ligjor për 

politikat, planet apo programet. Pikërisht për ketë Bashkia e Shkodrës i kerkoi Ministrisë së Mjedisit 

fillimin e procedurave për kryerjen e VSM të planit të përgjithshëm vendor. Ministria e Mjedisit, pas 

shqyrtimit të njoftimit u shpreh se hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër duhet 

t’i nënshtrohet VSM-se. 

Për të kryer një analizë mjedisore dhe identifikimin e problemeve kryesore të ndikimeve në mjedis 

rëndësi të vecantë ka shtrirja në problematikat më të rëndësishme të përcaktuara si:   

 Plani rregullues ekzistues, historiku i planeve të Bashkisë, përvojat në fushën e planifikimit,  

identifikimi  i nevojave të bashkisë, pasqyruar në planet pjesore ose strategjitë rajonale 

 Pozicionin gjeografik i bashkisë në raport me lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare ; 

 Detyrimet që dalin nga draft PPK, Plani Bregdetit dhe Ministrive për çështjet sektoriale 

 Kërkesa të shtuara nga Ministria e Mjedisit për VSM e Bashkisë Shkodrës 

Analiza Mjedisore që përfshin: 

- Relievi , gjeologjia dhe gjeomorfologjia; 

- Hidrologjia, të dhëna klimatike dhe burimet ujore; 

- Sistemet e Territorit 

 Të dhëna mbi biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura, peizazhi, toka bujqësore, pyjet.  

 Raporti i ndikimit në mjedis; 

 Kushtet sizmike e tektonike të rajonit; 

 Burimet territoriale dhe ekonomike; 

 Historia, monumentet e kulturës, arkeologjia; 

 Popullsia (gjendja ekzistuese dhe tendecat e ndryshimeve); 

 Profili ekonomik dhe turizmi; 

 Infrastruktura (rrjeti rrugor, sheshet e grumbullimit të mbetjeve urbane, ujësjellës, kanalizim, 

elektrik, telefoni); 

 Të dhëna mbi infrastrukturën sociale; 

 Cilësia e Ajrit, Cilësia e ujërave sipërfaqësore e nëntokësore 

 Menaxhimi i mbetjeve dhe ujërave të ndotura 

 Ndryshimet klimatike  

 Ndikime Mjedisore  

 Alternativat e skenarëve të planifikimit, mbi ndikimet në mjedis 

 

Në analizën mjedisore, janë konsideruar të gjitha kërkesat e shtuara të Ministrisë së Mjedisit  

lidhur me (i) trajtimi i problematikave ligjore dhe institucionale për implementimin e planeve, (ii) 

mbrojtja e natyrës  dhe përqasjes së planeve me zonat e mbrojtura, (iii) pyjet dhe kullotat, (iv) analizë 
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e situatës se mbetjeve dhe elementëve të menaxhimit, (v) Trajtimi dhe propozimi i masave lidhur me 

cilësinë e ajrit, ujërave të ndotura dhe ujërave të ndotura industriale. 

VSM është një detyrim ligjor për planet kombëtare e vendore të planifikimit të territorit urban e rural  

dhe planeve e programeve për sektorë të veçantë sipas ( Ligjit për Vlerësimin Strategjik Mjedisor Nr. 

91/2013, në përputhje me plotësimin e kërkesave të  Ligjit  “Për Planifikimin e Territorit”.  

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

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

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

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

VSM do të përfshijë pikat e mëposhtme: 

 Një përmbledhje të informacionit për vlerësimin mjedisor; 

 Përshkrim të objektivave kryesore të strategjisë, planit të përgjithshëm të Shkodrës; 

 Gjendja e mjedisit në territorin e bashkisë Shkodër; 

 Përshkrim të problemeve ekzistuese mjedisore; 

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

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

përgatitjes së raportit; 

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

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

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

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

mund të rezultojnë nga zbatimi i planit. 

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

dhënave gjatë përpilimit të raportit. 

 Përshkrimin e masave të parashikuara për monitorimin e ndikimeve. 

 

 

 Grumbullimi i informacionit dhe analizat e kryera 

Plani i përgjithshëm i propozuar i  bashkisë Shkodër, strategjia e zhvillimit, në dokumentin e hartuar 

nga grupi teknik përfshin edhe  probleme mjediore të bashkisë Shkodër lidhur me mbetjet urbane, 

cilësinë e ajrit, ndotjen e burimeve ujore, ekonominë, infrastrukturën, transportin, urbanistikën,  

sistemi kompleks hidrik etj. 

Vëzhgimi në terren i zonave industriale dhe disa shërbimeve si sistemet e ujërave të zeza dhe mbetjet 

urbane, ndikimi në ndotjen e mjedisit dhe ndërhyrjet  për mbrojtien e mjedisit me qëllim arritjen e 

standardeve brenda periudhës së zbatimit të planit të propozuar në fushat si më poshtë: 

o Trajtimi i ujërave të ndotura; 

o Menaxhimi dhe trajtimi i ujërave të zeza që derdhen në liqenin e Shkodrës, lumin Buna dhe Drin si 

dhe në zona të tjera. 

o Menaxhimi i mbetjeve të ngurta urbane sipas standardeve në të gjithë territorin e bashkisë; 

o Mbyllja në zonat urbane e venddepozitimeve ekzistuese të mbetjeve ; 

o Rehabilitimi i tokave të ndotura dhe burimeve të ndotjes në zonën ish-industriale; 
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Plani përgjithshëm i bashkisë Shkodër përfshin një hapësirës disa herë më të madhe se sa bashkia e 

qytetit, gjë që kërkon një analizë më të gjerë të ndikimeve në mjedis si dhe të skenarëve të mbrojtjes 

së mjedisit gjatë zbatimit të planit që propozohet, harmonizimin e zhvillimit me qëndrueshmërinë e 

mjedisit. 

Materiale të tjera që do të përdoren: 

 

o Sistemi i deritanishëm i Ujërave të Zeza dhe Vlerësimi i ndikimeve në mjedisin ujor e tokësor dhe 

në jetën e njerezve, dikton nevojen e menaxhimit dhe trajtimit të ujërave të zeza. Për vlerësimin e 

gjendjes mjedisore të territorit të bashkisë Shkodër një informacion më i gjerë të ndotjes se ajrit, ujit, 

lumenjve Drin, Bune, Liqenit të Shkodrës, zhurmave, manaxhimit të mbetjeve urbane, etj, u gjetën ne 

Raportet e Gjendjes së Mjedisit, përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe e publikuar nga 

MM.  

o Të dhëna të përfituara nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar. 

o Gjeoshkenca 

o Ministria e Bujqësisë 

o Takimet   direkte me përfaqësues të Institucioneve kanë ndihmuar në evidentimin e shumë 

problemeve si dhe propozimeve për reduktimin e ndikimeve mbi mjedisin. Në mënyrë të veçantë me 

Agjencinë Rajonale të Mjedisit në Shkodër, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, Këshillin e Basenit të 

Drinit në Shkodër, Shërbimin Gjeologjik Shqiptar, Drejtorinë e Ujërave në Ministrinë e Bujqësisë. 

o Dëgjesat publike me grupet e interesit dhe problemet e sugjeruara janë shqyrtuar me kujdes në 

kuadër të përgatitjes së raportit paraprak të VSM. 

o Nga drejtoritë përkatëse të bashkisë Shkodër  janë marrë të dhëna për zonat e ndotura,  mbetjet 

urbane, ujërave të zeza dhe të bardha, sipërfaqet e gjelbra, zonat industriale, duke ndihmuar grupin e 

hartimit të VSM-s, të fokusohet më mirë në zona problematike dhe masat që përmirësojnë mjedisin. 

o Komunikimi me përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe agjencive në vartësi, lidhur me 

problematikën mjedisore në bashkinë e Shkodrës, zonat hotspote dhe zonat me rëndësi ekologjike, 

ndihmuan në vlerësimin e gjendjes në mjedis dhe të reduktimit të ndikimeve  të planit në mjedis. 
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SEKSIONI - 3  PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I PLANIT 

 

3.1. QËLLIMI, VIZIONI DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE   

Vizioni: Bashkia Shkodër si një hub kombëtar dhe konkurues në Ballkan me zonat ndërkufitare. Një 

bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe në akses ndaj 

qytetarëve dhe vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit.    

Zhvillim ekonomik i bazuar në potencialet territoriale duke promovuar zhvillimin rural, turistik dhe 

atë të shërbimeve tregtare e industriale. Shfrytëzimi i burimeve natyrore bazohet në sistemet 

ekologjike dhe nuk i dëmton ato përkundrazi i shton vlerat e tyre. Një zonë me një traditë të pasur 

historike e kulturore e cila promovohet me anë të turizmit. Ndërkohë zonat malore do të luajnë një rol 

të rëndësishëm në zhvillimin e integruar dhe gjithvjetor të turizmit.   

 
Harta1: Harta e vizionit Bashkia Shkodër 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 

Zhvillimi urban promovon një cilësi të lartë dhe kushte të përshtatshme jetëse qytetarëve. Ballinat 

ujore (ëatër frontet) dhe zonat historike shihen si potencialet për të gjallëruar jetën urbane të Bashkisë 

Shkodër. Zhvillimi i qytetit të Shkodrës do të bazohet në 6 shtyllat e mëposhtme: 

- Shkodra Hub 
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- Shkodra Qytet Liqenor 

- Shkodra Qytet Kulturor 

- Shkodra Portë (porta kryesore e Shqipërisë në veriperëndim dhe Shkodra Qytet Port Lumor) 

- Shkodra qytet Studentor  

- “GIGA CITY”  

Mobiliteti i qëndrueshëm karakteristik i Shkodrës është baza për lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave. 

Do të shtohen linjat e transportit publik ekologjik. Shkodra shihet si një model ndërkombëtar për 

zhvillimin e pedalimit dhe zonave pedonale bazuar në kulturën qytetare të përdorimit të hapësirës së 

përbashkët.   

Shkodra si një bashki e aftë të përballojë presionet dhe krizat e ndryshme ekonomike, sociale e 

natyrore duke garantuar një cilësi të lartë jetëse e zhvillimi. Shkodra përballet me sukses me rrezikun 

e përmbytjeve dhe bashkëjeton me ujin duke e kthyer atë në një potencial për zhvillimin ekonomik.   

Objetivat Strategjike  

Në përmbushje të këtij vizioni, janë hartuar 5 objektiva strategjikë, të cilët synojnë të specifikojnë 

fokusin e zhvillimit të Bashkisë gjatë viteve të ardhshme. Është synuar që objektivat strategjike të 

jenë të prekshme, specifike dhe të monitorueshme, për të siguruar zbatueshmërinë e tyre. Për këtë 

arsye, janë përcaktuar edhe disa tregues monitorimi e vlerësimi për secilin objektiv strategjik, të cilët 

mund të detajohen dhe përmirësohen gjatë punës që Bashkia do të kryejë për zbatimin e kësaj 

stratëgjie. 

 

Objektivi Strategjik 1- Përmirësimi Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale  

Bazuar në (draft) PPK dhe PINS Bregdeti Shkodra shihet si “qytet portë”. Në këtë kontekst është e 

rëndësishme ndërlidhja më e mirë e bashkisë në nivel rajonal duke shfrytëzuar transportin rrugor, 

hekurudhor dhe ujor. Për të mbështetur ndërlidhjen dhe lehtësuar lëvizshmërinë, kujdes i veçantë do 

të tregohet tek zgjidhja e “pikave të zeza” të trafikut (MTI) si dhe tek hapja e terminaleve 

multimodale.  

Objektivi është që Shkodra të ketë 1 Terminal të rëndësishëm multimodal ndërkombëtar i cili 

ndërthur transportin automobilistik me atë hekurudhor tek ish-Stacioni i Trenit. Gjithashtu do të 

zhvillohet dhe një terminal i integruar ndërkombëtar (sezonal) në Velipojë i cili do të shërbejë për 

rregullimin e trafikut gjatë verës me Malin e Zi, Kosovën dhe me qendra të tjera në Shqipëri. Ky 

terminal do të jetë i kombinuar me transportin publik rrethqytetas. Ndërkohë do të zhvillohet dhe një 

terminal i vogël ujor në Liqenin e Shkodrës, pranë Bexhistënit, i cili do të garantojë lëvizjen për 

qëllime turistike në liqen.  

Përsa i përket përmirësimit të aksesit, ky objektiv synon përmirësimin e lidhjeve të Bashkisë Shkodër 

me akse të rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare.  

Bazuar në (draft) Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe PINS Bregdeti janë tre korridore të 

rëndësishme të cilat kalojnë në Shkodër: 

 

- Korridori/Autostrada Veri Jug - [Podgoricë - Hani i Hotit - Shkodër - Gjirokastër] siguron 

përshkueshmërinë e shpejtë të territorit dhe lidhjen me vendet e Ballkanit perëndimor dhe të Europës 

Juglindore. Ky korridor do të përforcohet nga rivitalizimi i linjës hekurudhore ekzistuese dhe 

përmireësimi i saj.  

 

- Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – 

Thumanë – Durrës  - Levan – Kakavijë] 
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- Rruga Peisazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - 

Seman - Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] një nga lidhjet më strategjike përsa i përket forcimit të 

ekonomisë së turizmit bregdetar të vendit dhe agroturizmit. Rruga do të jetë e tipit peisazhistik, me 

impakt të ulët në mjedis dhe do të shtrihet përgjatë segmenteve ekzistuese me qëllim që të minimizojë 

ndikimin në zonat e mbrojtura. Kjo rrugë do të pajiset me sinjalistikën e nevojshme në lidhje me 

sigurinë dhe informacionin turistik. Duke respektuar direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti gjurma e 

kësaj rrugë ndjek gjurmët ekzistuese  duke shmangur ndërhyrjet e forta në terrenet me morfologji të 

vështirë ku ndërhyrja do të kishtë impakt të madh mjedisor. 

 

Në kuadër të përmirësimit të aksesit, do të rregullohen dhe riasfaltohen edhe akset kryesore lidhëse 

me qendra të tjera në rajon të tilla si: 

- Zogaj- Pika e kalimit kufitar, doganë 

- Shkodër- Vau Dejës 

- Shkodër- Prekal 

- Shkodër- Theth 

- Shkodër- Pukë 

- Shkodër- Koman 

- Vau Dejës- Velipojë 

- Shkodër-Lezhë 

Gjithashtu, në kuadër të përmirësimit të aksesit synimi është që të ofrohen zgjidhje përfundimtare për 

disa nga nyjet më të rëndësishme të trafikut si: 

- Bahçallët-Ura Bunës 

- Harku i Bërdicës 

- Shtoj 

- Mes 

- Ura e Kirit 

 

Bazuar në PPK dhe PINS Bregdeti, Shkodra është pjesë e rajonit ndërkufitar ku promovohen 

marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Në kuadër të Programit për Bashkëpunimin Ndërkufitar Mal i 

Zi-Shqipëri IPA 2 (2014-2020) do të bashkëpunojë me aktorët e tjerë kombëtare si Ministri të 

linjës dhe Qarkun Shkodër si dhe me aktorë të palës malazeze për hartimin e strategjive rajonale 

dhe projekteve specifike. Fusha e veprimit në këtë bashkëpunim do të bazohet në hartimin dhe 

harmonizimin e strategjive sektoriale për mbrojtjen e mjedisit dhe të trashëgimisë kulturore, 

zhvillimin e turizmit dhe të paketave turistike të harmonizuara, zhvillimin rural dhe transport.  

Bashkia Shkodër kërkon të luajë një rol të rëndësishëm edhe në ngritjen e kapaciteteve vendore dhe 

krijimin e marrëdhënieve me aktorë të ndryshëm si OJQ për aplikimin me projekte në fushat e 

përcaktuara nga programi i Bashkimit Europian për bashkëpunimin ndërkufitar Shqipëri-Mal i Zi.  

 

Për arritjen e Objektivit Strategjik 1 janë përcaktuar Programet Strategjike si më poshtë:  

 

- Programi Strategjik OS1PS1: Terminalet Multimodale 

- Programi Strategjik OS1PS2: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër 

 Programi Strategjik OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare 

- Programi Strategjik OS1PS4: Bashkëpunimi Ndërkufitar 

 

Objektivi Strategjik 2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Akses  

Objektivi i integrimit territorial dhe barazisë në shërbime e akses lidhet fillimisht me kapërcimin e 

disa prej sfidave me të cilat Bashkia Shkodër përballet si rrjedhojë e reformës territoriale 
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administrative. Synohet ngritja e kapaciteteve lokale në ofrimin e shërbimeve administrative në të 

gjithë Bashkinë dhe përshtatja e tyre me popullsinë dhe me kushtet lokale. Disa nga fushat në të cilat 

do të ngrihen kapacitetet lokale lidhen me: 

- Planifikimin/menaxhimin dhe zhvillimin e territorit 

- Zhvillimin rural 

- Menaxhimin e pyjeve dhe kullotave 

- Trajtimin e çështjeve sociale të tilla si pabarazitë gjinore, dhuna në familje, dhuna ndaj gruas e 

fëmijëve etj. 

Shërbimet sociale do të përmirësohen në mënyrë që të arrihet një efiçientim i burimeve dhe resurseve 

për të ofruar një cilësi sa më të mirë jetese tek qytetarët. Në fuksion të policentrizmit shërbimet 

sociale do të ofrohen të përqendruara duke përshtatur strukturat. Qendra multifunksionale të 

specializuara do të ngrihen në qendrat njësive administrative. Prioritet janë: 

- Përmirësimi i shërbimit të arsimit. 

- Përmirësimin e kushteve të qendrave shëndetësore.  

Do të përmirësohet aksesi në zonat rurale me qëllim zbutjen e pabarazive dhe mbështetjen e 

efiçientimit të ofrimit të shërbimeve. Gjithashtu, akset rrugore do të përmirësohen edhe nga 

pikëpamja e sigurisë dhe mbështetjes me sinjalistikën e përshtatshme.  

Në funksion të përmirësimit të ofrimit të shërbimeve, Bashkia Shkodër synon të rrisë aksesin e 

publikut ndaj tyre me anë të ofrimit të disa shërbimeve elektronike dhe me anë të krijimit të qendrave 

me një ndalesë. Do të ngrihet një databazë e integruar e informacionit e cila do të lejojë në 

mirëmenaxhimin e burimeve lokale. Për realizmin e objektivit strategjik janë përcaktuar një sërë 

programesh strategjike: 

 

- Programi Strategjik OS2PS1: Centralitete të reja në Bashkinë Shkodër (Policentrizmi) 

- Programi Strategjik OS2PS2: Konsolidimi i lidhjeve të qendrave kryesore urbane  

- Programi Strategjik OS2PS3: Qendrat me një Ndalesë dhe Ngritja e Kapaciteteve Lokale 

- Programi Strategjik OS2PS4: Qeverisja Elektronike 

- Programi Strategjik OS2PS5: Qendrat Multifunksionale dhe shërbimet sociale 

 

Objektivi Strategjik 3- Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik   

Për të rritur rolin e Shkodrës në rajon, e rëndësishme është që edhe sektorët ekonomikë të cilët 

kontribuojnë në Bashki të rrisin konkurencën e tyre në tregjet rajonale e kombëtare. Sektorët 

ekonomikë do të jenë një vlerë e shtuar për njëri-tjetrin në mënyrë që të mos shkaktojnë dëme. Kjo 

gjë do të garantojë dhe zgjatjen e zinxhirit të vlerave të ekonomisë sipas direktivave të paracaktuar 

edhe në Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe Planin e Integruar Ndërsektorial të Bregdetit. Zhvillimi 

ekonomik do të ketë një përqasje ndaj mjedisit në mënyrë që të garantohet mbrojtja e 

ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore të Shkodrës duke u përputhur me vizionin e PPK 

dhe PINS Bregdeti si pjesë e rajonit natyror.  

Boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik do të jenë zhvillimi rural (bujqësia dhe blegtoria), turizmi, 

industria e lehtë/përpunimi, shërbimet, dhe ekonomia e të ardhmes e bazuar në sistemet e teknologjisë 

së informacionit, ekonomia blu dhe ajo e gjelbër.  Kujdes i veçantë do të tregohet për integrimin e 

brezave të rinj në ekonomi, dhe krijimin e mundësive për iniciativat në kuadër të rritjes së 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Punësimi do të mbështetet me mundësitë për shkollim dhe 

trajnim profesional. Një tjetër sektor i rëndësishëm i cili do të promovohet dhe mbështetet si një ndër 

sektorët më të rëndësishëm është edhe artizanati.  

Zona industriale do të kthehet në një zonë të rëndësishme ekonomike ku do të zbatohen politika të 

cilat promovojnë rigjenerimin e ish-zonave industriale si dhe do të ndërlidhin më mirë këtë zonë me 

dy akse prioritare ekonomike Shkodër-Lezhë dhe Shkodër-Koplik, duke krijuar një vazhdimësi 
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dhe forcuar rolin e zonës ekonomike si pjesë e rajonit ekonomik Shkodër-Lezhë dhe rajonit 

ndërkufitar Podgoricë-Shkodër nga direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti.  

Do të rritet aksesueshmëria e produktëve vendase në tregjet rajonale si dhe do të sigurohet që ato 

të arrijnë të promovohen. Shkodra shihet si një pol i rëndësishëm bujqësor ku produktet vendase dhe 

veçanërisht produktet bio do të stimulohen.  

Turizmi shihet si një nga sektorët prioritarë të zhvillimit ekonomik dhe si një vlerë e shtuar e 

sektorëve të tjerë. Pra koncepti i turizmit nuk duhet të jetë sektorial, por i integruar dhe bashkërenduar 

me sektorët e tjerë ekonomik bazuar edhe në direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti. Në këtë 

mënyrë, futja e konceptit të turizmit edhe në sektorë të tjerë si shërbimet, zhvillimi rural, shërbimet 

etj., bën që edhe zinxhiri ekonomik i tyre të zgjatët duke garantuar komplementaritetin dhe të ardhurat 

shtesë.  Akset prioritare të turizmit në Bashkinë Shkodër do të jenë Ekoturizmi, agroturizmi, turizmi 

kulturor dhe historik, turizmi malor, turizmi det dhe rërë. Secili prej sektorëve do të mbështetet me 

anë të politikave të ndryshme dhe projekteve.  

Së fundmi, suksesi për tek rritja e rolit të Shkodrës në Rajon do të plotësohet me anë të përmirësimit 

të imazhit dhe promovimit të Shkodrës. Bashkia do të krijojë një strategji të sajën për “brandimin” 

(vendosjen e një marke) për Shkodrën.  Në kuadër të realizimit të Objektivit Strategjik janë 

përcaktuar një sërë programesh strategjike si më poshtë: 

- Programi Strategjik OS3PS1: Zhvillimi Rural  

- Programi Strategjik OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës 

- Programi Strategjik OS3PS3: Zhvillimi Turizmit 

- Programi Strategjik OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja 

- Programi Strategjik OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike 

- Programi Strategjik OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër 

 

Objektivi Strategjik 4- Cilësia e Lartë e Jetësës dhe Zhvillimit Urban 

Ky objektiv lidhet drejtpërdrejtë me zonat e urbanizuara dhe me impaktin që këto zona kanë në 

cilësinë e jetësës së banorëve. Ky objektiv, synon konsolidimin dhe mos lejimin e konceptit të 

shpërhapjes urbane duke përmirësuar cilësinë e ndërtuar dhe zhvillimin në zonat urbane ekzistuese 

(direktiva të PPK dhe PINS Bregdeti). Qëllimi është që zhvillimi urban të orientohet me anë të 

politikave e projektëve drejt ofrimit të një mjedisi të ndërtuar i cili ofron kushte të mirë për qytetarët 

dhe zhvillimin e aktivitëtëve të tyre social kulturore.  

Në këtë kuadër, bazuar edhe në PINS Bregdeti do të rikualifikohen ballinat ujore të Bashkisë 

Shkodër sipas konceptit: 

- Buzë Liqeni (Park rekreativ për Shkodrën) 

- Breg Liqeni (Nga ura e Bunës deri në Zogaj si hapësirë për zhvillimin e turizmit liqenor) 

- Velipoja (Ballina ujore e një qyteze bregdetare duke përfshirë aktivitete e hapësira sociale) 

- Rehabilitimi i Ballinës Ujore të Lumit Kir 

- Rehabilitimi i Ballinës Ujore të Lumit Drin 

- Rehabilitimi i Ballinës Ujore Lumi Bunë (Park Kombëtar/ ekologjik) 

Bazuar në PINS Bregdeti, duhet valorizuar dhe mbrojtur arkitektura tradicionale e zonave 

urbane e rurale. Në këtë sens do të konservohen zonat historike dhe do të zgjerohen rrugët pedonale 

në këto zona në mënyrë që të mbrohet trashëgimia kultuore, historike, urbanistike e arkitektonike e 

qytetit të Shkodrës dhe qendrave të tjera të urbanizuara. Do të ndihmohen pronarët për restaurimin e 

ndërtesave historike. Për të mbrojtur këto zona do të zbatohet instrumenti i transferimit të të drejtave 

për zhvillim.  

Do të integrohen zonat informale përreth Shkodrës duke i dhënë jo vetëm infrastrukturën e posaçme 

por edhe shërbimet socio-kulturore. Bazuar në direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti, në varësi të 

pozicionimit të tyre në territor dhe afërsisë me elementë të fortë territorial zonat informale do të 

intëgrohen sipas koncepteve: 
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- Lagjia Kiras (buzë liqëni) me konceptin e qytetit kopsht (duke qenë se ndodhet pranë hapësirës 

rekreative/parkut rekreacional) 

- Rrethinat me konceptin “urban agriculture/agricultural garden duke qenë se ndodhen pranë tregut 

rajonal të bujqësisë 

- Lagjia Mark Lula (intëgrim duke përdorur rikualifikimin e stacionit të trenit apo dhe prania me 

zonën industriale/ekonomike e cila do të gjenerojë punësim) 

- Do të përmirësohet cilësia e jetësës dhe do të integrohen lagjet e komuniteteve rome 

Do të rigjenerohen/rikualifikohen lagjet e tjera duke përmirësuar cilësinë e ndërtesave, cilësinë 

infrastrukturore të rrugëve dhe cilësinë e hapësirave publike e të gjelbra. Gjithashtu qendrat e fshtrave 

do të rikualifikohen në mënyrë që të mbështetet rivitalizimi i tyre bazuar edhe në politikat e PINS 

Bregdeti.  

Deri në vitin 2030 do të rritet koefiçienti i gjelbërimit për banorë. Do të përmirësohen hapësirat 

publike dhe do të kthehen në ambiente të këndshme e funksionale për qytetarët e Shkodrës. Do të 

shtohen parqet e lodrave dhe hapësirat sportive e rekreacionale për të garantuar një stil jetese sa më 

aktiv. Gjithashtu, do të promovohen funksione të reja në zonat pranë liqenit si hapësira për sportet e 

ujit, hapësira për festivale e koncerte, hapësira për jetën e natës. Cilësia e mjedisit do të vazhdojë të 

përmirësohet duke rritur aksesin në hapësira të gjelbëra dhe gjelbërim brenda venbanimeve.  

Do të përcaktohet kufiri i brezit të gjelbër, si politikë për të parandaluar shpërhapjen urbane e cila 

është direktivë nga PPK dhe PINS Bregdeti. Ky brez do të mbrohet dhe pasurohet me bimësi të 

ndryshme për të rritur cilësinë e mjedisit dhe frymëmarrjen e vendbanimeve. Zonat të rëndësisë së 

veçantë natyrore do të mbrohen në mënyrë që të mos cënohet integriteti i tyre dhe të jenë një vlerë e 

shtuar në Bashki. Një rrjet i qenësishëm i gjelbër do të krijohet në mënyrë që të ofrohen alternativa 

për rekreacion dhe shlodhje.  

Deri në vitin 2030 zonat urbane të Bashkisë Shkodër do të jenë të mbuluara me shërbimin e ujit të 

pishëm dhe me kanalizime të ujërave të zeza bazuar edhe në objektivat e PPK dhe PINS Bregdeti. 

Do të zhvillohet impianti i trajtimit të ujërave. Do të përmirësohet menaxhimi i ujërave të rreshjeve të 

shiut në mënyrë që të riciklohet dhe ripërdoret për qëllime të ndryshme urbane. Menaxhimi i ujërave 

të rreshjeve do të kryhet duke aplikuar konceptin e “infrastrukturës së gjelbër”.  

Bazaur në Stratëgjinë Kombëtare të Strehimit Social do të rritet numri i banesave sociale dhe 

atyre me kosto të pranueshme. Kjo gjë do të arrihet me anë të instrumentave të ndryshëm si zhvillimi 

me kushte apo transferimi i të drejtave për zhvillim. Banesat sociale gjithashtu do të ofrohen edhe me 

anë të projekteve të drejtpërdrejta nga bashkia. Ndërkohë do të përdoren edhe instrumenta financiare 

dhe mbështetje financiare për të garantuar rritjen e numrit të banesave me kosto të përballueshme në 

zonat urbane për familjet në nevojë dhe për çiftet e reja.  

Bazuar në politikat e PPK dhe PINS Bregdeti do të përmirësohet efiçienca energjitike e ndërtesave 

ekzistuese duke krijuar partneritetet me banorët dhe me operatorët privatë. Do të zbatohen standarde 

të larta për të garantuar efiçiencë energjitike tek banesat e reja. Ndërkohë, do të promovohet edhe 

përdorimi i energjisë diellore veçanërisht për qëllime turizmi dhe bujqësore bazuar edhe në politikat e 

PPK dhe PINS Bregdeti për energjinë e rinovueshme.  

Infrastruktura do të përshtatet në mënyrë që të jetë gjithëpërfshirëse. Hapësirat publike dhe 

institucionet do të jenë të parat të cilat do të përshtaten për të garantuar akses nga të gjithë. Mobiliteti 

në Shkodër synon që deri në vitin 2030 Shkodra të ketë një ndarje të ambicioze midis modaliteteve të 

ndryshme të transportit 30% biçikleta, 25% transport publik, 25% këmbësorë dhe 20 % makina 

individuale duke u përputhur edhe me direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti. Për këtë do të zgjatohet 

rrjeti i rrugëve pedonale.  

Gjithashtu do të zgjerohet rrjeti i transportit publik në mënyrë që të përfshijë jo vetëm qytetin por 

edhe njësitë administrative. Do të zgjatohen më tej rrugëkalimet për biçikletat në zonat urbane me 

parimin e hapësirës së përbashkët (për të mbrojtur dhe kulturën e pedalimit në Shkodër) dhe me korsi 

të ndara në zonat ku shpejtësia e makinave është me e madhe. Gjithashtu, do të shtohen hapësirat e 
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parkimeve publike. Do të zhvillohen tre parkingje të mëdha me konceptin “park & ride”, në të cilat do 

të ofrohet edhe transporti publik dhe marrja me qara e biçikletave.  

Për realizimin e objektivit strategjik janë përcaktuar një sërë programesh strategjike të cilat më pas do 

të detajohen në projekte dhe politika: 

- Programi Strategjik OS4PS1: Rikualifikimi i Ballinave Ujore  

- Programi Strategjik OS4PS2: Restaurimi i Ndërtesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë 

historike e kulturore 

- Programi Strategjik OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale dhe Përdorimi i 

‘Broënfield’ 

- Programi Strategjik OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale 

- Programi Strategjik OS4PS5: Rigjenerimi Urban 

- Programi Strategjik OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome 

- Program Strategjik OS4PS7: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes 

ndërhyrjeve të rikualifikimit urban 

- Programi Strategjik OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive 

- Program Strategjik OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit dhe KUZ 

- Programi Strategjik OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm 

- Programi Strategjik OS4PS11: Efiçienca Energjitike dhe Energjia e Rinovueshme 

- Programi Strategjik OS4PS12: Transporti Publik 

- Programi Strategjik OS4PS13: Biçikletat 

- Programi Strategjik OS4PS14: Gjallëria Urbane 

- Programi Strategjik OS4PS15: Parkimet 

 

Objektivi Strategjik 5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për t’u përshtatur, mbrojtur dhe 

rimëkëmbur nga rreziqet natyrore. 

 

Bazuar në PPK dhe në PINS Bregdeti ka dy implikime kryesore përsa i përket Bashkisë 

Shkodër në lidhje me mjedisin: 

- Zgjerimi i Parkut të Thethit 

- Shpallja e Lumit Buna në Park Kombëtar. 

Bashkia Shkodër, me territorin e saj të zgjeruar tashmë, është e kërcënuar nga disa rreziqe natyrore si 

përmbytjet, erozione dhe rrëshqitjet e tokës. Me anë të krijimit të programeve të veçanta do të synohet 

mirëmbajtja e përmirësimi i metodave ekzistuese të mbrojtjes ndaj rreziqeve natyrore. Bazuar edhe 

në PPK zhvillimi në zonat me rreziqe natyrore është kategorikisht i ndaluar dhe ato zona të cilat janë 

subjekt kërcënimi do të menaxhohen dhe mbrohen me projekte të veçanta, si fortifikimi i digave 

mbrojtëse dhe argjinaturave, pyllëzime apo dhe masave inxhinierike për mbrojtjen nga erozioni dhe 

rrëshqitjet e tokës.  

Ndryshimet Klimatike janë sfida më e madhe afatgjatë me të cilën përballet bota në ditët e sotme. 

Marrja e masave për adaptimin ndaj ndryshimeve klimaterike duhet të kthehet në një prioritet për 

planifikimin e territorit dhe qeverisjet vendore. Ato mund të ndihmojnë duke vepruar për 

përmirësimin e kushteve të komuniteteve në mënyrë të tillë që të jenë sa më të qëndrueshme dhe të 

adaptueshme ndaj ndryshimeve klimaterike. Gjatë hartimit të planit të përgjithshëm vendor, do të 

parashikohet një rregullore e veçantë, për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimaterike në territorin e 

bashkisë Shkodër. Ky dokument synohet të kthehet më pas në një rregullore. 

Bazuar në direktivat e PPK, duhet të rritet sasia e mbetjeve të cilat shkojnë në lendfillin e Bushatit 

si dhe të aplikohet riciklimi dhe kompostimi. Bashkia synon menaxhimin sa më të mirë të mbetjeve 

dhe për këtë do të hartohet edhe strategjia vendore e menaxhimit të tyre bazuar në strategjitë dhe 

politikat kombëtare. Bashkia Shkodër do të promovojë riciklimin e mbetjeve urbane ku si fillim do të 
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trajtohen letra dhe metalet. Bashkia do të krijojë mundësinë për ndarjen e mbetjeve që në burim, duke 

krijuar kosha të diferencuar. Programe të veçanta do të aplikohen për riciklimin, jo vetëm në aspektin 

e menaxhimit të mbetjeve por edhe në edukimin e qytetarëve dhe ndërgjegjësimin e tyre.  

Për realizimin e këtij objektivi janë përcaktuar një sërë programesh strategjike:  

        -     Programi Strategjik OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit 

- Programi Strategjik OS5PS2: Mbrojtja nga përmbytjet  

- Programi Strategjik OS5PS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane 

- Programi Strategjik OS5PS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja 

- Programi Strategjik OS5PS5: Qendra e menaxhimit nga risku i përmbytjeve 

- Programi Strategjik OS5PS6: Menaxhimi i Rreziqeve Natyrore 

- Programi Strategjik OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave  

- Programi Strategjik OS5 PS8: Ndryshimet Klimatike 

 

3.2.  Kuadri ligjor që lidhet me hartimin e planeve vendor 

Kuadri përkatës ligjor që lidhet me hartimin e planeve vendor është si më poshtë vijon: 

 Ligji nr. 107/2014, datë 29.7.2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e territorit"; 

 Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 "Për Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore"; 

 Ligji nr. 10431, datë 9.6. 2002 "Për Mbrojtjen e mjedisit"  

 Ligji nr. 9734, datë 14.05.2007 "Për Turizmin" (me gjithë ndryshimet); 

 Ligji nr. 8093, datë 21.03.1996 "Për Rezervat ujore" (me gjithë ndryshimet); 

 Ligji për Furnizimin me Ujë dhe Rregullimin e Sektorit Sanitar (1996); 

 Ligjet dhe rregulloret relevantë për zhvillimin e bregdetit (ndër të tjera Ligjit për  Zonat e 

Mbrojtura, amenduar në 2008); 

 Ligji 111/2012 “Për menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore” 

 Ligji 10440, datë 7.7.2011”Për vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis” 

 Ligji 162/2014, “Për mbrojtjen e cilësisë së Ajrit ne mjedis 

 Ligji Nr.9587, datë 20/7/2006 Për mbrojtjen e Biodiversitetit” 

 Ligji 9244, 17/6/2044 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore” 

 Ligji mbi themelimin e mbrojtjes së pyjeve; 

 Kuadri  rregullator  për  përgatitjen  e  Vlerësimeve  të  Impaktit  Mjedisor  (EIA-s)  dhe  një 

Projektligji për vlerësimin strategjik të Ndikimit Mjedisor (SEA-s). 

 Ligji Nr. 8907, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura “ 

 VKM Nr.96, date 15.01.1966 «Per Shpalljen e Thethit Park Kombetar kategoria II» 

 VKM Nr.684, date 2.11.2005 «Per Shpalljen e Liqenit te Shkodres Rezervat Natyror i Menaxhuar 

kategoria IV» 

 VKM Nr.683, date 2.11.2005 «Per Shpalljen e Liqenit te Shkodres-Lumi Bunes- ne listen e Zones 

Ramsar (konventa Ramstrar per ligatinat » 

VKM 682, date 2.11.2005 « Peizazh ujor/tokesor i mbrojtur IUCN V -Lumi Buna-Velipoje » 

 VKM Nr.31, 20.01.2016 « Per  miratimin e dokumentit te politikave te strategjise per mbrojtjen e 

biodiversitetit » 
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Legjislacioni Ndërkombetar  

Diirektiva 2004/35/KE “Mbi  përgjegjësinë mjedisore,  parandalimin dhe riparimin e dëmeve mbi 

ambientin”; 

 Direktiva  2001/42/KE  “Për  vlerësimin  e  pasojave  në  mjedis  të  planeve  dhe  

programeve  të caktuara”; 

 Direktiva 2003/4/KE mbi të drejtën e publikut për të pasur informacion mjedisor; 

 Direktiva 2003/35/KE mbi “Tërheqjen e publikut në vendimmarrje në hartimin e planeve 

programeve në fushën e mjedisit dhe amendimet për pjesëmarrjen e publikut dhe  aksesin në 

drejtësi”; 

 

Cilësia e Ajrit: 

 Direktiva 2008/50/KE mbi cilësinë e ajrit të ambientit dhe për një ajër më të pastër për Evropën; 

 Direktiva 2001/81/KE mbi Tavanet Kombëtare të Shkarkimit për disa ndotës atmosferikë; 

 Direktiva 2012/33 në lidhje me përmbajtjen e squfurit në lëndët djegëse në transportin detar; 

 Direktiva 2004/42/KE mbi limitimin e shkarkimeve të komponimeve organike të avullueshme 

për shkak të përdorimit të tretësve organikë në disa bojëra dhe llaqe të caktuara dhe produkteve 

për rilyerjen e automjeteve; 

 Direktiva 97/68/KE mbi përafrimin e legjislacionit të vendeve anëtare në lidhje me masat që do 

të ndërmerren kundër shkarkimit të ndotësve të gaztë dhe lëndës së ngurtë pezull nga motorët me 

djegie të brendshme që instalohen në makineritë e lëvizshme jorrugore; 

 Direktiva 2005/55/KE mbi përafrimin e legjislacionit të vendeve anëtare në lidhje me masat që 

do të ndërmerren kundër shkarkimeve të ndotësve të gaztë dhe lëndës së ngurtë pezull nga motorët 

me ndezje me kompresion dhe motorët me ndezje pozitive që djegin gaz natyral apo të lëngshëm 

për përdorim në automjete. 

 

Ndryshimet klimatike: 

 Vendimi  i  Këshillit  2002/358/KE  në  lidhje  me  miratimin,  në  emër  të  Komunitetit  

Evropian,  të Protokollit të Kiotos të Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet 

Klimatike dhe përmbushjen e përbashkët të angazhimeve në përputhje me to; 

 Direktiva 2003/87/KE për krijimin e një skeme të tregtimit të njësive të lejuara të gazeve me 

efekt serrë brenda Komunitetit e cila amendon Direktivën e Këshillit 96/61/KE; 

 Direktiva 2004/101/KE për krijimin e një skeme të tregtimit të njësive të lejuara të gazeve me 

efekt serrë brenda Komunitetit, në lidhje me mekanizmat e Protokollit të Kiotos-s; 

 Direktiva 2009/29/KE e cila amendon Direktivën 2003/87/KE në mënyrë që të përmirësojë 

dhe zgjerojë skemën tregtare të kompensimit të njësive të lejuara të emisioneve të gazeve me 

efekt serrë të Komunitetit; 

 Vendimi i Komisionit Nr. 2010/2/BE i cili përcakton një listë të sektorëve dhe nënsektorëve të 

cilët mendohet të jenë të ekspozuar ndaj një risku të konsiderueshëm të rrjedhjes se karbonit; 

 Direktiva 2008/101/KE e cila amendon Direktivën 2003/87/KE në mënyrë që të përfshijë 

aktivitetet e aviacionit në skemën e tregtisë së njësive të lejuara të gazeve me efekt serrë brenda 

Komunitetit; 

 Direktiva e Këshillit 85/337/KE “Mbi vlerësimin e efekteve të projekteve publike dhe private 

mbi mjedisin”; 
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 Direktiva  1999/94/KE  në  lidhje  me  disponueshmërinë  e  informacionit  të  konsumatorit  

mbi ekonominë e lëndës djegëse dhe emetimet e CO2  në lidhje me tregtimin e makinave të reja të 

pasagjerëve; 

 

Administrimi i Mbetjeve: 

 Direktiva 2008/98/KE mbi mbetjet; 

 Direktiva 86/278/EKE Për mbrojtjen e mjedisit dhe veçanërisht të tokës, kur llumrat e ujërave 

të ndotura përdoren në bujqësi; 

 Direktiva 2006/66/KE Për bateritë dhe akumulatorët, mbetjet nga bateritë dhe akumulatorët; 

 Direktiva 94/62/KE Për Ambalazhet dhe Mbetjet nga Ambalazhet; 

 Direktiva 2000/53/KE Për automjetet në fund të jetës 

 Direktiva 2002/96/KE dhe Direktiva 2012/19/EU Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe 

elektronike; 

 Direktiva 1999/31/KE Mbi landfillin e mbetjeve; 

   Direktiva 2006/21/KE Për menaxhimin e mbetjeve nga industria nxjerrëse; 

 Direktiva 2011/65/EU Për kufizimin e përdorimit të substancave të rrezikshme në pajisjet 

elektrike dhe elektronike. 

 

Cilësia e Ujërave: 

 Direktiva 2000/60/KE për krijimin e një kuadri ne fushën e politikave të ujit; 

 Direktiva 91/271/EKE për trajtimin e ujërave të ndotur urbane; 

 Direktiva 2008/56/KE për krijimin e një kuadri në fushën e politikave mjedisore detare 

(direktiva për kuadrin e strategjisë detare); 

 Direktiva 98/83/KE për cilësinë e ujit të pijshëm; 

 Direktiva 91/676/KE për mbrojtjen e ujërave nga ndotja e shkaktuar nga nitratët e përdorura 

në bujqësi; 

 Direktiva 2006/7/KE për menaxhimin e cilësisë se e ujërave të larjes; 

 Direktiva 2006/118/KE për mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga ndotja dhe degradimi; 

 Direktiva 2013/39/BE për sa i përket substancave prioritare në fushën e politikave të ujit; 

 Direktiva 2009/90/KE që parashtron specifikimet teknike për analizat kimike dhe 

monitorimin e statusit të ujit; 

 Direktiva 2007/60/KE për vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve nga përmbytjet. 

 

Mbrojtja e Natyrës: 

 Direktiva 2009/147/KE Për ruajtjen e shpendëve të egër; 

 Direktiva 92/43/KE Për ruajtjen e habitatëve natyrore, florën dhe faunën e egër; 

 Direktiva 83/129/KE lidhur me importin në shtetet anëtare të lëkurës së disa llojeve të 

vegjlish të fokave dhe produkteve të derivuara prej tyre; 

Zhurmat: 

 Direktiva 2002/49/KE 2 Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në mjedis. 

 Direktiva 70/157/EKE mbi përafrimin e legjislacionit të shteteve anëtare në lidhje me 

nivelin e lejueshëm të zhurmës dhe të shkarkimeve nga mjetet motorike; 
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 Direktiva 97/24/KE mbi disa komponentë dhe karakteristika të mjeteve motorike me dy ose 

tri rrota; 

 Direktiva 2001/43/KE mbi gomat e mjeteve motorike dhe të rimorkiove të tyre si dhe 

montimi i tyre; 

 Direktiva 2009/40/KE mbi kontrollet e përshtatshmërisë rrugore për mjetet motorike dhe 

rimorkiot e tyre. 

Konventat: 

 UNESCO Konventa e UNESCO-s për Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale (2003); 

 Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore; 

 Konventa Kuadër e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (UNFCCC); 

 Konventa e Bernës (1976): Ruajtja e Faunës së Egër dhe Mjedisit Natyror Evropian; 

 Konventa e Biodiversitetit (Diversiteti Biologjik) (1992); 

 Konventa e Ramsarit për Ligatinat (1971); 

 Konventa e Aarhusit (Konventa mbi Të Drejtën për Informacion, Pjesëmarrjen e Publikut në  

vendimmarrje dhe Të Drejtën për t’ju drejtuar Gjykatës për Çështjet Mjedisore) (1998); 

 Konventa e Bonit (1979); Konventa për Mbrojtjen e Specieve Shteguese të Kafshëve të Egra; 

 Konventa CITËS (1975): Konventa mbi Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të 

Florës dhe Faunës së Egër; 

 Konventa e Barcelonës (1976); Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe Zonës Bregdetare të  

Detit Mesdhe; 

 Konventa e Espoos (1991): Konventa për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis në Kontekst 

Ndërkufitar së bashku me Amendimet dhe Protokollet; 

 Konventa për Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore Nënujore (2001). 

Konteksti Rajonal 

 Strategjia e Evropës Juglindore 2020 (SEJ 2020); 

 Kuadri i Investimeve në Ballkanin Perëndimor (KIBP); 

 Strategjia e Bashkimit Evropian për Rajonin Adriatiko - Jonian (SBERAJ); 

 Programi IPA II; 

 Samiti i Ballkanit Përendimor – rrjeti i korridoreve kyç rajonale të transportit. 

Konteksti Kombëtar 

 Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020; 

 Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 2014-2020; 

 Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2014-2020; 

 Strategjia e Furnizimit me Ujë & Kanalizimet 2014-2020; 

 Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Administrimin e Mbetjeve 2010-2025; 

 Plani Kombëtar për Administrimin e Mbetjeve 2010-2025; 

 Strategjia Ndërsektoriale e Mjedisit 2015-2020 (draft); 

 Plani i Përgjithshëm Kombëtar për Territorin (draft); 

 

3.3.  LIDHJA ME POLITIKA DHE DOKUMENTE TË TJERË 

Në këtë pjesë prezantohen disa lidhje të planit me dokumenta të tjera që pasqyrojne detyrimet 

që rrjedhin nga plane ose programme kombëtare ose të zhvillimit të bregdetit.   
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Bazuar në (draft) PPK dhe PINS Bregdeti Shkodra shihet si “qytet portë”. Në këtë kontekst është e 

rëndësishme ndërlidhja më e mirë e bashkisë në nivel rajonal duke shfrytëzuar transportin rrugor, 

hekurudhor dhe ujor  dhe hapja e terminaleve multimodale. Plani  ka propozuar  që Shkodra të ketë 1 

Terminal të rëndësishëm multimodal ndërkombëtar i cili ndërthur transportin automobilistik me atë 

hekurudhor tek ish-Stacioni i Trenit. Gjithashtu do të zhvillohet dhe një terminal i integruar 

ndërkombëtar (sezonal) në Velipojë i cili do të shërbejë për rregullimin e trafikut gjatë verës me 

Malin e Zi, Kosovën dhe me qendra të tjera në Shqipëri. Ky terminal do të jetë i kombinuar me 

transportin publik rrethqytetas. Ndërkohë do të zhvillohet dhe një terminal i vogël ujor në Liqenin e 

Shkodrës, pranë Bexhistënit, i cili do të garantojë lëvizjen për qëllime turistike në liqen.  

Përsa i përket përmirësimit të aksesit, ky objektiv synon përmirësimin e lidhjeve të Bashkisë Shkodër 

me akse të rëndësishme kombëtare e ndërkombëtare.  

Bazuar në (draft) Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe PINS Bregdeti janë tre korridore të 

rëndësishme të cilat kalojnë në Shkodër: 

 

- Korridori/Autostrada Veri Jug - [Podgoricë - Hani i Hotit - Shkodër - Gjirokastër] siguron 

përshkueshmërinë e shpejtë të territorit dhe lidhjen me vendet e Ballkanit perëndimor dhe të Europës 

Juglindore. Ky korridor do të përforcohet nga rivitalizimi i linjës hekurudhore ekzistuese dhe 

përmirësimi i saj.  

 

- Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – 

Thumanë – Durrës  - Levan – Kakavijë] 

 

- Rruga Peizazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - 

Seman - Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] një nga lidhjet me strategjike përsa i përket forcimit të 

ekonomisë së turizmit bregdetar të vendit dhe agroturizmit. Rruga do të jetë e tipit peisazhistik, me 

impakt të ulët në mjedis dhe do të shtrihet përgjatë segmenteve ekzistuese me qëllim që të minimizojë 

ndikimin në zonat e mbrojtura. Kjo rrugë do të pajiset me sinjalistikën e nevojshme në lidhje me 

sigurinë dhe informacionin turistik. Duke respektuar direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti gjurma e 

kësaj rrugë ndjek gjurmët ekzistuese  duke shmangur ndërhyrjet e forta në terrenet me morfologji të 

vështirë ku ndërhyrja do të kishte impakt të madh mjedisor. 

 

Bazuar në PPK dhe PINS Bregdeti, Shkodra është pjesë e rajonit ndërkufitar ku promovohen 

marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Në kuadër të Programit për Bashkëpunimin Ndërkufitar Mal i 

Zi-Shqipëri IPA 2 (2014-2020) do të bashkëpunojë me aktorët e tjerë kombëtare si Ministri të 

linjës dhe Qarkun Shkodër si dhe me aktorë të palës malazeze për hartimin e strategjive rajonale 

dhe projekteve specifike. Fusha e veprimit në këtë bashkëpunim do të bazohet në hartimin dhe 

harmonizimin e strategjive sektoriale për mbrojtjen e mjedisit dhe të trashëgimisë kulturore, 

zhvillimin e turizmit dhe të paketave turistike të harmonizuara, zhvillimin rural dhe transport. 

 

3.4. ANALIZA, NISMA DHE PROGRAME ZBATIMI 

Mungesa e planeve hapësinore ka krijuar gjatë 25 vjetëve impakte të thella mjedisore, kontrollin mbi 

territorin dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Informaliteti ne urbanizimin e territorit 

ka qenë një ndër pasojat e mungesës së hartimit dhe zbatimit të planit të përgjithshëm vendor të 

komunave dhe bashkive (deri 2015) 

Historiku i Planeve Vendore Bashkia Shkodër 
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Nga viti 1990, janë hartuar disa plane rregulluese të qytetit të Shkodrës si dhe plane të përgjithshme të 

tri komunave (Dajc, Rrethina,Velipojë ), të cilat me zbatimin e reformës së re të ndarjes 

administrative territoriale janë pjesë e bashkisë Shkodër. Planet e hartuara kanë shërbyer si përvojë 

për një punë më të thelluar në planet e mëvonshme dhe konkretisht për Planin e përgjithshëm të 

bashkisë Shkodër 2016 si dhe në parandalimin e disa fenomeneve masive të ndryshimit të përdorimit 

të tokës. Por ato nuk kanë arritur të harmonizojnë nevojat me ballancat urban-rurale dhe mbrojtjen e 

tokave bujqësore potenciale, zënien e tokave potenciale bujqësore nga shpërhapja urbane, as nuk janë 

parandaluar rreziqet nga përmbytjet si dhe nuk janë koordinuar shërbimet, koncepti për lidhjet dhe 

korridoret e zhvillimit ishtë më i kufizuar dhe problemet e mjedisit nuk janë parandaluar në nivelin e 

kërkuar. Pikërisht Plani i përgjithshëm i bashkisë Shkodër, do të ketë ketë  në fokus edhe problemet e 

mjedisit që në territorin e bashkisë janë komplekse.    

 Plani Rregullues i qytetit të Shkodrës 1994 

Plani rregullues i qytetit Shkodër, miratuar nga KRRTRSH në vitin 1994, përbën një nga instrumentet 

kryesorë të zhvillimit të qytetit gjatë viteve së tranzicionit. Ky plan ndihmoi në veçanti  për ruajtjen e 

zonave të mbrojtura historike dhe mjedisit të qytetit. Kryesisht ky plan zgjidh 3 probleme kryesore: 

Zonimin funksional, sistemimin, vijën kufizuese të ndërtimeve. Plani parashikonte (rrjetin) rrugor 

dhe   funksionimin  për një periudhë 20 vjeçare dhe sugjeron që zhvillimi të ndodhi brenda territoreve 

ekzistuese të qytetit, kryesisht duke dendësuar zonat me shtëpi private. Vija kufizuese e ndërtimeve, 

në bazë të rregullores së këtij plani, shpreh kufijtë e lejuar të shtrirjes së qytetit në pespektivën e afërt. 

Sipërfaqja brenda kësaj vije është 1700 ha dhe përbën një rritje prej 900 ha në krahasim me 

sipërfaqen e kufizuar nga vija e verdhë e vjetër. 

Plani Rregullues i vitit 1994, konsiton në zgjerimin e saj me disa zona dhe sheshe dhe jo në trajtimin 

e qendrës si një aks rrugor. Propozimi konsiston në një program gradual të rinovimit urban të 

ndërtesave ekzistuese gjatë rrugëve të vjetra të qendrës së qytetit.  

o Studimi urbanistik pjesor –Qendra e qytetit Shkodër 2005.  

o Projekti për zhvillimin e zonës liqenore të qytetit të Shkodrës 

o Plan rregullues i bregut perëndimor të liqenit të Shkodrës 

 

 Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Shkodër (2010) 

Sipas këtij plani është hartuar vizioni  

Vizioni 1: Shkodra do të vazhdojë të luajë rolin e qendrës kryesore urbane e ekonomike të veriut të 

Shqipërisë siç ka qenë në të kaluarën, dhe mund të bëhet nje qytet i qëndrueshem me një cilësi jetëse 

të krahasueshme me nivelet evropiane: 

Vizioni 2: Shkodra mund të jetë një qendër e rëndësishme e dijes për promovimin e shërbimeve të 

edukimit modern dhe kërkimeve, një vend studimi për kulturën, historinë, dhe trashëgiminë antike 

dhe bashkëkohore. 

Vizioni 3: Shkodra mund të jetë një qendër e rëndësishme ekoturizmi e dimensioneve kombëtare dhe 

ndërkombëtare. 

Vizioni 4: Shkodra mund të jetë një qendër e rëndësishme për promovimin e prodhimeve të artizanatit 

Vizioni 5:  Shkodra do të jetë nje qytet i standardit europian, do të zhvillohet në shkallë njerëzore dhe 

do të jetë porta e veriut për Shqipërinë në Evropë. 
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Vizioni 6: Bashkia e Shkodrës është fuqimisht e angazhuar për ta kthyer qytetin e vet në nje qytet të 

gjelbër të qëndrueshem me dimensione njerëzore. 

 

 Plani i Përgjithshëm Vendor Komuna Rrethinat (2013) 

Qëllimi  të hartohet një plan, cili do të marrë në konsideratë ndërtimet dhe infrastrukturën duke u 

kujdesur edhe për mbrojtjen e mjedisit.  Objektivat Strategjike të planit:  

o Përmirësimi i infrastrukturës, zhvillimi i infrastrukturës publike, mirëmbajtja e rrugëve komunale, 

mjediset e arsimit, përmirësimi shërbimit shëndetësor, menaxhimi mbetjeve urbane dhe ujërat e zeza, 

përmirësimi i infrastrukturës bujqësore (sistemi i kullimit dhe ujitjes).  

o Përdorimit të tokës bujqësore dhe burimeve natyrore, mbrojtja e tokës bujqësore dhe pyjeve, 

përmirësimi i mjedisit rural duke rritur potencialet e zhvillimit të turizmit natyror. 

 

 Plani i Përgjithshëm Vendor Velipojë (2015) 

Zhvillimi i ardhshëm i Komunës Velipojë synon rritjen e mirëqenies së banorëve të saj, duke  

zhvilluar agroturizmin nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të ekoturizmit, bujqësisë e 

blegtorisë dhe peshkimit, një zhvillim urban, shoqëror e social në respekt të mjedisit do të sigurojë 

ruajtjen e burimeve natyrore. 

 Plani i Zhvillimit Komuna Dajç (2009) 

Plani Strategjik i Komunës Dajç, është përgatitur në kuadër të Programit për Decentralizimin dhe 

Zhvillimin Lokal  në Rajonin verior të Shkodrës. 

Në rastin e territorit administrativ të bashkisë Shkodër sistemet e planifikimit, nuk janë bazuar në një 

analizë të thelluar të sistemeve të planifikimit, planeve rregullative, sektoriale etj, pasi zhvillimi i 

qytetit dhe ish-komunave ishte brenda nje zone të kufizuar, pa krijuar lidhje rajonale, kohezionin 

territorial, shërbimet bazë. 

  Plani i Zhvillimit të Territorit : Një nga ndikimet kryesore që strategjia e territorit, plani dhe 

projektet strategjike sjellin në territor, është ndryshimi i mundshëm i sistemeve të territorit. Nëse në 

nivel planesh territoriale përgjithësisht sigurohemi që të krijojmë përdorime toke të përputhshme me 

njëra-tjerën, në nivel strategjik duhet të kuptohet edhe mundësia e ndryshimit të sistemeve territoriale 

(bujqësore, natyrore, ujërat, urbane dhe infrastrukturore), për dy arsye:  

1) për të kuptuar efektet afatgjata të strategjisë dhe planit në çdo aspekt (territorial, mjedisor, social 

dhe ekonomik); 

2) për të kuptuar,  parashikuar dhe rregulluar efektet e sektorëve të ndryshëm mbi njëri-tjetrin dhe si 

rezultat për të marrë masa ligjore e proceduriale për zbutjen e efektëve, ose për realizimin e tyre. 

Si rezultat i zbatimit të vizionit të zhvillimit dhe projekteve strategjike në territor, pritet që të ndodhin 

edhe ndryshime të mundshme të sistemeve territoriale, pra konvertime të tokës nga një sistem në 

tjetrin. Këto konvertime/transformime mund të ndodhin mbi bazën e propozimeve të planit të 

përdorimit të tokës dhe të infrastrukturave si dhe përmes disa procedurave ligjore të vendosura në 

legjislacionin sektorial në fuqi (për bujqësinë, tokat natyrore, ujërat, etj.). 

Transformimet sistemeve në Shkodër bazohen tek objektivat strategjike të propozuara në kapitullin e 

tretë. Bazuar në VKM nr. 671/2015, sistemet në thelb do të ngelin po ato pra: sistemi natyror, urban, 
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bujqësor, ujor dhe infrastrukturor, por disa territore të bashkisë së madhe Shkodër mund të pësojnë 

ndryshime bazuar në tendencat e zhvillimit që propozohen në këtë strategji e më pas në plan.  

Ekziston mundësia e konvertimit të tokave bujqësore përgjatë rrugës së Shkodër Hani Hotit në zonën 

e njësisë administrative Rrethinat, përgjatë propozimit për bypass të ri në Shkodër dhe në zonën e 

Velipojës përgjatë aksit kryesor rrugor. Ky transformim mund të ndodhë për t’i dhënë hov zhvillimit 

ekonomik lokal dhe për të akomoduar shërbime të tilla tregtare dhe agazinimi/përpunimi, të cilat do të 

jenë në shërbim të zhvillimit të bujqësisë dhe të turizmit. Në fakt, transformime të tilla kanë ndodhur 

disi aktualisht për shkak të zhvillimit në mënyrë të shpërhapur dhe informal, që ka ndodhur në këto 

territore. Kjo do të thotë se konvertimet e mundshme që diktohen në këtë zonë nga strategjia e 

territorit, do të funksiojnë mbi parimin e kompaktësimit në zona me karakter ndërtimor të shpërhapur 

dhe të ruajtjes së zonave të tjera bujqësore nga urbanizimi i mëtejshëm. 

Gjithashtu, referuar propozimeve që vijnë nga projekti i linjës së “Korridorit Blu” edhe pse nuk ka 

ende një gjurmë të qartë, mendohet që të ndodhë një transformim i mundshëm i tokës bujqësore në 

tokë urbane/infrastrukturore. Ky transformim është i justifikuar përmes Planit të Përgjithshëm 

Kombëtar dhe Planit të Integruar Ndërsektorial të ndodhë. Nisur nga programet strategjike, ekziston 

mundësia e transformimit të sistemit urban/ infrastrukturor që ndodhet në aksin e bypass ekzistues në 

qytetin e Shkodrës. Kjo sipërfaqe e cila shtrihet në mënyrë gjatësore përgjatë gjithë shtrijes së bregut 

të liqenit, ka tendencën të transformohet në zonë natyrore me qëllim rehabilitimin e bypass 

(argjinaturës) dhe pyllëzimin e zhvillimin e zonës në një park dhe hapësirë rekreative përgjatë liqenit.  

 Shërbimet dhe infrastrukturat publike: Qendrat e njësive administrative dhe fshatrat do të 

rikualifikohen duke përdor ndërhyrje të tipit akupunturë. Synohet rregullimi fillimisht i shesheve 

kryesore të cilat janë dhe “lokusi” i grumbullimeve sociale dhe komunitare. Gjithashtu, rikualifikimi i 

këtyre shesheve qendrore krijon mundësi për zhvillimin edhe të aktiviteteve tregtare. Qendrat do të 

lidhen gjithashtu me itinerarët turistike në mënyrë që të kenë mundësi edhe të vizitohen dhe rrisin të 

ardhurat. Duke krijuar bashkëpunime me komunitetin dhe përfshirë ata në projektet përkatëse do të 

garantohet cilësia e projekteve dhe mirëmbajtja e tyre.   

Bashkia Shkodër synon rritjen e numrit të banesave sociale me rreth 5 000 banesa në 15 vitet e 

ardhshme. Kjo gjë do të arrihet me anë të projekteve të drejtpërdrejta për banesat sociale të iniciuara 

nga bashkia me partnerë të ndryshëm si MZHU apo EKB. 

Deri në 2030 parashikohet që i gjithë qyteti i Shkodrës të jetë i mbuluar me shërbimin e KUB dhe 

KUZ. Në këtë kontekst do të aplikohet teknologji sa më miqësore ndaj mjedisit, kryesisht me qëllim 

ndarjen e ujërave të bardha nga ato të zezat dhe ripërdorimin e ujërave të rreshjeve. Përtej filtrimit 

teknologjik ujërat e zeza do të kenë dhe një filtrim natyror me anë Sistemeve të Qëndrueshme të 

Drenazhimit përpara se të derdhen në lumenj. Në njësitë administrative do të ndalohet derdhja e 

ujërave të zeza në lumenj dhe liqene. Rehabilitimi i rrjetit kullues dhe vaditës do të bëhet për të gjithe 

territorin e Bashkisë Shkodër.  

Transporti publik do të zgjerohet në linja urbane dhe rrethqytetase. Linjat do të parashikohen në 

mënyrë të tillë që të kenë mbulim të plotë të territorit dhe në mënyrë që të jenë komplementare dhe 

mbështetëse të njëra-tjetrës. Transporti urban do të konceptohet në mënyrë të tillë që të ketë 

fleksibilitet gjatë periudhave të ndryshme të vitit, ku parashikohet që gjatë verës të shtohet fluksi dhe 

periodiciteti i linjave të cilat lidhin qytetin e Shkodrës me Velipojën dhe me Zogaj.  Gjithashtu gjatë 

verës do të opërojnë dhe disa linja transporti publik ujore përgjatë liqenit të Shkodrës, dhe në një 

periudhë të dytë edhe përgjatë lumit Buna. Këto linja do të kenë një karakter turistik.  Me anë të 

formave të PPP dhe marrëveshjeve me operatorët do të shtohen abonetë/kartat e studentëve. 

Gjithashtu, do të krijohet një sistem më fleksibël biletash për t’i shërbyer më mirë komunitetit dhe 



43 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

vizitorëve. Biletat do të jenë unike dhe do të ndahen në 1 orëshe, 3 orëshe, ditore, 3- ditore, javore 

dhe abone mujore.  Bashkia Shkodër synon që deri në 2030 të ketë një flotë moderne autobuzash ku 

40% e flotës së autobuzave të ecin me energji miqësore ndaj mjedisit si elektricitet ose biomasë. Kjo 

është një sfidë e cila mund të arrihet vetëm me anë të partneriteteve të suksesshme. 

Përsa i përket infrastrukturës mbitokësore, do të kemi dy terminale kryesore multimodale: 

- Terminali i Shkodrës (Stacioni Trenit) 

- Terminali i Velipojës (Stacioni ekzistues) 

Terminalet duhet të përfshijnë:  

- Hapësirë për parkimin dhe ndalimin e autobuzave interurbanë 

- Hapësirë për parkim të përkohshëm për udhëtarët 

- Hapësirë për parkim afatgjatë 

- Biletari dhe Tabela Elektronike Informuese për udhëtarët 

- Hapësirë dhe Vendndalim (Stacion) për ndërlidhjen me autobuza dhe sistemin e transportit publik 

urban dhe rreth qytetas. 

- Hapësirë për parkimin e biçikletave 

- Hapësirë për marrjen me qira të biçikletave 

- Hapësirë tregtare për shitjen dhe ofrimin e shërbimeve të tjera për lehtësimin e udhëtimit të 

udhëtarëve 
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SEKSIONI 4    -    PËRSHKRIMI I GJENDJES AKTUALE MJEDISORE 

Në këtë kapitull, analizohet gjendja mjedisore në mjedisin atmosferik, në mjediset ujore, 

biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura, në sistemet natyrore, problemet mjedisore në nivelin aktual të 

menaxhimit të mbetjeve dhe ujerave të ndotura, problemet mjedisore nga rreziqet natyrore (zjarret, 

përmbytjet, si një fenomen shumë i përhapur në territorin e Shkodrës, erozioni i tokës, sizmiciteti, 

ndryshimet klimatike) dhe lidhjet mjedisore me mjedisin ekonomik e social. Burimet, shkaqet dhe 

pasojat e ndotjes të mjedisit dhe evidentimi i problematikave zenë një vend të rendesishëm ne raportin 

e VSM. 

4.1 Mjedisi Atmosferik 

 4.1.1. Shkaqet kryesore të ndotjes së ajrit 

Ndotja e ajrit, është një nga impaktet negative në shëndetin e njerëzve dhe shkak për një numër 

sëmundjesh të organeve të frymëmarrjes, sëmundjesh kancerogjene dhe të sistemit nervor e 

kardiovaskular. Gjatë viteve të fundit, cilësia e ajrit urban ka përmirësuar disa tregues si 

përqendrimi i pluhurave PM10 dhe PM2.5, në saj të përmirësimit të menaxhimit, kontrollit dhe 

plotësimit të kuadrit ligjor. Miratimi i Strategjisë Kombëtare të Cilësisë së Ajrit të Mjedisit dhe 

Ligjin nr. 162/2014, datë 04.12.2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit të mjedisit, që shkon në 

harmoni me Direktivën 2008/50/EC dhe 2004/107/E, ka ndikuar në përmirësimin e cilësisë të ajrit. 

Ndotja e ajrit shkaktohet nga burime të ndryshme, por më kryesore janë:  

 veprimtaritë ekonomike,  

  transporti,  

 veprimtaritë industriale, energjitike, bujqësore, turizmit,  

 keqmenaxhimi i mbetjeve urbane,  

 ujërat e ndotura, ujërat e zeza ne gropat septike pa standarte, që qarkullojnë në natyrë 

 ndërtimi pa masa mbrojtëse për shkarkimin e pluhurit, rrugët e pa pastruara 

 përqendrimi rritet nga mungesa e sipërfaqeve të gjelbëra.  

 Ndotja shkaktohet nga kimikatet, grimcat e pluhurit që vijnë nëpërmjet aktiviteteve, industrisë,   

 Nga rrezatimi,  

 Shkarkimet industriale 

 Djegjet e mbetjeve, vetedjegja e tokave torfike 
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 Konsumi familjar i lëndës djegëse dhe përdorimi në shkallë të ulët i energjive alternative në 

banesat, panele diellore, duke shkaktuar ndotjen e cilësisë së ajrit, sidomos në shkarkimin e 

pluhurave, blozave dhe dioksideve të karbonit e të azotit. 

 Transporti aktuaisht është ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në ndotjen e ajrit urban. Kjo lidhet 

me shtimin e automjeteve në mbi 30 herë në krahasim me vitin 1990, mjete që nuk plotesojnë 

parametrat e djegies, cilësisë të karburanteve, në vecanti makinat e vjetra shkarkojnë sasi të 

konsiderueshme CO, NOx, fluksi i trafikut të automjeteve, shkarkime e pluhurit dhe gazeve që 

shkaktohen nga djegia jonormale e lëndës djegëse. Ne bashkinë e Shkodrës, makinat janë të 

përqendruara në qytetin e Shkodrës dhe Rrethinat, ku edhe niveli i ndotjes është më i lartë. 

 Ndotësit kryesorë të ajrit janë oksidet e Azotit ( NOx), dioksidi squfurit SO₂, monoksidi karbonit 

CO, grimcat e pluhurit PM10 dhe PM2,5, plumbi që shkarkohet kryesisht nga makinat.  Ozoni është 

një ndotës sekondar, i cili formohet nga oksidimi i ndotësve primarë në prani të rrezatimit diellor, i 

cili ndikon në ndryshimin e klimës globale. Oksidet e squfurit dhe Azotit në prani të lagështirës së 

ajrit konvertohen në acide dhe depozitohen në tokë në formën e shiut acid i cili është i dëmshëm për 

mjedisin (tokën, ujin, ajrin) bujqësinë, pyjet, peshkimin. Por në Shqipëri dhe në Rajonin e Shkodrës 

shiu acid nuk vlerësohet të jetë fenomen i përhapur dhe problematik. Ne bashkinë e Shkodrës 

(kryesisht qyteti) burimi kryesor i ndotjes janë makinat, si pasojë e numrit të madh në krahasim me 

vitin 1990 (21000 makina të tipeve të ndryshme, vetura, furgone, kamione, fadroma etj), trafikut të 

rënduar në disa segmente të qytetit dhe cilësia e karburantit. Niveli i ndikimit te transportit ne ndotjen 

e ajrit varet jo vetem nga numri makinave, por edhe nga menaxhimi i trafikut, mosha e makinave, 

shpejtësia e qarkullimit etj. 

 

 4.1.2. Cilësia e ajrit dhe ndotja 

Në Shkodër cilësia e ajrit monitorohet nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Drejtoria e Shëndetit 

Publik, duke matur treguesit më kryesore të ajrit që janë: grimcat e pluhurit  PM10, PM2.5, oksidet e 

azotit NO2, dioksidi i squfurit (SO2), plumbi ( Pb), Ozoni (O3), monoksidi karbonit (CO). Por në të 

ardhmen do të jetë më eficente që për disa tregues monitorimi të sigurohet nga vetë bashkia, me 

qëllim që përdorimi i të dhënave për ndërhyrje të jetë i shpejtë dhe periodik. 

Nga raporti monitorimit të Agjencisë Rajonale të Mjedisit 2014, rezulton se për treguesit PM10, O3, 

SO2, NO2, PM2.5, CO dhe benzeni zona e Shkodrës nuk paraqet ndotje problematike të ajrit dhe as 

për numrin e ditëve që tejkalojnë standardet e BE. Ndotja nga grimcat PM10 vjen kryesisht nga 

shkarkimet e automjeteve dhe ndërtimet. Por megjithëse treguesit janë brenda standardeve, trendi i 

katër viteve të fundit tregon se përqendrimi i SO2 në ajër në vitin 2014 ka shënuar rritje, përqendrimi 

O3 gjithashtu ka pësuar rritje, të shkaktuar kryesisht nga  përdorimi  i automjeteve të vjetra në 

mjedisin urban si dhe cilesia e karburanteve. Ne vitin 2014, (5/7/2014) perqendrimi i ozonit rezulton 

149.34 µg/m³, nga 120 ug/m3 që është standardi i BE-së. Në nivele të ulëta brenda normave janë 

përmbajtja e CO dhe benzenit në nivele  më të ulëta se norma shqiptare dhe ajo e BE-së 

Edhe për vitin 2015 (Raporti i gjëndjes në mjedis, 2015) nga monitorimi, rezulton se për treguesit 

PM10, SO2, NO2, PM 2.5, CO dhe benzeni, treguesit në  Shkodër janë brenda standardeve. Përsa i 

takon ndotësve fotokimik ku bën pjesë ozoni ato shkaktohen kryesisht nga përdorimi i madh i 

automjeteve për më tepër të një shkalle vjetërsie të konsiderueshme. Hidrokarburet nga shkarkimi i 

automjeteve dhe burime të tjera kanë ndikim të madh në formimin e ozonit në mjedisin urban. Matjet 

e kryera nga Instituti i Shëndetit Publik (2015) për treguesit Nox dhe O₃ paraqiten më poshtë: 

Tabela NR.2. Rezultatet e monitorimit për treguesit NOx  dhe O3, 2015. 
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Qyteti 

Shkoder 

Pikat e 

kampioni

mit 

Periudh

a Maj-

Qershor 

2015 

Periudha 

Maj-

Qershor 

2015 

Periudha 

Gusht-

Shtator 

2015 

Periudha 

Gusht- 

Shtator 

2015 

Periudha  

Nëntor 

Dhjetor 

2015 

Periudha 

Nëntor- 

Dhjetor 

2015 

    

NOx   

μg/m3 

O3           

μg/m3  

 NOx            

μg/m3  

 O3       

μg/m3  

 NOx            

μg/m3 

 O3    

μg/m3 

1 

Në hyrje 

të 

Shkodrës 31,2 41,4 35,09 53,9 25,25 61,53 

2 Te turizmi 32,3 45,7 37,54 55,75 27,81 65,45 

 

Nga të dhënat e tabëles rezulton se përqëndrimi i ozonit është më i lartë në qendër të qytetit se sa në 

hyrje. Kjo diference spjegohet për shkak të qarkullimit të lartë të mjeteve në qendër të qytetit, në 

krahasim me zonat e tjera, shpejtësisë së ulet dhe fluksit të lartë të trafikut. Qarku i Shkodrës nuk ka 

një industri të rëndë të zhvilluar dhe në funksion. Si rrjedhojë, edhe ndotja që ky sektor shkakton 

aktualisht është ne nivele te uleta.  

Normat e BE per cilesine e ajrit ndryshojne edhe sipas kohezgjatjes te monitorimit. Keshtu norma 

mesatare vjetore per PM10 eshte 40 µg/m³, ndersa norma 24 oreshe ne 50  µg/m³. 

Tabela Nr.3 Normat e BE për ajrin Urban 

 

Grafiku 1.  Vlerat ditore të PM10, krahasuar me normën ditore të BE 

Burimi: Raporti AKM 2015 

 
 

Pluhurat (PM10/ PM2.5): Grimcat e pluhurit (PM) janë një përzierje e grimcave te ngurta ose të 

lëngëta ) që përfshin një diapazon të gjerë në madhësi dhe kompozime kimike. PM10 dhe PM2.5 i 

referohet grimcave me diametër 10 (2.5) micrometer ose më te vogël, dhe emëtohet direkt në 



47 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

atmosferë si grimca primare ose formohet si rezultat i emisioneve te SO, NOx, NH dhe BTEX. PM 

emetohen nga shumë burime si djegia e lëndës djegëse, ndërtimet, pluhuri natyral pezull, kripa e 

detit etj. PM mund të shkaktojnë dhe perkeqësojnë sëmundjet e zemrës dhe mushkrive, goditje në 

zemër dhe aritmi. PM mund të dëmtojnë sistemin nervor qëndror, sistemin prodhues dhe mund të 

shkaktojnë kancer. Një nga rezultatet e ekspozimit të PM mund të shkaktojë vdekje të parakohshme. 

Në planin e përgjithshëm vendor të Shkodrës, parashikohen disa rrugë lokale dhe kombëtare të 

parashikuara në PPK, rikonstruksion të qendrave të NJA, rikualifikimi i zonave industriale dhe 

punime në objekte të tjera, të cilat gjatë punimeve pritet të clirojnë grimca pluhuri dhe nevoitet 

zbatimi i masave zbutese. 

 

Burimi: Raporti AKM 2015 

Problematike mbetet numri i ditëve që tejkalon standardin ditor të BE-së (50 µg/m³) në 4 stacione:  në 

stacionin  e Tirana numri i ditëve të tejkaluara  nga 35  ditë të lejuara është 190%, në stacionin e 

Elbasanit numri i ditëve të tejkaluara  është 63% dhe në stacionin e Shkodrës, numri i ditëve të 

tejkaluara nga 35 ditë është 3 ditë. 

Tab 4.  Numri i ditëve që tejkalon standardin ditor të BE-së per PM10 

Raporti AKM, 2014 

 
Përsa i përket Bashkisë Shkodër, numri i ditëve që tejkalojnë normën ditore të BE, eshte 3 ditë nga 35 

ditë të lejuara. 

Grafiku 2. Vlerat mesatare vjetore të PM 2.5 

Burimi: Raporti AKM 2015 

 
 

Monitorimi PM2.5 për vitin 2015 është realizuar në 4 stacione, Durrës, Shkodër, Korcë dhe Vlorë. Sa 

i përket stacionit të Shkodrës, vlerat mesatare vjetore nuk e kalon nomën e BE. Mesatarja vjetore 

rezulton 13-14 µg/m³ nga 25 µg/m³ që është norma e BE. Sipas të dhënave të grafikut vlerat mesatare 

vjetore të PM 2.5 për Bashkinë Shkodër edhe në vitin 2014, arrin në 10 µg/m3 

Grafiku 3. Vlerat mesatare vjetore të NO2 

Burimi: Raporti AKM 2015 
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Monitorimi i NO₂ për vitin 2015 është realizuar në 6 stacione, Tirana, Durrës, Elbasan, Shkodër, 

Vlorë dhe Korçë. Sa i përket stacionit të Shkodrës, vlerat mesatre vjetore nuk e kalon normën e BE. 

Mesatarja vjetore në stacionin e Shkodrës arrin në 10 µg/m3 nga 40 µg/m3. 

Monitorim  i SO₂ për vitin  2015 është realizuar në 6 stacione si Tirana, Durrës, Elbasan, Shkodër, 

Vlorë dhe Korçë. Bazuar në të dhënat e monitoruara rezulton se në asnjë stacion nuk kemi  tejkalim të 

vlerës limite ditore  dhe as vlerës limite orare të BE për SO2. 

 

Grafiku 4. Vlerat vjetore të SO2 

Raporti AKM, 2014 

 
 

Në grafikun nr. 5 janë dhënë vlerat mesatare vjetore të SO2 në qytetet kryesore të vendit si Tiranë, 

Durrës, Shkodër, Vlorë dhe Korçë dhe siç vihet re dhe nga grafiku vlerat e monitoruara të SO2  janë të 

ulëta ne Shkoder deri 5 µg/m3 . Po t’i referohemi vlerave ditore dhe orareve të monitoruara vërejmë 

se nivelet e tyre janë më të ulëta  në krahasim me standardin orare e ditore të BE-së. 

 

 

 

Grafiku 5. Trendi SO2 në 4 vitet e fundit 

 

Burimi: Raporti AKM, 2014 



49 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

 
 

Nga monitorimet e kryera vërejmë se në Shkodër, përqendrimi SO₂, në vitin 2014 dhe 2015, është më 

i lartë në krahasim me vitin 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 6. Vlerat mesatare vjetore të O3 

Burimi: Raporti AKM 2015 

 
Monitorimi i ozonit (O3) është realizur në 6 stacione si Tirana, Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë dhe 

Korçë. Bazuar në mesataret  8 orare krahasuar dhe me normën 8 orare të BE vërejmë se kemi tejkalim  

në stacionin e Shkodrës të normës 8 orare  në periudhën Maj – Gusht. Vlera më e lartë e monitoruar 

është 152.52 µg/m³  ne datën 14.08.2015. 

Grafiku 7. Vlerat 8 orare të O3 

Burimi: Raporti AKM 2015 
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Ndërsa më poshtë jepen vlerat 8 orare te O3 për qytetin e Shkodrës në krahasim me ato të matura në 

qytetet e tjera të vendit tonë. Shkodra duket që i tejkalon normat në periudha të caktuara gjate 8 

oreve. 

Grafiku 9. Trendi në 4 vitet e fundit O3 

Burimi AKM 2014 

 
Nga monitorimet e kryera vërejmë se kemi një ulje të nivelit të O3 në qytetet e monitoruara por në 

krahasim me standardin 8-orarësh dhe ditor të BE-së  vërejmë rritje ndaj vitit 2012. 

Tab. 5 Lëndët ozonholluese në vite  

Burimi: Raport për Gjendjen e Mjedisit, 2011 

 

 

V

I

T

I 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CF

C 

15.2                  4.08                   2.2                      0                        0                        - 

HC

FC2

2 

-                    46.34                 74.5                 97.37                107.1                102.5 

HC

FC1

42b 

-                         -                         -                         -                     9.07                 

13.12 HC

FC1

24 

-                         -                         -                         -                     1.08                     - 

 

Ozoni i nivelit të ulët të troposferës nuk emetohet direkt në atmosferë, ai formohet si rezultat e 

zinxhirit të reaksioneve kimike me gazet pararendëse të emetuara në atmosferë si NOx, CO, NMVOC 

dhe CH4 në prani dhe të rrezatimit diellor. Niveli i lartë i ozonit mund të shkaktojë probleme të 

shëndetit respirator duke zvogëluar funksionimin e mushkrive, përkeqësimin e astmës dhe sëmundje 

të tjera të mushkrive deri në vdekje të parakohshme. Ozoni gjithashtu është gaz me efekt serë duke 

kontribuar në ngrohjen e atmosferës. 

Vlerat mesatare vjetore monokside karbonit ( CO) 
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Monoksidi i Karbonit (CO) emetohet në atmosferë për shkak të djegies jo të plotë të lëndës 

djegëse. Burimet kryesor të shkarkimit të CO në ajër janë transporti rrugor, bisnesi, shtëpitë dhe 

industria. CO hyn  në  reaksion  me  ndotësit  e  tjerë  duke  prodhuar  ozonin e  niveleve  të  

ulëta  të  atmosferës. Monoksidi i karbonit (CO) është një ndotës që në nivele të larta mund të 

shkaktojë probleme në zemër dhe të dëmtoje sistemin nervor.  

 

Grafiku 10. Vlerat mesatare vjetore monoksid karboni 

Burimi: Raporti AKM 2015 

 
Monitorimi i CO është realizur në 6  stacione si Tirana, Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë dhe Korcë. 

Vlerat   8 orare më të lartë janë  monitoruar në stacionin e Korcës në muajin Nëntor-Dhjetor  2015. 

Vlerat   më e lartë  8 orare është 16.32  µg/m³ më datën 23.12..2015  nga 10 µg/m³që është norma 8 

orare e BE. Në stacionet e tjera nuk kemi tejkalim të  nivelit të CO në krahasim me  normën  8 orare e 

BE.  Përsa i përket stacionit të Shkodrës ai vihet re të ketë vlera normale me pak se 1 µg/m³ 

Monitorimi me tuba difuz për NOx dhe O3 

 

Në grafikun e mësipërm vlerat më të larta të NOx dhe ozonit ndodhen pranë turizmit të Shkodrës. 

 

Grafiku 11-Grafuki i Nox dhe O3 ne dy sezone 

 

 

Në qytetin e Shkodrës në të 2 pikat e monitorimit nuk vërejmë ndryshime të mëdha midis zonave, 

ndërsa vlerat e NO₂  janë nën vlerën e 40 µg/m3, vlerë kjo e mesatares vjetore. Përqendrimi i ozonit 

eshte rreth 4 µg/m3  më i lartë në qendër të qytetit. 
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Grafiku 12. Vlerat e NOX dhe NO2   në Bashkitë kryesore 

 

Vlerat më të larta të NOx ndodhen pranë turizmit në qendër sesa në hyrje të qytetit. Më poshtë po 

japim disa vlera të parametrave të matur në mënyrë krahasuese me qytetet e tjera të Shqipërisë të 

matura në periudhën nëntor-dhjetor 2015. 

Grafiku 13. Vlerat mesatare të NOX në qytete për sezonin Nëntor-Dhjetor 2015 

Burimi: AKM, 2015 

 

 

 

Grafiku 14. Vlerat mesatare të O3 në  qytete për sezonin Nëntor-Dhjetor 2015 

Burimi: AKM, 2015 

 

 



53 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

  

 

 

Nga të dhenat e monitorimit rezulton se nuk ka përqendrim mbi normat e lejuara. Kryesisht 

përqendrimet e ozonit janë më të larta nga ato të dioksidit të azotit, me përjashtim të disa zonave me 

intensitet të lartë të trafikut. Transporti rrugor është një burim kryesor i shumë ndotësve të ajrit. 

Dendësia e trafikut, mosha mesatare e parkut të automjeteve, si dhe mungesa e kontrollit të 

shkarkimeve të gazta nga automjetet, çojnë në rritjen e shkarkimeve duke reduktuar cilësinë e ajrit. 

Bllokimet nga trafiku për shkak të menaxhimit joefiçent të tij rrisin shkarkimin e këtyre ndotësve. 

Variacionet sezonale në përqendrimet e ndotësve janë të lidhura me ndryshimet  meteorologjike si: 

(temperatura, lagështia relative, shpejtësia e erës dhe rrezatimeve diellore). 

 

 

Grafiku 15. Vlerat mesatare vjetore të benzenit 

Raporti AKM, 2014 

 

Në grafik janë paraqitur të dhënat mesatare të benzenit krahasuar me standardin e BE-së nga ku vihet 

re se nuk ka tejkalim të këtij standardi në asnjë nga stacionet e monitoruara. 

 

Përfundime paraprake mbi cilësinë e ajrit urban në Bashkinë e Shkodrës 

 Nga të dhënat e monitorimit, rezulton se cilësia e ajrit urban në Bashkinë Shkodër në përgjithësi ka 

ardhur duke u përmirësuar, duke ruajtur në shumicën e treguesve (indikatorëve) sasi brenda normave 

të BE dhe normave të vendit. Por megjithatë përqëndrimi i ndotësve ndryshon midis qëndrës së 

qytetit dhe zonave më periferike. 
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 Matjet tregojnë se përqendrimi i NOx dhe Ozonit, janë më te lartë në qendër të qytetit (tek 

turizmi), në krahasim me matjen në hyrje të qytetit, ku qarkullimi i mjeteve është më i lartë.  

 Përqendrimi i ozonit, rezulton problematik dhe është në dinamikë të paqendrueshme. Në vitin 

2014, ka shënuar rritje ndaj viteve të mëparshëm dhe mbi normën e lejuar në 163 µg/m3 nga 120 

µg/m3. Kryesisht përqendrimet e ozonit janë më të larta nga ato të dioksidit të azotit, me përjashtim të 

disa zonave me intensitet të lartë të trafikut.  

 Transporti rrugor është një burim kryesor i shumë ndotësve të ajrit. Numri makinave prej 21 mijë të 

kategorive të ndryshme është nga shkaqet kryesore të ndotjes ajërit. Dëndësia e trafikut, mosha 

mesatare e parkut të automjeteve, si dhe mungesa e kontrollit të shkarkimeve të gazta nga automjetet, 

çojnë në rritjen e shkarkimeve, duke përkeqesuar cilësinë e ajrit. Bllokimet nga trafiku për shkak të 

menaxhimit joefiçent të tij rrisin shkarkimin e këtyre ndotësve. Variacionet sezonale në përqendrimet 

e ndotësve janë të lidhura me ndryshimet meteorologjike si: temperatura, lagështia relative, shpejtësia 

e erës dhe rrezatimeve diellore. 

 Shkaqe të tjera të ndotjes së ajrit janë keqmenaxhimi i mbetjeve urbane pa standardet e kërkuara, 

prania e lendfilleve te pa mbyllur, menaxhimi i dobët i ujërave të zeza në disa zona të qytetit që 

clirojne ere te keqe si dhe në gjithë zonën rurale, ku ujërat e zeza menaxhohen në gropa septike dhe 

rrjedhin në mënyrë të vazhdueshme. 

 Qarkullimi i automjeteve në Shkodër nga jugu dhe veriu për në koridoret Muriqan-Mali Zi, 

Shkodër-Hani i Hotit, rritin përqendrimin e ndotësve të ajrit nga shkarkimet. 

 Megjithëse aktivitetet ekonomike të industrisë së rëndë në Shkodër është reduktuar ndaj vitit 1990, 

shtimi i konsumit të energjisë në kushte familjare, pa përdorur burime alternative ndikon në rritjen e 

shkarkimeve të ndotësve.  

 Ndryshimet klimatike që pritet të ndodhin do të rritin shkarkimet në ajër 

 Transporti publik është akoma i kufizuar, në krahasim me atë privat si dhe përdorimi i bicikletave.  

 Sipërfaqe e kufizuar e parqeve, lulishteve në qytetin e Shkodrës. Sipas te dhenave te Bashkise, ne 

territorin e saj, siperfaqja e gjelber e menaxhuar prej 72 mije m², ose  me me pak se 1 m²/banor nuk 

arrin te reduktoje karbonin, pluhurat dhe oksidet qe gjenden ne ajer. 

 Ne mungese te menaxhimit te mbetjeve urbane në 4 NJA dhe të larjes së trotuarëve 

  

  Masat per mbrojtjen e ajrit urban: 

  -Disa nga alternativat afatgjata të përmirësimit të cilësisë së ajrit janë: propozimi i planit për 

funksionimin e terminalit multimodal, rritjen e transportit publik, përdorimin e bicikletave, rritja e 

sipërfaqes së gjelbër të paktën në 7 m² për banor, përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve urbane.  

  -Masat te synojne realizimin e objektivave te PPK  për  ajrin per uljen  me 40% e nivelit të 

ndotjes në zonat urbane; Arritja e niveleve të ndotësve të ajrit, bazuar në shëndetin human, në vlerat 

përkatëse: për NOx - 40 μ/ m³, për PM10 - 40 μ/ m3,  për PM2,5-25 μg/m3 dhe 20 μg/m3 dhe SO2-

125 μ/m³ për 24 orë ose 20 μ/ m³ në vit. 

    -   Menaxhimi mbetjeve urbane, pastrimi, transporti i mbetjeve cdo dite dhe depozitimi  

   -   Kufizimi qysh ne dogane I mjeteve te vjetra, qe nuk plotesojne standartet e shkarkimeve ne 

mjedis 

    - Vleresimi nepermjet kontrollit periodic te makinave qe nuk plotesojne normat e shkarkimit dhe 

qe duhet te dalin nga qarkullimi. Ne shkalle vendi rreth 120 mije makina nuk plotesojne standartet e 

shkarkimeve dhe mundesise per qarkullim. 

   

 4.1.3 Gazrat me efekt serë 

Shqipëria nga viti 1999 ka ratifikuar Konventen e Vjenës dhe Protokollin e Montrealit. Nga viti 2001, 

përfshin në planin e saj kombëtar heqjen nga përdorimi i substancave që hollojnë shtresën e ozonit 



55 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

(klorfluorkarbonateve dhe hidrogjen flourkarbonateve). Përgjithësisht qytetet në zonën bregdetare, 

përfshirë edhe Shkodrën, karakterizohen nga vlera relativisht të larta të O3, në rritje me vitin 2012 dhe 

në nivel të njëjtë me vitin 2011. Ozoni, është nga ndotësit e ajrit me impakte negative në shëndetin e 

njerëzve dhe në sëmundjet e mushkrive në veçanti. Në një dinamikë të gjatë kohore ndryshimet 

klimatike në Shkodër janë shënuar si në ndryshimin e temperaturës dhe të sasisë së reshjeve. 

Kështu vrojtimet e para meteorologjike në Shkodër janë kryer qysh ne vitin 1888. Prej atëherë deri në 

matjet e vitit 2013, shënohen ndryshime të theksuara klimatike me rritje të temperaturës 5 gradë 

celsuis.  

Tab. 6 Temperatura mesatare vjetore e ajrit Shkodër ne periudha te ndryeshme 

Burimi. Instituti i Gjeoshkencës 

 

viti Temperaturë 

mesatare 

vjetore   

Muaji Janar  Temp. 

mesatare  

1912 8.2 1888 1.8 

Mesatare 

1961-

1990 

11.2 1961-1990 5.2 

2012 13.9 2013 6.5 

2013 13.4 2014 7 

 

Trendi i rritjes së temperaturës në vitet e ardhshme ndaj vitit 1990, vihen re edhe në nivel vendi. 

Temperaturat vjetore deri në vitin 2050 parashikohen të rriten mesatarisht rreth 1.3-2.2 gradë, në verë 

deri në 2.8 gradë dhe në verën e 2100 deri në 6 gradë. Ndërsa sasia e reshjeve në të njëjtën periudhë 

ulen 15-20%. 

Tab. 7 Parashikimet e ndryshimit të temperaturës për horizonte të ndryshme kohore në lidhje me 

1990. 

Burimi: Agjensia Kombëtare e Mjedisit 

 
 

 

Tab.8 .Parashikimet e ndryshimit të reshjeve (%) për horizonte të ndryshme kohore në lidhje me 1990 

Burimi: Agjensia Kombëtare e Mjedisit 
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Në këto kushte lindin një grup problemesh mjedisore me efekte shendetësore, ekonomike, sociale e 

mjedisore, të cilat gjejnë zgjidhje në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar, në zbatimin e politikave 

kombëtare dhe rajonale. Në çështjet mjedisore vlen të përmenden: 

o Pakësimi i burimeve ujore, rënia e nivelit të ujërave nëntokësore dhe vështirësi për sigurimin e ujit 

të pijshëm për njerëzit, blegtorinë, aktivitetet ekonomike, bujqësisë 

o Rritja e temperaturës krijon kushte të papërshtatshme për zhvillimin e bimëve bujqësore dhe do të 

kërkohet të krijohen gjenetikisht lloje të reja të përshtatura në kushtet e reja 

o Masa të veçanta për konservimin e ujit 

o Fenomenet e shkretërizimit do të zhvillohen 

o Gjallesat ujore vendosen në kushte të papërshtatshme  

o Ndërtime urbane në afërsi të bregdetit të Velipojës mund të rrezikohen nga përmbytjet, si pasojë e 

shkrirjes së akujve dhe ngritjes të nivelit detar 

o Në pyje shtohen llojet e insekteve të dëmshëm 

o Ndotja e ajrit nxitet nga shkarkimet në mjedis 

o Specie të reja do të shfaqen në diversitetin biologjik 

 

 4.1.4 Mjedisi akustik – Zhurmat 

Niveli i zhurmave urbane, është niveli i vazhdueshëm ekuivalent i presionit akustik të ponteruar të 

prodhuar nga të gjitha burimet që ekzistojnë në një vend të caktuar dhe gjatë një kohe të caktuar.  

Të dhënat për matjen e zhurmave në territorin e bashkisë Shkodër, janë shumë të kufizuara. Gjendet 

vetëm një matje zhurmash e kryer nga  ISHP, Seksioni i Fizikës  në subjektin argëtues Bar Kafe, 

“London Eye”, me qëllim vlerësimin e situatës së nivelit të zhurmave që prodhon subjekti gjatë 

punës. Lokali është i vendosur në lagjen “Vasil Shanto”, rruga “Hasan Riza Pasha” me orientim nga 

veriu. Subjekti kryen aktivitetin e tij argëtues në bodrumin e godinës 10 katëshe, i rrethuar (lart dhe 

anash) nga subjekte private dhe në largësi nga banorët 3 kate. Ai është i ndërtuar me mure betoni, pa 

dritare, me veshje izoluese brenda tij si dhe me dy dyer të njëpasnjëshme prej xhamtripleks dhe dru 

me veshje izoluese. Muret, tavani dhe kolona te izoluara me material zhurmëshuese. 

Procesi i matjeve u krye gjatë natës së datës 04-05.03.2016, prej orës 23:00 deri 01:30, me matje 

integrale dhe diferenciale çdo 2 sek/një nivel zhurme, në mjediset e jashtme dhe të brendshme të 

subjektit dhe pranë banesave më të afërta me të. Vlerësimi është kryer me aktivitet maksimal të 

bokseve në sallën e kryerjes së aktivitetit argëtues sipas deklarimit të subjektit si dhe duke evituar 

burimet e tjera të zhurmës me mundësi interferimi. 

Aparati i përdorur për matje është i tipit Sound Level Meter EXTECH 407764 RS-232/ Datalogger 

me nje korrigjim +1.5 dB(A). 

Rezultatet e matjeve të përfituara janë si më poshtë : 
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I – Brenda në subjekt me fuqi maksimale të bokseve, LAeq 93.1 dB (A) – shih grafikun 

Grafiku nr. 16 Matjet e Zhurmave ne Shkoder 

 

1. Pas derës 1 të subjektit (xhamtripleks), niveli 70-71 dB(A). 

2. Pas derës 2 të subjektit (druri), veriu, niveli 60-61 dB (A). 

3. Tek shkallët e katit të I-rë të apartamentit mbi subjekt (korridori), niveli 52 dB (A) . 

4. Para derës së subjektit, 5 m larg saj, ambienti gjelbërt, (veri), niveli 54 dB (A). 

 

2- Kur subjekti nuk gjeneron zhurmë ( pa aktivitet muzikor ), LAeq 55 dB (A) – shih grafikun 

 

Grafiku nr.17 –Matja e zhurmës ne Shkoder 

 

1. Kati i I-rë i pallatit, mbi subjekt (koridori), niveli 51-52 dB (A), ndikimi urban. 

2. Para derës së subjektit, 5 m larg saj (veriu), niveli 54 dB (A). 

Rezultatet e mësipërme u shqyrtuan dhe analizuan duke u mbështetur në Udhëzimin e Përbashkët te 

MMPAU & MSH Nr.8 datë 27.11.2007 “Për nivelet, kufijtë e zhurmave në mjedise të caktuara”. 

Standarti i BE i zhurmes eshte diten 55 dhe naten 45, ndersa OBSH ne te njejtin nivel. 

Në këto vlerësime është marrë në konsideratë dhe vlera e fonitit e zhurmës urbane për zonën natën 

(kur nuk ka aktivitet në lokal). 

Sipas matjeve rezulton se:  

o Në kushtet e mungesës së aktivitetit muzikor, foni i rrugës (ndikimi urban dhe njerëzor) në 

brendësi të pallatit të banimit (korridori), është LAeq 51-52 dB (A), pikëmatja II/I, e cila është në 

nivele të barabarta me dhe pa muzikë në subjekt, prej 52 dB (A) dhe 54 dB (A), pikëmatja I/3, I/4. 

Jehona e zhurmës së trafikut, foni i mjedisit është 55 dB (A), pra është e barabartë me zhurmën që 

gjenerohet nga subjekti. 

o Me respektimin e nivelit të muzikës brenda subjektit, si në vlerat e matura më lart (LAeq 93.1 dB 

(A) ) dhe duke respektuar rigorozisht mbylljen e dyerve gjate punës, aktivitetii Bar-Kafe “London 

Eye” nuk përbën shqetësim për banorët përreth. 
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Probleme: Kryerja e një matje në një subjekt është i pamjaftueshëm për të vlerësuar gjendjen e 

zhurmave për qytetin e Shkodrës, i cili është një qytet i shtrirë në sipërfaqe të madhe dhe ku 

zhvillojnë veprimtarinë shumë aktivitete ekonomike dhe argëtuese. Nga shkaqet kryesore te zhurmes 

ne Bashkine e Shkodres qe dallohen edhe ne menyre vizuale jane: fluksi i larte i automjeteve, 

vecanerisht ne qender te qytetit, mungesa e vendparkimeve, mungesa e rrugeve dytesore qe mund te 

rregullojne qarkullimin e mjeteve, gjendja e automjeteve, punimet me mjete jo teknologjike ne rruge, 

ndertim dhe aktivitete ekonomike, mos funksionimi i korsive te bicikletave, kur dihet se perdorimi i 

bicikletace ne Shkoder eshte nje tradite qe e lejon edhe terreni. 

Për zvogëlimin e impaktit të zhurmës në komunitetin urban rekomandohet: 

 

Të promovohen masat për zvogëlimin e zhurmës urbane siç janë: Sigurimi i brezit mbrojtës të 

gjelbër dhe hapësirave të mbjella me pemë midis zonave të banuara dhe rrugës kryesore, si një nga 

masat  për të reduktuar nivelin e ndotjes, të përcaktohen me rregullore distancat midis rrugëve dhe 

banesave, te bëhen përpjekje për zvogëlimin e zhurmës, që në projektimin e ndërtimeve te reja. 

 

Te kufizohet zhurma nga mjetet e transportit. Për këtë qëllim është e domosdoshme: kontrolli 

periodik i mjeteve të transportit që gjenerojnë zhurmë, të përfshihen ne infrastrukturen rrugore  

sinjalet që lidhen me zhurmat si dhe vendosjen e tyre në pika të caktuara, të sigurohet mirëmbajtja 

dhe rikonstruksioni i sistemit rrugor, sa me pak qarkullim i mjeteve ne zonat qendrore urbane me densitet te larte 

te popullsise . 

-Nevojitet shtimi i numrit të matjeve dhe zbatimin e një programi që garanton kufizimin e zhurmave 

sipas standardeve, zbatimin e standardeve të përcaktuara për zhurmat urbane dhe monitorimin e 

vazhdueshëm të tyre, sigurimi i objekteve dhe masave për zvogëlimin e zhurmës urbane nëpërmjet  

krijimit të brezit mbrojtës të gjelbër dhe hapësirave të mbjella midis zonave të banuara dhe rrugës 

kryesore për të reduktuar nivelin e ndotjes. 

-Të përcaktohen me rregullore distancat midis rrugëve dhe banesave, të parashikohen qysh në 

projektimin e ndërtimeve të reja, të bëhen përmirësime në kodin rrugor. Për këtë qëllim është e 

domosdoshme: të sigurohet kontrolli periodik i mjeteve të transportit që gjenerojnë zhurmë. 

Përmirësimi i teknologjisë së pajisjeve që përdoren, vendosja e standardeve të mjeteve të ndërtimit të 

rrugëve. Matja e zhurmës edhe në pika jashtë zonës urbane si në zonat e mbrojtura, aktivitete publike 

etj. 

4.2. Klima 

Në Bashkinë Shkodër klima është mesdhetare fushore, kodrinore, pjesërisht paramalore me gërshtime 

të natyrave detare e kontinentale, ndërkohë që në pjesën veriore është kontinentale malore. Ajo 

karakterizohet nga klimë tipike mesdhetare me verë të nxehtë e të thatë dhe dimër relativisht të butë, 

me vjeshtë e pranverë të paqëndrueshme, si nga pikëpamja e reshjeve ashtu edhe e temperaturave. 

Ndërkohë zona verilindore karakterizohet nga dimër i ftohtë me reshje dëbore, dhe verë të freskët. 

Klima, eshte e ndikuar nga relievi në perëndim nga deti dhe në lindje malet me lartësi,  kushtet 

klimatike ndryshojnë brenda saj. Kushtet klimatike janë formuar nën veprimin e një sërë faktorësh si 

prania e Alpeve me klimë të ftohtë gjatë dimrit, fusha e Nënshkodrës është e ndikuar nga erërat që 

vijnë nga të gjitha drejtimet duke zbutur klimën, por edhe erëra të thata që demtojne prodhimin 

bujqësor.  

Në drejtim VL, vijnë erëra të forta të Murlanit, ndikimi i relievit kodrinor të vargut Tepe-Kala-

Tarabosh, erëra të ftohta që zbresin nga malet e Mali të Zi në liqenin e Shkodrës. Rol të ndjeshëm 

kanë erërat lokale me karakteristike, si Murlani dhe Shiroku gjatë dimrit, por dhe gjatë gjysmës së 
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dytë të vjeshtës dhe gjysmës së parë të pranverës. Nga pozicioni verior i qytetit në raport me hapësirat 

jugore të Ultësirës Perëndimore, ku bën pjesë qyteti i Shkodrës, gjë që reflektohet në intensitetin e 

rrezatimit diellor, nën qarkullimet e masave ajrore që ndërthuren apo alternohen gjatë periudhave të 

ndryshme të vitit, sidomos gjatë dimrit.   

Klima karakterizohet nga ndryshime të theksuara midis Nënshkodrës dhe Mbishkodrës.  

o Në  zonën e ulët bregdetare karakterizohet nga verë e nxehtë e të thatë dhe dimër relativisht të 

butë, me vjeshtë e pranverë të paqëndrueshme, si nga pikëpamja e reshjeve ashtu edhe e 

temperaturave. Zona verilindore ne karakterizohet nga dimër i ftohtë me reshje dëbore, dhe verë të 

freskët.  

 

o Reshjet atmosferike: Sasia mesatare vjetore e reshjeve luhatet në 1800-1900 m/m, ndërsa në vite të 

veçanta, arrin 3000 m/m. Kjo sasi shpjegohet me hapjen e territorit, nga perëndimi e jugperëndimi, 

prej nga vijnë masat ajrore detare të ngarkuara me avuj uji. Qyteti i Shkodrës karakterizohet nga 

reshje të shumta, 2065 mm në vit, sasitë më të mëdha të reshjeve vërehen gjatë muajit nëntor (274 

mm) dhe muajit dhjetor (280 mm), ndërsa muaji me i thatë është korriku me 42 mm.  Pasojë e 

reshjeve intensive janë vërshimet dhe përmbytjet e mëdha të lumit Drin e Kir nga njëra anë dhe të 

liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna nga ana tjetër, duke shkaktuar kushte të vështira jetese për banorët 

e prekur. Trashësia e dëborës është e vogël dhe nuk qëndron gjatë, veçse në raste të jashtëzakonshme. 

Breshëri është një dukurie rrallë, regjistrohen mesatarisht 4-5 ditë dhe me kohëzgjatje të shkurtër 10-

12 minuta.  Shkodra karakterizohen nga reshje intensive me shira të vazhdueshëm kryesisht në formë 

shtrëngate dhe erëra të forta.  

o Lugina e Shalës, dallohet për një klimë malore me dimër të ashpër dhe reshje të larta shiu dhe në 

formë dëbore dhe verë e freskët. Temperatura mesatare vjetore lëkundet në 10-11 gradë , gjatë janarit 

0-1.5 gradë. Sasia vjetore e reshjeve 2920-2970 mm /vit, temperaturë mesatare e korrikut 19-21 

gradë. Vlerat minimale absolute në Theth deri -19 gradë , kurse maksimale 30-35 gradë. Stina e 

vjeshtës është me reshjet më të shumta të shiut ndërsa gjatë dimrit në luginën e Thethit dominojnë 

reshjet në formë bore. Gjatë periudhës së verës bien vetëm 10 % e reshjeve vjetore. Lartësia 

maksimale e shtresës borës ka arritur deri në 2.8 m. 

Grafiku 18. Temperaturat e Ajrit Shkoder 

 

Grafiku 19. Reshjet në mm  Shkoder                                 Grafiku 19/1 Anomalite e temperatures ne 

Shkoder 
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Ndryshueshmëria rreth vlerave normale te temperaturave me disa periudha të dallueshme gjatë 15 

viteve te fundit – grafiku 18/1(rritje e temperaturave ditore si në vlerat maksimale dhe minimale, 

veçanërisht në verë), ndërsa  mbas vitit 2000 përqindja e rritjes së temperaturave minimale është më e 

lartë se ajo e maksimumit në verë 

 

Grafiku nr.19 

Temperatura e ajrit: Në përgjithësi temperatura mesatare shumëvjeçare në Shkodër është 14.8o C. 

Amplituda  mesatare vjetore është 19.7o C. Deti Adriatik dhe liqeni i Shkodrës ushtron një ndikim 

zbutës, si ndaj ashpërsisë së dimrit ashtu edhe ndaj të nxehtit veror duke e zvogëluar në mënyrë të 

ndjeshme amplitudën. Maksimumi temperatures është në muajn gusht ndërsa minimumi në janar. 

Variacioni mesatar ndërmujor d.m.th  ndryshimet e temperaturës së një muaji të dhënë dhe të muajit 

të mëparshëm tregon se në përgjithësi ndryshime të theksuara nuk ka. Këto ndryshime vihen re në 

fillim të vjeshtës dhe të pranverës. Vlerat maksimale të këtij ndryshimi i gjejmë në periudhën shtator-

tetor (5.2oC) dhe vlerat minimale në periudhën korrik-gusht (0.1oC). 

Tab. 9 Temperaturat mesatare shumëvjecare në gradë celcius 

Burimi: Plani i  Përgjithshëm Bashkia Shkodër, 2016 

 

Veçoritë e ecurisë ditore të temperaturës së ajrit jepen nga rrezatimi (insolacioni dhe rrezatimi tokësor 

të marra së bashku). Për sa i përket vlerave mesatare një interes të madh si nga ana teorike dhe 
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praktike, paraqesin njohja e vlerave skajore, ku meritojnë vëmendje maksimumet e minimumet 

absolute.  Ndërkohë në zonat malore temperaturat mesatare janë shumë herë më të ulëta se ato në 

zonat perëndimore të Shkodrës. Gjatë periudhës nëntor-shkurt temperaturat mesatare variojnë midis -

4/-5 dhe në periudha të caktuara mund të arrijnë në nivele shumë të ulëta 20 oC. 

Lagështira e ajrit: Lagështira e ajrit është një element tjetër i rëndësishëm, që së bashku me elementët 

e tjerë  ndikon në krijimin e mikroklimës. Ardhja e masave ajrore me origjinë polare nga gjerësitë 

mesatare, shoqërohet me uljen e lagështirës, kurse ato me origjinë atlantike sjellin rritjen e 

përmbajtjes së lagështirës në ajër. Përmbajtja e lagështirës në ajër krijon kushte potenciale, për rënien 

e reshjeve, forcon ose dobëson veprimin e elementëve të tjerë meteorogjikë mbi njerëzit, botën 

bimore dhe shtazore. Vlerat më të larta të lagështirës relative të ajrit, vërehen në muajt nëntor dhe 

dhjetor, ndërsa vlerat më të ulëta të lagështirës relative vërehen në muajt korrik-gusht. 

Rrezatimi diellor:  si faktor kryesor i treguesve të mikroklimës dhe ndryshimeve të klimës. Në qytetin 

e Shkodrës, shpërndarja e orëve me diell shkon rreth 2300-2500 orë në vit. Zona e Velipojës deri në 

2700 orë me diell në vit. Ndërsa në pjesën veriore të bashkisë, orët me diell shkon deri 2100 -2300 

orë në vit.  Vlera më e lartë e zgjatjes faktike mujore të diellizimit është në muajin korrik, ku zgjatja  

astronomike e ditës është më e madhe, por qershori karakterizohet nga vranësira më të mëdha sesa 

korriku dhe gushti, prandaj edhe gushti ka më shumë orë me diell sesa qershori. 

Erërat: Shkodra karakterizohet nga erëra karakteristike. Rrymat ajrore nuk janë vetëm një shfaqje e 

klimës, por mund të konsiderohen edhe një nga faktorët drejtues të saj. Regjimi i erërave është i 

lidhur ngushtë me regjimin sezonal, me pozicionin dhe shtrirjen e rrugëve si dhe me ndikimin e detit 

Adriatik. Erërat më karakteristike janë murlani ,veriu, të ftohta e të thata, shiroku, e ngrohtë e me 

lagështi. Në Shkodër fryejnë erëra që gjatë vitit ndryshojnë shpesh si drejtimin ashtu edhe shpejtësinë. 

Drejtimi i erërave, ndryshon gjatë vitit, dhe në të ndikojnë faktorët lokale, afërsia me detin, drejtimi i 

vargmaleve dhe i luginave të lumit Kir dhe Drin. Nga vrojtimet e kryera tregohet se gjatë stinës së 

vjeshtës e verës shpejtësia e erës, është më e vogël se në dy stinët e tjera të vitit. Shpejtësitë e mëdha 

të erës janë gjatë dimrit, ato janë karakteristike edhe gjatë muajit mars.  Gjatë periudhës se dimrit 

rrymat e Shirokut ushtrojnë një ndikim të madh në shkrirjen e dëborës, duke shkaktuar fryerjen e 

liqenit dhe të lumenjve të Shkodrës, për pasojë krijimin e situatave të vështira përmbytëse si ato të 

vitit 2010. Gjatë periudhës se dimrit rrymat e Shirokut ushtrojnë një ndikim të madh në shkrirjen e 

dëborës, duke shkaktuar fryerjen e liqenit dhe të lumenjve të Shkodrës, për pasojë krijimin e situatave 

të vështira përmbytëse si ato të vitit 2010 dhe të pengesave të dergjies të lumit Drin në lumin Buna. 

Reshjet e dëborës: Reshjet e borës, të marra nga stacioni meteorologjik i Bogës tregojnë se stina e 

reshjeve të dëborës zgjat gjatë gjithë dimrit. Lartësia më e madhe e borës arrin në 100 cm gjatë muajit 

shkurt. Si pasojë e dëborës së madhe që bie në këto zona, vihet re edhe bllokimi i rrugëve apo 

vështirësi për t’u aksesuar, veçanërisht në njësinë administrative të Pult, Shosh dhe Shalë.  

Përsa i përket stacionit meteorologjik të Narel, për vitet 2011-2012, vihet re që reshjet e dëborës 

zgjasin më pak muaj, kryesisht gjatë shkurtit dhe marsit. 
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Grafiku nr.20: Lartësia e dëborës në Stacionin Meteorologjik Narel 

 

         Probleme: 

             Kushtet klimatike të Shkodrës krijojnë disa probleme mjedisore, për shkak të 

ndryshueshmërisë te treguesve klimatike midis zonave dhe impaktet që shkaktojnë temperaturat dhe 

lagështia ekstreme si: 

              -Reshjet intensive shkaktojnë përmbytje, erozion të tokës, erozion të brigjeve të lumenjve, 

dëmtim të cilësive të tokës, vartësi të prodhimit bujqësor, vështirësi për kafshët dhe sektorin e 

blegtorisë. 

                -Temperaturat ekstreme dhe dëbora dëmtojnë infrastrukturën rrugore, erozion të 

shkëmbenjve në saj të alterimit nga ndryshimi i temperaturës, vonesa të proceseve bujqësore, kërkesa 

më  të larta për ngrohje dhe rritja e shkarkimeve në mjedis. 

               Të gjitha këto kushte klimatike duhet të merren parasysh në planifikimin e territorit dhe në 

procesin studimor të zhvillimit urban, si në projektimin e pallateve ashtu edhe në ndërtimin e 

banesave individuale. Është e rëndësishme të ndalohet ndërtimi pa kriter dhe jashtë kushteve 

urbanistike, si dhe të ketë një bashkëpunim mes urbanistëve, arkitektëve dhe meteorologëve. 

Ndërkohë përsa i përket zonave malore ajo dallohet kryesisht për reshje të dëborës dhe të ngricave. 

Në periudhat Janar-Shkurt trashësia e dëborës mund të kalojë 1 m trashësi. Aksesi në këto zona është 

i vështirë edhe si rrjedhojë e rreshjeve të dëborës. Ndërkohë gjatë periudhës së pranverës dëbora 

fillon të shkrijë duke qenë një rrezik potencial edhe për përmbytje, veçanërisht kur shoqërohet me 

shira. 

              Masat: 

                -Për të përballuar riskun e faktorëve ekstreme klimatikë si përmbytje, zjarre, erozionin, 

menaxhimi kërkon: planifikimin e masave si venia në eficencë të plotë e sistemeve të kullimit, 

parandalimin e efekteve nga veprimtaritë ekonomike si menaxhimi i Hidrocentraleve për të  kryer 

shkarkime të  parashikuara, masa për parandalimin e erozionit etj  
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               -Projektimi i rrugeve dhe ndërtesave duke marrë  parasysh faktorët klimatike për rritjen e 

qendrueshmërisë  nga dëmtimi, era, bora, rrëshqitjet dhe rreziqet e tjera. 

               -Ndërtimi i brezave të gjelbër mbrojtës nga era, vecanërisht në zonat tipike të erërave të  

Shirokës dhe në NenShkodër. Brezat e gjelbër krijohen me kate të kombinuara të drurëve të lartë me 

brezin e shkurreve. 

               -Parashikimi permbytjeve, rehabilitimit te rrigeve ne pranvere pas shkrirjes se bores, 

parashikimi i rreziqeve per bujqesine, qe vijne nga ndryshimet e temperaturave, thatesira, zgjatja e 

afateve te proceseve teknologjike, sistemi hidroenergjitik, funksionimi i sistemit te kullimit dhe 

ujitjes. 

 

4.3  Mjediset ujore dhe basenet 

               Teritori Bashkisë  Shkodër, ka një sistem hidrik të pasur me ujra sipëfaqësore (lumi Drin, 

Buna, Kiri, Shale, liqeni Shkodrës), ujërat nëntokësore, rezervuarë  artificialë dhe një sistem i 

kanalizimeve të kullimit të  tokave. 

                 4.3.1. Burimet nëntokësore dhe basenet 

                Për studimin e situatës hidrogjeologjike të Bashkisë Shkodër është bërë interpretimi i të 

dhënave hidrogjeologjike të marra nga harta hidrogjeologjike e Shqipërisë. Nga pikëpamja 

hidrogjeologjike, territori i Shqipërisë ndahet në disa zona: zona e përhapjes së shkëmbinjve të 

shkrifët poroze, e shkëmbinjve karbonatikë, e shkëmbinjve molasikë, e shkëmbinjve magmatikë, e 

shkëmbinjve flishiodal dhe flishore, shkëmbinjve metamorfikë dhe të shkëmbinjve evaporite. Për 

shkak të relievit të larmishëm që ndodhet në territorin e Bashkisë Shkodër, kemi shpërhapjen e 

shkëmbinjve me veti të mira kolektore (zhavorrë, gelqerorë), si dhe shkëmbinj pa porozitet të 

mjaftueshëm ndërkokrrizor ose çarjesh (argjila, flish, gipse).  Bazuar në të dhënat e Hartës 

Hidrogjelogjike të Shqipërisë kemi disa lloje akuiferësh prezent në zonë:   

- Me porozitet ndërkokrrizor dhe ujëpërcjellshmëri shumë të lartë-të, lartë (rërë+zhavorr, 

rërë+zhavorr+surargjila). Këto lloje shkëmbinjsh janë të shpërhapur kryesisht në pjesën perëndimore 

të territorit të Bashkisë. Vecanërisht në zonën pranë liqenit si dhe në zonat përgjatë shtetërve të 

lumenjve.  Rezervat ujore që ndodhen në këto lloje shkëmbinjsh, kanë rëndësi të madhe pasi 

shërbejnë edhe për furnizimin me ujë të qendrave të banimit, për industri dhe për ujitje.   

- Me porozitet ndërkokrrizor dhe ujëpërcjellshmëri mesatare- të ulët (argjila+rërë+surargjila).  Këto 

lloje shkëmbinjsh kanë një përhapje të kufizuar në territorin e Bashkisë. Gjenden kryesisht pranë 

zonave bregdetare dhe liqenore. Përfaqësohen me depozitimet proluviale të konuseve të derdhjes dhe 

nga koluvionet shpatore me çimentim të dobët.   

- Me porozitet çarje-karst dhe ujëpërcjellshmëri tepër të ndryshueshme, shumë e lartë, shumë e ulët 

(gëlqeror, dolomite). Shpërhapja e tyre është në të gjithë territorin e Bashkisë, megjithatë më e 

theksuar bëhet në pjesën veriore të saj. Ujërat karstike shfrytëzohen kryesisht me anën e burimeve. Në 

pjesët e zbuluara të gëlqerorëve karstike ujërat nëntokësorë kanë një cilësi të mië, janë të ëmbël me 

një mineralizim të përgjithshëm 0.2-0.4 g/l. Në pjesët ku këto ujëra ndodhen më në thellësi dhe janë 

të mbuluar nga depozitime flishore dhe molasike, shpesh janë termominerale të ngopura me H₂S.   

-        Me porozitet çarjesh dhe përcjellshmëri ujore të ndryshueshme, mesatare e ulët. (shkëmbinj 

magmatikë, metamorfikë). Shpërhapja e tyre është shumë e vogël në territorin e Bashkisë. 
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Harta 2: Harta hidrogjeologjisë 

Burimi: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

 

   Gjithashtu nga harta hidrogjeologjike vihet re që të shpërhapur në territorin e Bashkisë ka edhe jo 

akuiferë:  

                 Shkëmbinj pa porozitet të mjaftueshëm ndërkokrrizor ose çarjesh (argjila, flish, gipse). 

Këto lloje shkëmbinjsh janë të përhapur në të gjithë territorin e Bashkisë, veçanërisht në pjesën 

verilindore. Burimet qe dalin nga këto lloje shkëmbinjsh kanë prurje të vogël, 0.01-0.1 l/s, për shkak 

se kanë çarshmëri dhe porozitet të ulët si dhe shkallë të lartë çimentimi.   

                Pjesa më e madhe e burimeve që gjenden në zonë janë të vegjël (1-10 l/s) dhe mesatare 

(10100 l/s), megjithatë në disa zona të caktuara, veçanërisht aty ku akuiferët janë poroz dhe kanë 

përcjellshmëri ujore te lartë vihet re prezenca e burimeve të mëdhenj me prurje mesatare 1001000 l/s. 

Akuiferët me porozitet ndërkokrrizor dhe karstik vlerësohen me ujëmbajtje shumë të lartë-të lartë, 

dhe paraqesin rëndësi të madhe në furnizimin e qendrave të mëdha të banuara me ujë të pijshëm. 

Qyteti i Shkodrës furnizohet me ujë nga zona ujëmbajtëse e Dobracit:   

 Në Dobrac shfrytëzohen me puse shpimi një sasi uji me prurje totale 1000-1100 l/sek. 

                 Shpime të tjera që shfrytëzohen për furnizimin e fshatrave me ujë si më poshtë: 
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 Stacioni i pompimit të Bërdicës (100 l/sek, 2 – shpime). 

 Stacioni i pompimit të Bushatit (Q = 2 l/sek).  

 Stacioni i pompimit të Bahçallëkut (Q = 100 l/sek). 

 Stacioni i pompimit të Dajçit (Q = 11 l/sek). 

 Stacioni i pompimit të Oblikës (Q = 2 l/sek). 

 Shpime të tjerë (Q = 80-100 l/sek). 

                Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet nga pellgu i Shkodrës është rreth 1200-1300l/s. 

Koefiçienti i shfrytëzimit të pellgut kuaternar varion K = 0.33-0.5 Nga të dhënat e studimeve të 

mëparshme të relacioneve janë matur debitet e puseve. Nga këto studime rezulton se nga shpimet me 

vetëderdhje dhe me stacione pompimi të veçanta apo ujësjellësa, merren nga fusha e Nënshkodrës 

afërsisht 1000 lit/sek. Këtu përfshihen edhe burimet në zonën e studimit, që dalin nga gëlqerorët që 

janë të lidhura me reshjet atmosferike, kurse nga zona e Zadrimës merren afërsisht 300l/s me gjithë 

burimet për rreth. Nga kjo sasi uji që merret hyjnë:  

 Q = 100 lit/sek që merren nga stacionet e pompimit të zonës Nënshkodrës, 

 Q=300l/s merren nga privati me puse shpimi dhe puse fshati edhe për vaditje, 

 Q = 50 l/s merren nga burimet. 

 Gjithsej: Q = 450 lit/sek.  

                Nga këto studime rezulton se nga shpimet me vetderdhje dhe me stacione pompimi të 

veçanta apo ujësjellësa, merren nga fusha e Nënshkodrës afërsisht 900-1000 lit/sek. Këtu përfshihen 

edhe burimet në zonën e studimit, që dalin nga gëlqerorët që janë të lidhura me reshjet atmosferike, 

kurse nga zona e Zadrimës merren afërsisht 300l/s me gjithë burimet për rreth. Nga kjo sasi uji që 

merret hyjnë:  

 Q = 100 lit/sek që merren nga stacionet e pompimit të zonës së Nënshkodrës, disa prej tyre sot nuk 

punojnë. Q=300l/s merren nga privati me puse shpimi dhe puse fshati edhe për vaditje.  

 Q = 50 l/s merren nga burimet. 

 Gjithsej: Q = 450 lit/sek. 

                 Qarku ka resurse ujore të mëdha që janë të lidhura kryesisht me akuiferet aluviale dhe 

karbonatikë. 

o Akuiferët me porozitet ndërkokrrizor (të shkrifët) e ujëmbajtje shumë të lartë – të lartë  

o Akuiferet me përcjellshmëri uore shumë të lartë - të lartë lidhen me depozitimet e zhavoreve dhe 

zhureve me madhësi të ndryshme të cilat formojnë horizonte ujëmbajtëse pa presion dhe që kanë 

përhapje të gjerë në të gjithë zonën e Shkodrës. Akuiferët janë të pasur me resurse ujore nëntokësore 

dhe shërbejnë për furnizim me ujë të pijshëm të komunitetit. Q= 1000 l/sek + 50 l/sek që marrin 

ujësjellësat e fshatrave 1050 l/sek. rreth 391 km2.  

o Akuiferët me porozitet poro – çarje. Në qark ato kanë përhapje të kufizuar dhe të shpërndarë në 

hartë dhe shtrihen në një sipërfaqe rreth 228.04 km2,Prurjet e puseve janë 0.2-1 l/sek prurjet specifike 

variojnë q= 0.07-1 l/sek/m.  

o Akuiferët e çarë e karstikë. Tipi i këtij akuiferi ka përhajen më të gjerë në qarkun e Shkodrës dhe 

shtrihen në një sipërfaqe prej 1189 km2. Në zonat karstike koeficienti mesatar i infiltrimit të 

dobishëm shkon deri në 0.5 - 0.6. 

o Akuiferët me çarje zenë nje sipërfaqen rreth 762 km2 dhe ndërtohen nga shkëmbinj magmatikë e 

metamorfikë dhe që shtrihen kryesisht në territorin e Pukës. Për këtë kompleks interes paraqet vetëm 

masivi i Krrabit ku kemi burime me debite që variojnë nga 5 në 25 l/s. Menazhimi  integruar i 

resurseve ujore në qark kërkon një vendimarrje në nivele të ndryshme qeverisje, metodologji 
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shkencore të përparuara për ruajtjen e bilancit sasior dhe cilësor të ujërave. Eshtë më se nevojshme që 

të bëhen studime më të detajuara  të shkallëve më  të mëdha për nevojat të furnizimit  me ujë të 

komuniteteve në kuadër  njësi bashkiake. 

                 Resurset dinamike të ujërave nëntokësore. Në shfrytëzimin racional të çdo pellgu 

ujëmbajtës, sidomos për perspektivën ku pritet marrja esasive më të mëdha uji, rëndësi merr vlerësimi 

i resurseve, resurset dinamike (Qdin) , që kalon në prerjen tërthore të rrjedhjes në njësinë e kohës. 

Mbi bazën e krahasimit të tyre përcaktohetdhe bilanci ujor i shtresës ujëmbjatëse të zhavoreve. 

               Resurset e shfrytëzueshme të ujrave në Pellgun e Shkodrës. Ujërat nëntokësore të 

zhavoreve ujëmbajtëse në pellgun e Shkodrës janë kapur me një numurtë madh shpimesh. Sikurse e 

kemi përmendur edhe më sipër shpimet shfrytëzojnë horizontin ezhavorreve, që përmbajnë ujëra të 

ëmbla të pijshëm.  

 Zona e Liqenit të Shkodrës , Dobraç e Lindje, zona e ish-ndërmarrjes zooteknike, si edhe zonat e 

tjera më në lindje e aftësisë ujëdhënëse (gjithmonë me shpime) merren nga 80-100 l/sek në zonën e 

Dobraçit deri në 10-15 l/sek më në lindje. Në veri të Dobraçit duke u spostuar më në lindje për shkak 

të trashësisë së reduktuar (prerje efektive më e vogël) debitet janë mbi 5 l/sek, Dragoç, Vrakë, Gril, 

Grunjë e më në Veri.  

 Zona tjetër me perspektivë është pa dyshim kontakti i karbonateve me depozitimet e kuaternarit në 

gjithë gjatësinë Shkodër-Demiraj, ku karbonatet shkarkojnë me intensitet për shkak të nivelit më të 

ulët të këtij kontakti në raport me nivelin e ujërave nëntokësore të zhavoreve. 

                Rrjedhja e ujërave nëntokësore (Resurset Dinamike). Rrjedhja e ujërave nëntoksore ose 

resurset dinamike formohet për llogari të rrjdhjes së ujërave nëntokësore të infiltruar nga karbonatet 

që qarkojnë gjithë krahun lindor të Pellgut Shkodër. Për llogaritjen e resurseve dinamike kemi 

llogaritur sipërfaqen mesatare tërthore të zhavorevee cila rezulton rreth 572500 m2. Koefiçentin 

mesatar të filtrimit m/ditë, që në puset e Dobraçit rezulton rreth 150 m/ditë si dhe gradient hidraulik 

që rezulton në vlerën 0.005 m/m.  Gjithë kjo sasi uji kuptohet se vjen nga infiltrimi i ujit nga 

karbonatet në zhavorret e kuaternarit në gjithë gjatësine e kontaktit të këtyre formacioneve. Nga 

përllogaritjet e pellgut ujëndarës të tyre e cila rezulton një sipërfaqe rreth 270 x 10 6 m3, koefiçentin e 

infiltrimit të rreshjeve në gëlqeror që pranohet rreth 0.6, rezulton që nga 2000 m/m shi në vit filtrojnë 

në gëlqeror 1200 m/m ose 1.2 m/vit (I). 

                -Infiltrimi i dobishëm në gjendje ekuilibri të bilancit, sasia e ujit që infiltron në masiv (Ië) 

rezulton: Ië= S x I = 270 x 10 6 x 1.2 m/ditë = 7.13 m3/sek ose 7130 l/sek Nga sa shihet nga 

përllogaritjet, sasia e ujit që futet në zhavorret e kuaternarit me atë që del dhe shkarkon në liqen është 

afërsisht e barabartë ose më saktë rreth 1000 l/sek më shumë. Nga pellgu ujëmbajtës sot për sot 

merren rreth 1100 l/sek (ujësjellësi Shkodër + Komunat nëkëtë pellg). Nga sa shikohet sot për sot 

shfrytëzohen rreth 18-20 % e aftësisë rrjedhëse të pellgut. Sasia e ujit që shkarkohet nga gëlqerorët 

duhet marrë me rezervë për faktin se kërkon studime e llogari më të sakta sepse ajo përbën rreth 2 % 

të sasisë që shkarkon Buna nga liqeni (320 m3/sek). Në këto kushte kuptohet që infiltrimi në gëlqeror 

mund të jetë me i madh por mungesa e studimeve në këtë drejtim nuk lejon të bëhen llogari të sakta. 

Në përgjithësi, nga sa shihet, kapaciteti ujëdhënës i pellgut nuk mund të jetë më i madh se 6 m3/sek. 

Në rast se do të rrisnim këto sasi uji në shfrytëzim do të ndodhte devijim i rrjedhjes së ujërave nga 

drejtimi i tanishëm PL në drejtimin LP (Liqeni – Zhavore të pellgut, një fenomen tepër i dëmshëm. 

Resurset dinamike për fushën NënShkodër-Zadrimë janë për llogari të infiltrimit të ujit nga lumi Drin 

dhe Buna me një front ushqimi prej 20 km, trashësi të shtresës së zhavoreve prej 10-60 m, K=100-

150 m/ditë dhe i = 0.002 rryma nëntokësore natyrore (Që) e përcaktuar me formulën Darsi dhe 
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rezultojnë rreth 600l/s në pjesën e profilit të paraqitur në bregun e Bunës dhe 400l/s për bregun e 

lumit Drin, pra rreth 1000 l/s. 

                  Probleme: 

Mbrojtja e akuifereve nga ndërhyrjet, duke respektuar distancat në përputhje me ligjin “Për burimet 

ujore”, mbrojtja gjatë punimeve që prite të zhvillohen nga propozimet e planit për ndërtimin e 

infrastrukturës.  

                 Burimet ujore sipërfaqësore 

                Shqipëria dallohet për një rrjet hidrografik të pasur dhe bashkia Shkodër ka një 

shumëllojshmëri trupash ujor të përbërë nga përrenj, lumenj, burime, liqene, si dhe ujërat e detit 

Adriatik. Elementët e rinj hidrografik janë dhe ujëmbledhësit artificialë të shumtë në numër si dhe 

sistemi i gjerë i kanaleve kulluese e ujitëse. Ky rrjet hidrografik përveç vlerave natyrore dhe estetike 

të peisazhit ka dhe rëndësi ekonomike e jetësore. Elementet ujore më të rëndësishëm në këtë territor 

janë: liqeni i Shkodrës, lumi Drin, lumi Buna, lumi Kir, lumi Shalë, laguna e Vilumit, këneta e 

Domnit etj.   

 

                                   Harta 3:  Sistemi  hidrik bashkia Shkodër 

              Liqeni i Shkodrës: Është liqeni më i madh në Gadishullin Ballkanik, për sa i përket 

sipërfaqes ujore. Liqeni i Shkodrës përfshihet në pellgun ujëmbledhës të detit Adriatik. Ndodhet në 

kufi ndërmjet Malit të Zi dhe Shqipërsë, në pjesën Jugore të Alpeve. Sipërfaqja totale e Liqenit është 

5500 km2, nga ku 4470 km2 i takojnë Malit të Zi dhe 1030 km2 Shqipërisë.  Përmes lumit Buna ai 

derdhet në jug-lindje në detin Adriatik. Liqeni i Shkodrës dhe rrethinat e tij janë shpallur Rezervat 

Natyror i Menaxhuar si dhe zonë Ramsar. Ka një lartësi mesatare prej 5 m mbi nivelin e detit, 

thellësi maksimale prej 8.3 m, thellësi mesatare prej 5.01 m, kapacitet prej 1931.62 x 10-6 m3. 

Thellësia e liqenit rritet në pjesën jugperëndimore, në izobatin e 7 dhe 8, përgjatë segmentit të kufirit 

kombëtar. Rreth 165 km2 të Liqenit janë nën nivelin e detit. Ka një nivel mesatar minimal 5.15 m mbi 

nivelin e detit. Amplituda maksimale e Liqenit është 5.33 m (në Shqipëri 5.13  m), amplituda 
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mesatare është 3.34 mm thellësia maksimale (në syrin e Rdushës), është mbi 80m. Rreth 19% e ujit 

mblidhet nga pellgu ujëmbledhës në pjesën shqiptare. Lumenj që derdhen në Liqen janë: Lumi 

Moraça, Lumi Cem, Lumi Zeta, Lumi Rijeka Crnojevica, Lumi Orahovshtica, Lumi Crmnica, etj.   

                Lumi Drin: Është lumi më i madhë i rrjetit hidrografik të Shqipërisë si dhe një ndër 

lumenjtë më kryesorë të bregut lindor të detit Adriatik, si për nga sipërfaqja e pellgut të tij 

ujëmbledhës, ashtu edhe nga shkalla e ujëshmërisë. Drini formohet nga bashkimi i dy lumenjve 

afluentë, Drini i Bardhë dhe Drini i Zi. Gjatësia e përgjithshme e lumit Drin është 285 km. Nga 

burimi e deri në derdhjen e tij ai ka një rënie të përgjithshme prej 685 metrash, që i përgjigjet një 

pjerrësie mesatare prej 2%. Pas bashkimit të dy lumenjve Drin i Bardhë dhe i Zi, lugina e lumit Drin 

kalon nëpër shëmbinj magmatik, që përmbajnë ujëra çarjesh me sasira të vogla. Nga Vau i Dejës e 

deri në derdhjen e tij në Bunë, Drini kalon nëpër shtresa të kuaternarit, të cilat mbulojnë formacionin 

terrigjen neogjenik. Lumi Drin pas daljes nga H/C i Fierzës e deri në derdhjen e tij në shtratin e lumit 

Buna, merr ujërat e disa afluentëve të tij të rëndësishëm si ato të lumenjve Valbona, Nikaj, Shalë, 

Gjadër dhe Kiri.   

               Lumi Buna: Është i vetmi lum fushor në rrjetin hidrografik të Shqipërisë. Rrjedh nga liqeni 

i Shkodrës, nga skaji i tij më jugor në jug-perëndim të qytetit të Shkodrës dhe përfaqson të vetmin 

emisar të këtij liqeni. Lumi ka gjatësi 44 km dhe rrjedh përgjatë fushave të Bregut të Bunës ku 

përfshihen Fusha e Anamalit në të djathtë të lumit dhe Fusha e Trushit bashkë me fushën e Velipojës 

në të majtë. Prurja mesatare vjetore e Lumit Buna është 320 m3 ujë/sek. E dyta në rajonin e Adriatikut 

pas Lumit Po dhe e pesta në rajonin e Mesdheut. Lumi Buna bashkohet me Lumin Drin 1.5 km larg 

nga Liqeni. Ndonëse Buna është lum tipik fushor, i karakterizuar si pjesërisht i lundrueshëm, ai 

grumbullon ujëra nga një territor i theksuar malor. Në rast të prurjeve masive Lumi Drin e bllokon 

Lumin Buna.  Disa nga faktorët kryesorë që ndikojnë në regjimin e ujërave të Lumit Buna janë: 

bllokimi i grykës së Bunës nga dallgë të mëdha të krijuara gjatë baticave dhe erërave të forta që vijnë 

nga perëndimi, prurjet e Lumit Drin, efektet rregulluese të Liqenit të Shkodrës. 

                Lumi Shalë: Është lumi më i rëndësishëm i gjithë rrjetit hidrografik të Alpeve Shqipëtare 

nga shkalla e tij ujëshmërisë. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës së këtij lumi është 260 km2, lartësia 

mesatare 1081 metra mbi nivelin e detit, gjatësia e shtratit është 39.3 km, pjerrësia 22.6 m/km dhe 

dendësia e rrjetit hidrografik 3.2 km/km2 . Fillimin sipërfaqësor të rrjedhës së tij e ka në tek burimet e 

Okallit dhe të Shtrazës, që dalin në rrëzën jug-lindore të malit të Padohijës, në rajonin e Thethit. Eshte 

i pasur ne peshk trofte dhe gjallesa te tjera.  

               Lumi Kiri: Është lumi i cili buron nga shpatet e Bigës, Ndërkjores e Qafës së Bëshkasit dhe 

derdhet në lumin Drin pranë Kalasë së Shkodrës. Lumi ka marrë emrin e fshatit dhe jo fshati emrin e 

lumit përmes të cilit kalon, sepse në kohët e hershme ky lumë kishte emrin Clusala. Rrjedha e lumit 

nuk është e qëndrueshme sepse varet nga rreshjet edhe pse furnizohet nga përrenj nga Alpet 

Shqiptare. Është i pasur me trofta. Mbi këtë lum qëndron Ura e Mesit e ndërtuar gjatë sundimit 

osman, harku i së cilës kujton atë të Urës të Mostarit, në Bosnje. Eshtë lumë i rrëmbyeshëm, i cili 

shkakton përmbytje para bashkimit me lumin Drin, shkakton erozionin e fuqishëm të brigjeve të 

lumit, dëmtim të strukturave mbrojtëse, transportin e gurëve dhe zallishteve në tokat bujqësore në 

afërsi të brigjeve si dhe rritjen e prurjeve në lumin Drin.  

Laguna e Vilunit:Ndodhet në pjesën veriore të Ultësirës Bregdetare, në anën e majtë të deltës së 

Bunës. Sipërfaqja e pasqyrës së ujërave të kësaj lagune është 1.6 km2, gjatësia maksimale është 3.10 

km, ndërsa gjerësia është 0.9 km. Kjo është një lagunë kryesisht e cekët me origjinë potamogjene dhe 

më pak limniogjene, e cila është formuar nga akumulimi i prurjeve të ngurta të lumit Drin. Laguna e 

Vilumit lidhet me detin Adriatik me anën e një kanali natyror, nëpërmjet të cilit kryhet dhe një proces 
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aktiv ujëkëmbimi. Si rrjedhojë ujërat e kësaj lagune janë të kripura. Edhe nivelet e ujërave të lagunës 

së Vilumit i nënshtrohen lëkundjeve të theksuara, të cilat kanë një ecuri që në përgjithsi përkon me 

atë të detit Adriatik. Në këtë lagunë bilanci ujor është pozitiv mbasi në të derdhen edhe ujëra të rrjetit 

lumor. Në këtë mënyrë sado që ujëkëmbimi me detin është intensive, temperatura e kripshmëria e 

ujërave të kësaj lagune ndryshon në kufinj të gjerë jo vetëm gjatë muajve të stinëve të ndryshme të 

vitit por edhe në periudhën shumëvjeçare. Në lagunën e Vilumit është i zhvilluar peshkimi. Laguna 

është nën ndikimin e ndryshimeve morfologjike bregdetare dhe të vijës ujore detare. 

Digat e bujqësisë: Në territorin e bashkisë Shkodër, gjenden një numër i konsiderueshëm i 

rezervuarëve artificiaëe, që shërbejnë për ujitjen në bujqesi.Rezervuari artificial i Shtodrit ndodhet 

ndodhet rreth 5.8 km në verilindje të qytetit të Shkodrës. Rezervuari është ndërtuar në vitin 1970. Ajo 

është e formuar nga një digë e vetme rreth 38 metra e lartë. Kapaciteti zyrtar i rezervuarit në nivel të 

lartë të ujit është 11 Mm3. Sipërfaqja e rezervuarit është përafërsisht 98 ha. 

 

4.3.2. Cilësia e burimeve ujore   

Burimet ujore (liqeni, lumenjtë, rezervuaret, lagunat, janë nën ndikimin e shkarkuesve të ndryshem 

ndotës, kryesisht nga shkarkimet në liqen dhe në lumin Buna. 

Aktivitetet njerëzore dhe burimet natyrore janë shkaku kryesor për ndotjen e ujërave nëntokësore e 

sipërfaqësore, të cilat shoqërohen me efekte negative afatgjatë në ujin nëntokësor. Largimi ndotësve 

nga uji nëntokësor është e vështirë. Pavarësisht nga distanca, një burim potencial ndotje nuk duhet të 

vendoset mbi lartësinë e pusit. Shkaktarët kryesor ndotës jane ujërat e ndotura të pa trajtuara, 

ndërhyrjet në zona të kufizuara sanitare, praktika të paqëndrueshme bujqësore, puse të paligjshme.i 

Shkaqet kryesore:       

- Ndotja nga ujërat e zeza  

- Ndotja nga aktivitetet bujqësore  

- Ndotja nga minierat  

- Ndotja nga sipërfaqet dhe ujërat ndërkufitare me shtetet e tjera  

- Ndotja nga grumbullimet e plehrave urbane  

- Ndotja nga aktivitete ilegale  

- Dëmtimi i shtretërve të lumenjve dhe cënimi hidroteknik nga shfrytëzimi intensiv dhe jashtë 

kritereve i inerteve lumore, ndërhurjet në brigjet e lumenjve qe nxitin erozionin.  

- Shpimet ilegale në afërsi të brigjeve të lumenjve ose për ujë të pijshëm. 

- Zonat industriale në vendet fqinje me ndikime në sistemet ujore të përbashkëta (lumi Drin, Liqeni 

Shkodrës)  

- Përdorimi i pesticideve dhe plehërat kimike në bujqësi 

- Detergjentët 

- Ndotja nga landfillet e mbetjeve urbane, mbetjeve voluminoze ose plehërat e kafshëve. 

- Sipërfaqe të kufizuara (të vogla) mbrojtje në brezat sanitare ujorë  

- Trajtimi i keq ose aspak i ujrave të ndotur nga përdorimet; urbane, industriale, bujqësore  

- Shfrytezim intensiv i inerteve të lumenjve Drin, Buna, Kirit,  

- Vend-depozitime e pa mbyllura të mbetjeve urbane (Shkodër e Velipojë) si dhe të shpërndara në 

shumë pika të territorit të bashkisë dhe në grykederdhjen e lumit Buna. 

- Aktivitet bujqësore e industriale.  

 

Gjate vitit 2015, monitorimi i realizuar nga Agjencia Kombetare e Mjedisit ne lumin 

Drin eshte kryer në dy stacione, Topojanit (Peshkopi), që përfaqeson degen  e  lumit te 
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Drin i Zi, dhe stacioni në Uren e Bahçallekut, pas bashkimit të dy degeve të 

Drinit.Lumi i Bunës monitorohet në Uren e re të Bunës dhe në Muriqan.(Raporti 

Gjendjes Mjedisit 2015). Indikatoret kryesore te monitoruar: permbajtja e nevojës 

biologjike për oksigjen, përmbajtja e NKO, fosfori total, nitrate NO₃, nitrite NO₂, 

amonjaku NH₄,  

 

Burimi: Raporti AKM 2015 

 

 
 

Grafiku Nr. 21, cilesia e ujrave Drin, Bun 

         

 Rezultatet e monitorimit të vitit 2015, tregojne se lumenjte Drin, Buna, janë lumenjtë me cilësi të 

III ose gjendje e moderuar. Ndotja e tyre është  pasojë e ndikimit dhe presionit  më të madh te 

shkarkimeve urbane dhe industriale. Por në nivelin e pellgut ujëmbledhës Drin-Bunë në vitin 2014, 

pellgu është vlerësuar me gjendje të keqe sepse në degët kryesore të tij shkarkohen burime të shumta 

ndotje si minierat, mbetje urbane dhe ujëra të ndotur, sedimente nga erozioni që shtojnë ushqyesit, 

ndikimet mjedisore mbi faunën ujore dhe ndotjen e ujërave (harta nr.5). 

        Harta Nr.  4   Ndotja e baseneve lumore 2014 
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Grafiku nr.22  Vlerat mesatare vjetore të O₂ në vite ne lumenj 

Burimi: Raporti AKM 2015 

 
           Vlerat e oksigjenit të tretur në lumin e Drinit është brenda kufijve të lejueshëm Ujërat e lumit 

Drin jane të pasura me oksigjen dhe në lumin Bune dhe  klasifikohen te cilësisetë mirë, kategorin 

e I, ( norma >7). Ne vlera pak me te ulta paraqitet permbajtja e oksigjenit ne stacionin Drin i Lezhes, 

7.4mg/l por që përsëri ndodhet brenda vlerës së lejuar . Ne vitin 2015, konstatohet nje ulje e 

oksigjenit te tretur si pasoje e ndotjes nga shkarkimi i ujerave te zeza ne lumenj. 

  

Grafiku nr.23. Vlerat mesatare vjetore të NBO5 ne uje 

Burimi: Raporti AKM 2015 

Një parameter i rëndësishëm i vlerësimit të cilësise së ujërave të lumenjve është nevoja biologjike për 

oksigjen, i cili është një tregues i matjes së ndotjes. Ne grafikun e paraqitur ecuria e NBO5 në basenet 

lumore të Shqipërisë nga viti 2010 deri 2015, vërehet tendenca në rritje e  këtij parametri në të gjithë 

lumenjtë, shkak i të cilit është shkarkimi i ujërave urbane dhe industriale të patrajtuara. Në basenin e 

Drinit vlera e lartë e NBO5 ndikohet nga ndotja e ujërave të ndotura, krahasur me vlerat limite 

vleresohen të cilësise së tretë, gjendje e moderuar  dhe Ishmi dhe Semani të cilësisë së katërt, gjendje 

e varfër. 
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Grafiku nr.24. Vlerat mesatare vjetore të NH4 në une ne vite 

Burimi: Raporti AKM 2015 

 

Përmbajtja e amonjakut në vlera më të larta, rezulton në  basenin  e Ishmit dhe të Semanit ku ujërat e 

tij ndotën nga dega e lumit të Gjanicës ku përmbajtja e NH₄ është në vlera të konsiderueshme. 

Basenet e tjerë kanë permbajtje të amonjakut pothuajse të njëtë në vite 2012-2015 me një tendencë të 

lehtë në rritje ose ulje. Baseni i Drinit, duket i cilësise të mirë, kurse baseni i Semanit paraqitet në 

gjendje te varfër dhe i Ishmit në gjendjen me të keqe. 

Grafiku nr.25. Vlerat mesatare vjetore të NO2 ne uje  

Burimi: Raporti AKM 2015 

 

Përmbajtja e nitrateve në vite paraqitet në vlera të ndryshme brenda basenit, por permbajtja e tyre ne 

ujërat e lumenjve  është e ulët në krahasim me normën e cilësisë së mirë < 2mg/l . Pasurimi i ujërave 

të lumenjve me nitrate vjen kryesisht nga përdorimi i plehrave kimike në bujqësi në tokat rreth 

baseneve ujore. 

Grafiku nr.26 Vlerat mesatare vjetore të NO3 në vite 

Burimi: Raporti AKM 2015 
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Përmbajtja e fosforit vazhdon të jete problematike në zonat ujore me të ndotura si pasojë e 

shkarkimeve industriale dhe urbane të pasura me fosfor nga përdorimi i detergjenteve me përmbajtje 

fosfori. Përmbajtja e fosforit total paraqitet në vlera të qendrueshme në vitet 2012-2015 në të gjitha 

basenet. Vlerat më të larta rezultojnë në basenin e Ishmit dhe Semanit të cilët klasifikohen 

respektivisht në vlerat kufi të cilësise mesatare dhe cilësi e mirë. Basenet e tjerë klasifikohen të 

cilësisë shumë të mirë. 

Grafiku nr.27 Vlerat mesatare vjetore të NO3 

Burimi: Raporti AKM 2015 

 

 

  Përmbajtja e fosforit vazhdon të jetë problematike në zonat ujore me të ndotura si pasoje e 

shkarkimeve industriale    dhe    urbane të pasura me fosfor nga perdorimi i detergjenteve me 

përmbajtje fosfori. Përmbajtja e fosforit total  paraqitet në vlera të qendrueshme në vitet 2012-2015 

në basenin e Drinit. Përmbajtja  e fosforit total në ujërat e lumenjve Drin  dhe Bune paraqitet ne 

vlera te uleta me  luhatje te vogla ne te kater stacionet e monitoruara.Vlera e tyre varion nga 0.03-

0.04 mg/l per lumin Drin, 0.021- 0.03 mg/l per lumin Bune. Ne stacionin Drini i Lezhes, i cili eshte 

nje stacion ne cilesine e ujrave te te cilit ndikojne shkarkimet urbane, per vitin 2015 vlerat e fosforit 

total nuk kane  rezultuar te larta 0.037 mg/l/. Megjithate ne vitin 2015, niveli i permajtjes te fosforit 

total, tregon se ne mungese te masave kufizuese mund te rritet. 

 

         Tabela 10-vlerave të radioaktivitetit alfa dhe beta total të kampioneve të marra në lumenj 

sezoni pranverë 2015, lumi Drin 

 

 

Lumi dhe pika e mostrimit 

Aktiviteti alfa 

total mBq/L 

Aktivi

teti 

beta 

total 

mBq/

L 

Drin (Baçallëk, Shkodër) 28.07 ± 2.78 689.71 ± 68.13 

Mat (Ura e Re në Milot) 24.99 ± 2.57 698.29 ± 68.14 

Lumi Erzen (Ura e Beshirit) 13.89 ± 1.48 538.93 ± 54.21 

Lumi Shkumbin (Ura Rrogozhine) 69.98 ± 6.91 712.15 ± 72.14 

Lumi Vjosë (Ura e Mifolit) 36.03 ± 3.45 684.74 ± 68.23 

Stacioni per Fallout Aktiviteti alfa total Bq/m2muaj Aktiviteti beta total 

 Bq/m2muaj Shkodër   

Tiranë 0.62 ± 0.071 7.12 ± 0.78 

Vlorë   
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      Grafiku 28 vlerave të radioaktivitetit alfa total (në mBq/L) të kampioneve të marra në lumenj 

pranverë-vjeshtë 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorimi ujërave Nentokësorë 

 

Monitorimi i ujerave nëntokësorë e kryer nga Agjancia Kombëtare e Mjedisit, 2015 në 

basenin e Drinit, 4 shpime te akuiferit dhe 3 shpime ne burime të akuiferit karbonatik, 2 

matje të nivelit të ujërave nëntokesore  në 4 shpime : në Grudë - Fushë, Shtoj i Vjetër, shpimi 

Kisha e Madhe, shpimi Dobraç - Shkodër. Në shpimin nr.1 Dobraç monitorimi është kryer 

me sondë stacionare vetë - rregjistruese. 

 -  Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet në akuiferin e Shkodrës është 1200 

- 1300 l/sek që përdoret për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Shkodrës dhe fshatrave. 

- Risku i ndotjes ndotjes është i lartë : 

a) Për shkak të mbulesës së vogël mbrojtëse sidomos në akuiferin e Dobraçit. 

b) Nga plehërimi i tokës bujqësore 

c) Shfrytëzimi intensiv mund të çojë në përzierjen e ujrave të freskëta me ujrat  Mp të  lartë. 

 

Fortësia e përgjithshme Fp - Fortësia e përgjithshme Fp në dy fazat e monitorimit varion Fp = 

5.91 - 11.68 ogj, ndërsa në fazat e monitorimit në vitin 2014 varionte Fp = 6.58 - 11.45 ogj. 

Uji është brenda normës së ujit të pijshëm (norma shqiptare 10 - 20 ogjermane, përmbajtja 

maksimale e lejuar 25 ogjermane). UN janë të butë në shpimin Hot i Ri dhe në burimin Syri i 

Sheganit. Janë me fortësi mesatare në shpimet e tjerë në Dobraç, st.Velipojë, Kisha e Madhe 

dhe në burimet e Tushemishtit e të Linit. Ndryshimet e këtij treguesi në dy fazat e monitorimit 

janë të vogla që variojnë nga 0.07 – 2.57 ogj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.1 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 100 

 

Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Mineralizimi i përgjithshëm në dy fazat e monitorimit varion  

Mp 

= 173.74 – 330.7 mg/l, ndërsa në vitin 2014 Mp varionte Mp = 185.86 - 327.03  mg/l. Mineralizimi i 
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përgjithshëm në këtë akuifer në të gjithë rrjetin e monitorimit është brenda normës së standartit 

Shqiptar. Janë ujra të ëmbla me mineralizim të përgjithshëm Mp < 1 gr/l. Në shpimin e Dobraçit që 

shfrytëzohet për furnizimin me ujë të qytetit të Shkodrës Mp luhatet në vlerat 321 - 352.23 mg/l për 

vitin 2010 - 2015 dhe mineralizimi mesatar është Mp = 335.02 mg/l. Ndryshimet e Mp në fazat e 

monitorimit janë të vogla ato variojnë nga 1.04 – 77.16 mg/l 

    Përmbajtja e Natriumit Na - Përmbajtja e Natriumit Na në dy fazat e monitorimit të vitit 2015 varion 

nga 0.85 - 11.16 mg/l, ndërsa në vitin 2014 ajo varionte nga 1.18 - 11.01  mg/l. Përmbajta e natriumit 

është e vogël nën përmbajtjen e rekomanduar. Ndryshimet në dy fazat e monitorimit  janë të vogla që 

variojnë nga 0.13 – 0.98 mg/l. 

 

Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë varion Mth = 116.36 - 212.43 mg/l, ndërsa në vitin 2014 varionte 

Mth = 113 - 209  mg/l. Mbetja e thatë mesatare luhatet në vlerat 175.3 mg/l. Mbetja e thatë ështe 

brenda normës së lejuar (STASH 5000 - 1000 mg/l). Ndryshimet në dy fazat e monitorimit janë të 

vogla që variojnë nga 6.45 – 41.99 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fig.nr. 2- Na për akuiferin AL 100 

 

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja e kalciumit Ca në dy fazat e monitorimit varion  nga 23.16 - 

64.12 mg/l, ndërsa në tre fazat e monitorimit në vitin 2014 përmbajtja e Ca varionte nga 23.61 - 62.62 

mg/l. Ndryshimet në fazat e monitorimit variojnë nga 0.52 – 14.16 mg/l. Përmbajtja mesatare 5 vjeçare 

varion Ca = 22.43 – 59.36 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig. nr. 3 - Ca për akuiferin AL 100 

 

Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja e Magnezit Mg në dy fazat e monitorimit varion  nga 5.46 – 

31.43 mg/l. Në dy fazat e monitorimit në vitin 2014 përmbajtja e Mg varionte nga 5.48 - 35.98  mg/l. 

Përmbajtja Mg është mbi përmbajtjen e rekomanduar në shpimin e Velipojës (sipas Stash dhe BE) por 

nën përmbajtjen maksimale të lejuar PML – Stash, BE . Nën përmbajtjen e rekomanduar janë vlerat e 

Magnezit në shpimet e tjerë dhe në 3 burimet e monitoruara. Në shpimin e Velipojës përmbajtja mesatare 

e Magnezit është 31.95 mg/l. Ndryshimet në fazat e monitorimit variojnë nga 0.35 – 2.59 mg/l. 
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Fig.nr.4- Mg  për akuiferin AL 100 

 

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Hekurit Fe në dy fazat e monitorimit të vitit 2015 varion  

0.01 -0.06 mg/l, ndërsa në dy fazat e monitorimit në vitin 2014 përmbajtja e hekurit Fe varionte 

0.01 - 0.08mg/l. 

 

 

 

Në analizat e tjera përmbajtja është brenda normës së rekomanduar. Përmbajtja mesatare varion 0.029 - 

0.13mg/l.  Ndryshimet stinore variojnë nga 0 - 0.01 - 0.05 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përmbajtje e Amonjakut NH 

Fig.nr.5  - Fe për akuiferin AL 100 

 

- Përmbajtje e Amonjakut takohet në dy fazat e monitorimit në sasinë nën 

0.01 mg/l në shpimin Dobraç, Hot i Ri dhe Kisha e Madhe dhe ne sasine 0.01 - 0.04 mg/l në burimet. 

Takohet përmbajtje e amonjakut NH4, në shpimin nr. 36 Velipojë nër vite nga 0.03 mg/l dhe 0.24 mg/l, 

përmbajtja është mbi kufirin max të lejuar 0.05 mg/l nën PML të BE. Përmbajtja mesatare e Amonjakut 

për vitet 2011 - 2015 varion 0.005 - 0.08 mg/l. Përmbajtja e Amonjakut NH4, në vite jepet në fig. nr. 8 e 

krahasuar me standartet e STASH dhe BE (0 - 0.05, 0 - 0.5 mg/l). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 6- NH për akuiferin AL 100 

Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Klorit Cl në dy fazat e monitorimit varion 1.12 - 8.32 mg/l. Në dy 

fazat e monitorimit në vitin 2014 përmbajtja e Cl varionte nga 1.39 - 8.62 mg/l. Përmbajtja Cl është brenda 

normës. Ndryshimet në fazat e monitorimit janë të vogla që variojnë nga 0.39 – 1.3 mg/l, gjithashtu dhe në 

vite ndryshimet janë të vogla të karakterit stinor. Përmbajtja mesatare 5 vjeçare varion 1.87 - 10.999 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.7 - Cl  për akuiferin AL 100 

 

Përmbajtja e Sulfateve SO 

 

- Përmbajtja e Sulfateve SO 

 

në dy fazat e monitorimit varion  nga 1.69 – 

25.52 mg/l. Në dy fazat e monitorimit në vitin 2014 përmbajtja e Sulfateve varion 2.06 - 24.13  mg/l. 

Përmbajtja e Sulfateve është brenda standartit të rekomanduar. Ndryshimet në fazat e monitorimit janë të 
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vogla që variojnë 0.96 – 13.13 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.8 - SO4 

 

për akuiferin AL 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-Përmbajtja NO

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Përmbajtja e Nitrateve NO 

 

 

 

 

 Në dy fazat e monitorimit në vitin 2014 përmbajtja e Nitrateve varion 1 - 13.24 mg/l. 

Përmbajta është e vogël dhe është brenda normës së lejuar (norma STASH 25 - 50 mg/l, 

BE 25 - 50 mg/l). Ndryshimet në fazat e monitorimit janë të vogla që variojnë nga 0.04 – 

2.18 mg/l. 

 

 

Përmbajtja nitriteve NO2 - Në fazat monitorimit takohet përmbajtje e Nitriteve në sasine nën 0.01 mg/l 

në gjithë shpimet nr.1 Dobraç, në nr.3 Kisha e Madhe, në shpimin Hot i Ri, në st.Velipoje, në burimet 

Syri i Sheganit, Tushemishtit, të Linit. Përmbajtja është nën përmbajtjen maksimale të lejuar. Në 

shpimin e st. Velipojë dhe në vitin 2012 ka patur përmbajtje 0.8 mg/l në fazën parë të monitorimit 

përmbajtje kjo pak mbi normë (kufiri max i lejuar 0.05 mg/l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. nr.10 - NO 

 

për akuiferin AL 100 
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Liqeni i Shkodrës 

Stacionet e monitorimi : Koplik (Sterbec), Shiroke dhe Zogaj 

o Stacioni Koplik (Sterbeq)  – ndodhet në pjesën veriore të liqenit. Aktivitetet ekonomike në këtë 

zonë janë  peshkimi dhe blegtoria por jo në nivel problematike. 

o Stacioni Zogaj - ndodhet në pjesën jugperëndimore të liqenit. Aktivitetet kryesore në këtë zonë janë 

bujqësia dhe peshkimi por vitet e fundit është zhvilluar shume dhe  turizmi në këtë zone.  

o Stacioni Shiroka –Ndodhet në pjesën jugore të liqenit. Në zonën e Shirokës aktiviteti kryesor është 

peshkimi dhe turizmi i vogël kryesisht me disa restorante të vegjël. Ndikimin kryesor i ndotjes  në 

këtë zone  vjen nga shkarkimet urbane 

 

 
Grafiku nr.29  Burimi: Raporti AKM, 2015 

 

Transparenca mesatare  e ujrave të liqenit është ulët dhe varion nga 3-3.7 m ku vlera me e larte 

është në stacionin e Koplikut. Gjate periudhës së monitorimit ndryshimi i transparencës në cdo 

stacion ka qenë i vogël me 0.2 m. Duke u nisur nga vlerat e transparences ujërat e liqenit 

klasifikohen të cilësisë  mezotrofike. 

 
Grafiku nr. 30 Burimi: Raporti AKM, 2015 

 

Ujërat e liqenit jane të ngopura me oksigjen dhe me tendence të  qendruesheme në vlera 7.8-8.8 

mg/l. Verehet  nje zvogelim i lehte i permbajtjes se oksigjenit ne ekspediten e pare si pasoje e  

rritjes se bimesise ne fundin e liqenit . 

 

 
Grafiku nr. 31 Burimi: Raporti AKM, 2015 
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Grafiku i paraqitur tregon se  vlerat e përmbajtjes se P-total luhaten nga 0.001 ne 0.04 mg/l dhe 

vlera me  e larte rezulton në stacionin Shiroke dhe Koplik në thellësine 5 m. Vlerat e larta  të 

fosforit  kanë  një ndikim negativ për cilësinë  ujërave të liqeneve dhe është një faktor biologjik i 

kufizuar i jetës së ujit. Të dhënat e monitorimit tregojne se përmbajtja e fosforit total  është pak më 

i lartë se niveli oligotrofik  

 
Grafiku nr.32 Burimi: Raporti AKM, 2015 

 

Përmbajtja e amonjakut varion nga 0.01-0.04 mg/l  ku  vlerat më të larta rezultojnë në sipërfaqe të 

ujit  në Shiroke dhe në thellësine 5 m në  Zogaj. Në krahasim me vlerën limit për ujërat e ëmbel për 

rritjen e peshqeve ( 0.2 mg/l ) përmbajtja e amonjakut është e ulet, megjithatë duhet konsideruar si 

element ndotës, pasi prania e tij në përqëndrime të larta ka veprim toksik për peshqit. 

 
Grafiku nr.33 Burimi: Raporti AKM, 2015 

 

Vlerat e përmbajtjes së nitrateve variojne nga 0.14 - 0.17 mg/l duke i klasifikuar ujërat e liqenit të 

cilësise oligotrofike. 

 
Grafiku nr.34 Burimi: Raporti AKM, 2015 

 

Përmbajtja e NKO, si tregues i rëndësishëm i ndotjes së ujërave, është në vlera më të larta se cilësia 

oligotrofike në të tre stacionet, duke i vlerësuar të tre stacionet e liqenit të Shkodrës në cilësi 

mezotrofike. 

Fitoplanktoni, si produkti i parë që krijohet nga lënda inorganike dhe energjia diellore me anë të 

fotosintezës, përbën dhe burimin e parë fillestar për ushqim për kafshët e ujit. Gjendjet e larta 
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trofike janë rezultat i reduktimit të burimeve të ujrave të ëmbla, ndotjes me lëndë organike dhe 

inorganike, shkëmbimit të kufizuar të ujit ndërmjet detit dhe lagunave si dhe të erozionit, pra në 

kushte të caktuara mund te lidhet me nivelin e ndotjes se ujrave për shkak të ndikimit të faktorëve 

të ndryshëm, vecanërisht antropogjenë. Klorofila është pigmenti kryesor i fitoplanktoneve, që ka 

aftësinë “të kapë” energjinë e dritës së diellit dhe të realizojë fotosintezën. Ekzistenca e 

fitoplanktonit varet nga prania e klorofilave në të, prandaj përmbajtja e tyre në ujërat e analizuara 

shërben për të vlerësuar biomasën e fitoplanktonit, pra lejon të vlerësohet materiali  bimor i aftë për 

të realizuar fotosintezën. Nga studime të shumta është vlerësuar se përmbajtja e klorofilës a është 

proporcionale me masën e fitoplanktonit dhe se ajo përbën 1.5 % të masës së thatë të lëndës 

organike të pranishme në ujë. 

 

Tab. 11   Përmbajtja e klorofilësa të fitoplanktoneve në  Liqenin e Shkodrës  Prill-Shtator 

2015. 

 
Tabela nr.10 Burimi: Raporti AKM, 2015 

 

Të dhënat e tabelës tregon se muaji me përqendrimin më të lartë të klorofilës a në Liqenin e 

Shkodrës ka qenë Shtatori ndërsa vlera më e lartë është arritur në stacionin e Zogajt 6.034 µg/dm³. 

Gjendja trofike e mesatarizuar e Liqenit të Shkodrës të monitoruara 2015. 

Tabela nr. 12 Burimi Agjencia Kombëtare e Mjedisit 

 
 

Gjëndja trofike e mesatarizuar për të tre periudhat e monitorimit për çdo stacion tregon një nivel 

oligotrofik të ujërave, megjithatë, njohja në detaje e situatës për çdo periudhë monitorimi vë në 

dukje tendencën drejt mezotrofisë në fund të verës dhe vjeshtë, periudhë kjo që korrespondon me 

temperature të larta dhe sezonin turistik dhe me një nivel ndotjeje më të lartë. 

 

Liqeni i Shkodres, per shkak te pozicionit gjeografik, të shkarkimit të ujerave të zeza në segmentin 

Ura e Bahcallekut-Koplik si nga sistemi qendror i qytetit të Shkodrës dhe nga gropat septike deri në 

qytetin e Koplikut, shkarkimi i mbetjeve urbane, plehërave kimike të përdorura në bujqësi, 

detergjenteve, shkaktojnë rritjen e algave, vecanërisht në anët e liqenit, zhvillimi i proceseve të 

eutrofikimit të ujërave dhe dëmtimi i cilësisë ujërave. Shtohen rreziqet në zinxhirin ushqimor të 

përmbajtjes së elementeve toksikë në organizmin e njeriut nga konsumi i peshkut. 
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Foto nr.1 ,2 Figura Eutrofikimi ujrave të liqenit Shkodrës 

- Në ndotjen e ujit të liqenit të Shkodrës kanë ndikuar  shkarkimi i ujërave të zeza qe vijne nga 

sistemi ose gropat septike të shpërndara në gjithë bregun e liqenit, mbetjet urbane, pleherat dhe 

pesticidet që përdoren ne bujqësi dhe derergjentet. 

Referuar Sistemit Ujor, Plani i Përgjithshëm Kombëtar propozon: që planet sektoriale, rajonale e 

vendore duhet të reflektojnë masa konkrete të mbrojtjes se Sistemit Ujor. Gjithashtu PPK 

parashikon edhe dy rregulla kryesore përsa i përket mbrojtjes së burimeve ujore:  

- 200 m distance nga vija e bregut detar dhe njëkohësisht izoipsin 2  m për bregdetin fushor dhe 

izoipsin 60m për bregetin shkembor.  

- Për rrjedhat lumore 100m distance nga bregu i lumit ndalim i cdo aktiviteti, dhe 1 km brezi i 

korridoreve natyrore që shoqerojne rrjedhen e tyre ruhet vetëm për përdorim me perparesi natyren. 

-Përcaktimin e Vijës Blu dhe respektimin strikt të saj si kufiri i zonave mbrojtëse të të gjitha 

burimeve ujore, sipas përcaktimeve të legjislacionit sektorial në fuqi dhe Rregullores se Planifikimit 

korrik 2015, në mënyrë që të mbrohen ujërat dhe ekosistemet e tyre. 

 -Qendrat Parësore dhe Dytësore duhet të pajisen me impiant të trajtimit të ujërave të ndotur, përpos 

3 impianteve ekzistues/të planifikuar Shkodër, Lezhë-Shëngjin dhe Velipojë (Raportet Vjetore 

ERRU), në mënyrë që brenda vitit 2030 të mos derdhen më ujëra të zeza në lumenjë, det dhe të 

rritet cilësia e baseneve. 

 -Mbulimi me shërbimin e ujësjellësit dhe kanalizimeve për zonat turistike dhe suburbane. 

 -Itinerarin turistik vozitës lumor-liqenor, duke integruar vozitjen dhe lundrimin në një rrjet 

rekreativ: Vau i Dejës- Liqeni i Shkodrës- Pulaj- Ishulli i Bojanës. 

Problemet me ujerat: 

-Terësia ujore e Bashkisë shkodrës është e ndikuar në nivelin e ndotjes nga aktivitetet ekonomike të 

fuqishme në bregun e liqenit, shkarkimi i ujërave të ndotura dhe të zeza në të gjithë gjatësinë e 
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segmentit Ura e Bahcallekut- Koplik, të shkarkuara  si nga shkarkimi nga sistemi qendror në qytetin 

e Shkodrës dhe gropat septike pa standarte që shtrihen në afërsi të bregut të liqenit. 

-Shkarkimet e ujërave të zeza të qytetit te Shkodrës ne lumin Buna dhe Drin, mbetjeve urbane, 

shkaktojnë ndotjen kimike dhe biologjike të lumit Buna, demtim të biodiversitetit, rreziqe 

ushqimore, uljen e oksigjenit te tretur, procesin e eutrofikimit, humbje te gjallesave. 

-Baseni  Drin-Bune, ne vitin 2014, perfshire gjithe territorin, eshte vleresuar problematic sepse nga 

hyrja ne kufi transporton sasi te medha te mbetjeve urbane, minerare dhe kimikate. 

-Liqeni Shkodres dhe Buna e Drini, ndoten gjithashtu edhe nga perdorimi i pesticideve e pleherave 

kimike, vecanerisht ne zonat e intensifikuara bujqesore, por edhe nga pleherat organike te kafsheve, 

te cilat nuk perpunohen e perdoren sipas standarteve dhe shperndahen ne ujerat siperfaqesore. 

-Shfrytezimi pa kriter i lumenjve, pergjate 25 vjeteve, ka perkeqesuar problemet hidraulike te 

lumenjve dhe ndotjen e ujerave siperfaqesore. 

-Depozitimi i mbetjeve urbane në shtretërit e lumenjve Drin, Buna, Kir, Shale dhe në grykëderdhjen 

e Bunës, duke ndotur mjedisin, ndikime akumulative të ndotjes ujit, dëmtim të peshkut nga 

konsumi i materialeve plastike të forta si dhe nga kimikatet që zberthehen gjatë viteve. 

 

4.4. VECORITE FIZIKO GJEOGRAFIKE   

4.4.1. Analizë e përgjithshme e territorit 

  

 Topografia dhe relievi 

Shkodra ndodhet në veriperëndim të Shqipërisë. Bashkia e re Shkodër, ka një larmishmëri relievi si 

rrjedhojë e zgjerimit të saj nga perëndimi në drejtim të Velipojës dhe nga verilindja në drejtim të 

Alpeve. Qyteti është i vendosur kryesisht në rrafshinë. Në drejtimin jugperëndim verilindje ka 

kuotat nga 9.5 m deri në 24 m mbi nivelin e detit. Gjeologjikisht qyteti ndodhet në rajonin e një 

fundosje tektonike të periudhës së pliocenit. Në truallin e qytetit gjinden depozitimet e lumenjve 

përreth. Klima është mesdhetare me një përzierje kontinentale dhe detare.  

Në veriperëndim të tij ndodhet Liqeni i Shkodrës.   Nga liqeni buron Lumi i Bunës (44 km) që 

derdhet në detin Adriatik. Rrjedhja e poshtme e lumit Buna ndan kufirin me Malin e Zi. Lumi 

Bunës bashkohet me lumin Drin rreth 1.5 km në jugperëndim të qytetit. Nga ana lindore qyteti 

kufizohet nga Lumi i Kirit që buron nga Malësitë e Veriut dhe është 43 km i gjatë. Ky lum derdhet 

në Lumin Drin që rrethon Shkodrën nga ana jugore.    

Pjesa kryesore fushore e qytetit ka një shtrirje prej 1,150 ha, ndërsa pjesa kodrinore ka një shtrirje 

prej 350 ha. Në qytet përfshihen dhe tre lagje periferike: Bahçalleku në jug, Shiroka dhe Zogaj në 

perëndim, të cilat zënë gjithsej një sipërfaqe prej 180 ha. Shkodra nga ana lindore dhe jugore 

rrethohet nga një varg kodrash deri në 110 m lartësi, kodrat e Rrencit në lindje dhe të Tepes në jug.  

Në jugperëndim gjendet kodra shkëmbore e kalasë së Rozafës me lartësi 130 m dhe sipërfaqe 3.6 

ha. 
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Harta nr. 5 Harta e Relievit Shkoder 

VSM, Bashkia Shkoder 

Nga veriu dhe veriperëndimi shtrihet Fusha e Mbishkodrës përtej të cilës fillojnë Alpet e 

Shqipërisë. Rreth 30 km në juglindje ndodhet bregdeti Adriatik me Plazhin e Velipojës. Siç shihet 

brenda një rreze prej 30 km, me qendër Qytetin e Shkodrës, ekziston një tërësi bukurish natyrore, 

nga malet e larta Shqiptare deri tek bregdeti mesdhetar i Adriatikut, nga brigjet e liqenit më të madh 

në Ballkan tek kodra shkëmbore e kështjellës së Rozafës, e cila qëndron madhërishëm mbi një qytet 

i cili para 100 vjetësh kishte një lum të lundrueshëm duke sjellë anije tregtare dhe pasagjere në 

gjirin e saj.  

Shkodrës i takojnë 13 maja në Alpe, që i kapërcejnë të 2000 m lartësi si: Jezerca (2694m), Papluka, 

Mali i Vilës, Radohima (2570m), Mali i Shënikut (2550m) si dhe Biga e Gimajve (mbi 2200m) etj. 

Krahas këtyre majave në Shkodër gjenden male të tjera më të ulëta si Taraboshi (595m), Shita e 

Hajmelit e deri te kodrat e Bushatit, të Bërdicës, të Kodhelit, të Kakarriqit, të Rrencit e të Tepes. 

Ndër luginat më të bukura në rrethin e Shkodrës është lugina e Shalës (e përbërë nga dy lugina të 

vogla: lugina e Kopreut dhe lugina e Thethit), lugina e Kirit dhe lugina e Përroit të Thatë. Nga 

bregdeti deri ne Postribe  domonojne zonat bujqesore nisur ne lartesine nga 0-5 m mbi nivelin e 

detit drejt rritjes, ndersa nga Postriba fillon lartesia qe perfundon ne Alpe, nje zone e dominuar nga 

sistemet natyrore (pyje e kullota, PK Thethit ZM, zona te zhveshura etj)  

 Gjeologjia 

Në territorin e Bashkisë Shkodër gjejnë përhapje shkëmbinj dhe dhera me litologji të ndryshme të 

moshave nga Permiani e deri në Kuaternar. Këto shkëmbinj dhe dhera i përkasin zonave tektoniko 
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– faciale të “Gashit”, n/zona “Vermoshi”, të Alpeve Shqiptare, të “Mirditës”, të“Krasta - Cukalit” 

dhe të “Krujës. Në territorin e Bashkisë në sipërfaqe shfaqen shkëmbinj rrënjësor dhe dhera të 

kuaternarit të tipit mbulesor por që kanë trashësi të tillë që nuk mund të neglizhohen gjatë kryerjes 

së ndërtimeve në fushëpërhapjen e tyre.  Shkëmbinjtë dhe dherat ndahen në grupe:  

o Shkëmbinj të fortë 

o Shkëmbinj mesatare 

o Shkëmbinj të butë 

o Dhera pa kohezion 

o Dhera me kohezion 

o Dhera me veti speciale 

Kushtet gjeologo – inxhinierike të trojeve të ndërtimit: Për vlerësimin e kushteve gjeologo – 

inxhinierike të trojeve të ndërtimit rolin kryesor e luajnë vetite fiziko mekanike (ose gjeoteknike) të 

tyre. Gjithashtu rol të madh ka edhe pozicioni igjeografik dhe gjeomorfologjik i tyre. Per kete 

aresye per trojet të ndërtimit të Bashkisë Shkodër, ne pikepamjen e qendrueshmërisë dhe atë 

mjedisore, do të trajtohen 2 çështje:  

o Kushtet gjeomorfologjike 

o Vetite fiziko – mekanike (gjeoteknike) 

 

 

 

Harta nr.6 Burimi: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

Kushtet gjeomorfologjik:  
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Territori i Bashkisë Shkodër shtrihet në një hapësirë me kontraste të medha përsa i përket kushteve 

gjeomorfologjike. Ai fillon që nga male të larta në veri dhe në lindje e deri në bregun e detit në 

jugperëndim. Brenda këtij territori gjenden zona fushore të sheshta ose gati të sheshta, shpate 

kodrash të buta deri mesatare, shpate malore të pjerrëta deri të thikëta, shpate të luginave lumore te 

formave te ndryshme, deri ne kanione si dhe bregdet i tipeve akumulativ. Për lehtësi vlerësimi te 

gjithe territorin e Bashkisë është ne 3 njesi kryesore morfologjike:  

o Njesia morfologjike fushore 

o Njesia morfologjike kodrinore 

o Njesia morfologjike malore  

Njesia morfologjike fushore zë një pjesë të konsiderueshme të territorit. Nën njesia fushore 

perendimore – jugperendimore ka perhapje që nga bregdeti në jugperëndim Velipoja dhe deri në 

veriperendim në zonën e Hotit. Dy janë fushat kryesore që përbëjnë këtë njësi; fusha e Nenshkodrës 

dhe ajo e Mbishkodrës. Fusha e Nenshkodrës në vetvete përbëhet nga disa fusha të rendeve më të 

ulta si ajo e Velipojës, Luarzës, Trushit Dajçit, Bushatit, Mjedës, Stajkës dhe Bërdicës. Janë fusha 

të sheshta me kuota nga 0,0 m deri në 5 m, rrallë deri 20m (fusha e Mjedës). Kanë një pjerrësi 

shumë të vogël deri horizontale. Nga ana gjeologjike ndërtohen kryesisht nga argjila të përziera me 

material ranor. Përshkohen nga një sistem i dendur kanalizimesh dhe përdoren edhe për kultivimin 

e kulturave bujqësore.  Fusha e Mbishkodrës në vetvehte përbehet nga disa fusha të rendeve me të 

ulta si ajo e Shtojit, Gruemirës, Koplikut (Fig 16), Buzës ëe Ujit dhe Bajzës. Janë fusha me kuota 

nga 5 m (kuota e Liqenit të Shkodrës) deri në 300 m (në afërsi të Dedajve). Kanë një pjerrësi 

mesatare deri të pjerrta. Pjerrsia e tyre arrin deri 3 - 4° rrallë 5 - 6°. Nga ana gjeologjike ndertohen 

kryesisht nga rera dhe zhavore të perziera me material argjilor dhe me pak nga argjila.   

Njesia morfologjike kodrinore zhvillohet në jug, jugperendim dhe perendim. Menjeherë sapo 

perfundon njesia fushore shfaqen format e kodrave te cilat kane kuota nga 50 m deri ne 700 m. Ne 

vartesi te strukturave gjeologjike ku ato gjenden shfaqen edhe forma relievi tipike si p.sh, relievet 

kodrinore te strukturave monoklinale dhe relievet kodrinore te strukturave te rrudhosura. Rajon 

tipik ku shfaqen format morfologjike te strukturave monoklinale eshte brezi i kodrave nga 

Gruemire deri ne Bajze. Nga ana gjeologjike ndertohen kryesisht nga gelqeroret e jurasi-kretakut te 

zones se Alpeve Shqiptare. Kuotat e tyre levizin nga 50 deri 450 m. kane pjerresi te shpateve ne 

perendim te bute dhe ne lindje me te larte deri ne 30° . Strukturat e rrudhosura antiklinale kemi 

kodrat ne afersi te Velipojes (Vazhdimi veriperendimor i Kurrizoreve te Kakarriqit dhe Rrencit) 

ndertohen kryesisht nga gelqeroret e kretakut te siperm dhe eocenit te zones Kruja dhe kodrat e 

Bushatit dhe Berdices Tepes dhe Oblikes te cilat ndertohen nga depozitimet flishore te zones Krasta 

- Cukali dhe Kruja. Shpatet e ketyre kodrave kane pjerresi nga 5 deri ne 350 dhe drejtime renie te 

ndryshueshme. Kuotat e tyre jane te ulta nga 50 deri 150m. Shpatet shpesh jane te rrumbullakosur 

nga modelimi i shkaktuar nga rrjedhjet ujore siperfaqesore.  

Njesia kodrinore ne Bashkinë e Shkodres eshte e zhvilluar edhe lindje te qytetit te Shkodres ne 

zonen Bardhaj - Guri i Zi – Mazrek - Vilze. Ketu kodrat paraqiten ne menyre te shrregullt kjo per 

faktin se kane perberje te ndryshme gjeologjike nga gelqeroret e Alpeve Shqiptare; gelqeroret e 

zones Krasta - Cukalit (Kodrar e Sheldise); flishi dheShembinjte ultrabazike te masivit te 

Bardhanjoreve. Kane shpate ne pergjithsi shpate te bute dhe kuata te vogla nga 50 deri 600 m. 

Njesia kodrinore e zones Mnele – Gomsiqe – Korthpule shtrihet ne jug te Bashkisë. Shpatet e tyre 

jane me pjerresi mesatare deri 25°. Kuotat levizin nga 150 deri 600 m. Nga ana gjeologjike 

ndertohen nga shkembinj ofiolitike te zones Mirdita masivi ultrabazik I Gomsiqes dhe vazhdimi 

verilindor i masivir gabro - peridotit te Kashnjetit.  
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Njesia morfologjike malore ze një pjese të rëndësishme te siperfaqes se Bashkisë. Ajo shtrihet ne 

pjesen veriore verilindore dhe lindore te territorit te bashkisë. Ajo fillon me shpatetmalore te 

Alpeve Shqiptare nga kufiri shtetror me Malin e Zi ne perendim deri ne kufi me qarkun e Kukesit. 

Karakteristike kryesore jane kreshtat e larta, luginat e thella dhe shpatet e thepisura. Keto 

karakteristika i japin zones malore te bashkisë te Shkodres nje nje vlere te larte. 

Burimet gjeotermale: Përsa i përket shfrytëzimit të energjisë gjeotermale territory i Bashkisë 

Shkodër ofron mundësi  të pakta. Zona e Velipojës është ajo që ka potencialin më të madh për 

përdorimin e energjisë gjeotermale. Gjithsesi, në krahasim me zona të tjera në territorin e 

Shqipërisë, është relativisht e vogël. pJesa tjetër e terriorit të Bashkisë Shkodër nuk paraqet 

potenciale për zhvillimin e mëtejshëm të energjisë nga burimet gjeotermale. 

 

Harta nr. 7 

 

Peizazhi: 

Në territorin e Bashkisë Shkodër ekziston një gamë e gjerë peizazhike natyrore, që nga malet deri 

tek vija bregdetare e Adriatikut, nga brigjet e liqenit më të madh në Ballkan deri në muret 

shkëmbore të Kështjellës së Rozafës.  Peizazhi eshte i dallueshem si peizazh liqenor i liqenit te 

Shkodres me bimësinë  përreth liqenit, mali i Taraboshit me veshjen pyjore, peizazhi pyjor i Thethit 
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dhe zonave të tjera të mbrojtuta, peizazhi urban i qytetit të Shkodrës, peizazhi i gjërë natyror, 

peizazhi lumor i Drinit dhe Bunës me gjelbërimin e brigjeve, vendkalimet, bimësia etj. 

Bashkia e  Shkodrës  ndodhet në influencat e baseneve lumore (Drini, Buna, Kiri, Shala), liqenit të  

Shkodrës, maleve perreth, Alpeve; territori përmban ekosisteme të ndryshem ekolgjikisht, habitate 

karakteristike dhe të rendësishme që janë cënuar nga disa ndikime ne mjedis. Vlera ekologjike të 

zonave me veriore (Pult, Shale, Shosh) qendron ne burimet natyrore si pyjet, alpet, ujerat, 

biodiversiteti, vlerat peizazhike dhe mjedisore. Zona e Nenshkodrës karakterizohet nga kthimi i 

lumenjve ne fushor me impakte mjedisore në veçanti përmbytjet. 

Analiza Peisazhistike e territorit te bashkise Shkodër përbëhet nga një sëre komponentësh peizazh-

formues të cilët kategorizohen në peizazh Urban, Industrial, Rural, Natyror, malor dhe Ujor. 

Megjithëse këta komponent kanë tipologji ndryshe nga njeri-tjetri dhe gjenden në zona të ndryshme 

të territorit duke ofruar shumëllojshmëri peizazhistike brenda territorit të Bashkise.  

Peizazhi Urban: përbehet nga zona rezidenciale, komerciale nga pëmë të mbjella afër njëra-tjetrës 

përgjatë akseve rrugore, pemë apo grupime pemësh zbukurimi, parqe si dhe zona tampon. Shkodra 

karakterizohet nga mungesa e parqeve masive te gjelbra për frymë të popullsisë.  

Peizazhi Rural: karakterizohet nga toka të hapura në të gjithe territorin e Nënshkodrës me grupime 

pemësh/shkurresh, fasha natyrore e krijuar ne bregun e detit, me pisha te kultivuara. 

Peizazhi Natyror: karakterizohet nga sipërfaqe pyjore, fusha të hapura, koridore të gjelbër, trupa 

ujor, diku i fragmentuar për shkak të zhvillimit bujqësor. Interes të veçantë ka koridori peizazhik qe 

krijohet ne te gjitha njësitë administrative rurale, fasha e gjelber qe krijohet ne brigjet e lumenjve 

Buna ne te gjithe gjatesine prej grykederdhjes deri ne hyrje te Shkodres e veshur me vegjitacion te 

shkeputur, fasha e gjelber e brigjeve te Drinit ne te gjithe gjatesine e bregut e veshur me bimesi te 

ndryeshme si shelg, plep, marine, frasher etj.  

Peizazhi liqenor : qe formohet nga pellgu ujembledhes, pasqyra ujore, bimesia barishtore e 

drunore, pyje te kufizuar, livadhet rreth bregut te liqenit, mali Taraboshit, pika lidhese me 

Bunen.Trupat ujorë mund të luajnë një rol të rëndësishëm si korridore kalimi nga një fashë 

peizazhistike në tjetrën, për jetën e egër, si dhe të biodiversitetit. Fasha peizazhike e sipërfaqeve 

ujore, e cila karakterizohet nga të gjithë trupat ujor sipërfaqesor duke përfshirë lumenjtë, 

rezervuaret, kanalet vaditëse, shatërvanet dhe zonat ujëmbajtëse sezonale. Peizazhi ujor dominohet 

nga lumenjt Drin, Bune, Kir, Shale, Liqeni Shkodres  të cilët shtrihe në fashën rurale përgjatë NjA-

ve Velipoje, Dajc, Berdice, Guri Zi, Rrethinat, Ana Malit, Shosh, Pult, Shale. 

Pjesë dominuese dhe e pandashme e peizazhit urban, rrugët ashtu si edhe sipërfaqet ujore shtrihen 

në mbare territorin e Bashkisë duke krijuar “çarje” të tipologjive peizazhistike,në anën tjetër ato 

krijojne edhe lidhje fizike e vizive mes tipologjive peizazhistike.  

Identifikimi i elementeve peizazhistik në fashën natyror të territorit të Bashkisë Shkoder, ku pjesë e 

pandashme e kësaj fashe janë edhe sipërfaqet të cilat i përkasin Fondit Pyjor dhe Zonave të 

Mbrojtura Natyrore mer rëndësi të veçantë, pasi identifikimi i këtyre elementeve ndikon 

drejtpërsëdrejti në të kuptuarin e biodiversitetit lokal, potencialin e eko-turizmit si dhe gjendjen e 

fondit pyjor përfshirë këtu mbrojtjen e tij dhe fashës natyrore në tërësi nga rreziqet natyrore dhe 

njerëzore. Element të peisazhit natyror të gjendur në territorin e Bashkisë Shkoder në njesitë 

administrative Shosh, Pult, kryesisht ne PK te Thethit luajnë një rol të rëndësishëm edhe në krijimin 

e mikroklimës në zonat ku ato shtrihen. 
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Gjithashtu në tërësi nga elementët përbërës të peizazhit natyror në Bashkinë Shkoder mbizotërojnë; 

trupat ujore (lumenjte, liqeni Shkodres), tokat e lagura, korridoret lidhës, rripat e gjelbër, trupat 

Ujor dhe parcelat e ndara, element të tjerë. 

 Hapësira Bunë-Velipojë, është shpallur  Peizazh i mbrojtur IUCN V 

Peizazh i mbrojtur IUCN V  VKM nr. 683 datë 2.11.2005 23027 ha  

 

 Problemet e peizazhit: 

-Prerja e pyjeve, veshja e pjeseshme me vegjetacion e brigjeve te lumenjve 

-Siperfaqe te kufizuara te gjelbra ne qytetin e Shkodres 

-Demtime te peizazhit nga erozioni dhe rreshqitjet e tokes 

-Një ndërhyrje në hyrjen e Shkodres me ndertimin e nje bypassi ne nje gjatesi prej 5 km ne bregun e 

liqenit, ku pervec disa impakteve mjedisore, dëmton edhe peizazhin liqenor dhe lidhjen e qytetit me 

liqenin, humbjen e biodiversiteti. 

  

Harta nr. 8-Bypassi perendimor liqenit  Shkodrës 

Bypassi, ka filluar ndërtimi në 2011 dhe punimet janë ndërprerë, gjatesia aktuale,5.03 km, dhe ka 

mungese projekti.  

Nga kjo nderhyrje lindin  probleme mjedisore si :  

    - Ndotje urbane e liqenit  

    - Rreziqe për përmbytje të anës lindore dhe të mosqarkullimit të ujit  

    - Fragmentim të habitateve të liqenit   

    - Depozitime te mbetjeve urbane ne zonen e bypassit 

    - Ndërprerje e peizazhit dhe e lidhjeve te qytetit me liqenin 

    - Renja e biodiversitetit  

    - Rreziqe të urbanizimit ne te ardhmen 
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    - Ndotja e ajrit nga makinat Shkoder-Koplik 

    -Rritja e nivelit të zhurmës me funksionin e nisur të bypassit për qarkullimin e mjeteve Shkodër-

Hani Hotit 

   - Edhe në degjesat me grupet e interest, është theksuar se bypassi mbetet një investim I filluar me 

ipakte të larta negative mjedisore në aspektet e dëmtimit të biodiversitetit, rritjes së nivelit zhurmës, 

dëmtimit të peizazhit, dëmtimit të livadheve,   

    Masat per permiresimin e peizazhit: 

- Rikualifikimi i bypassit, dhe studimi i mundesive te kthimit ne nje zone peizazhike 

-Hartimi i projektit teknik dhe VNM te bypassit aktual per te parashikuar edhe ndikimet mjedisore 

  

4.4.2. Karakteristikat e Tokës dhe Sistemet territoriale 

 Sistemet territoriale 

Bashkia Shkodër me ndarjen e re administrative ka 5-fishuar sipërfaqen në administrim të saj. Duke  

u bazuar ne kërkesat e VKM nr. 671, datë 29.7.2015 për një planifikim sa më të mirë të territorit 

dha analizës mjedisore, ai ndahet në pesë sisteme territoriale:  

o Sistemi urban    (UB); 

o Sistemi natyror   (N); 

o Sistemi bujqësor (B); 

o Sistemi ujor          (U); 

o Sistemi infrastrukturor (IN) 

Tabela nr.13 Tabela e sistemeve të territorit 

 
Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 

 Sistemi Natyror 

Sistemi Natyror në bashkinë e Shkodrës zë një hapësirë prej 75.22% të sip. totale të bashkisë dhe 

mbulohet kryesisht me 5.28 % pyll të rallë, 1.98 % pyll të dendur, 17.6 % shkurre të rrallë , 49% 

shkurre të  dendur dhe livadhe e kullota me 2.38 % dhe 23.76 % janë banim+natyrore nga 

40,50,60,70,80 %. 
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Harta nr. 9 Harta e Sistemit Natyror 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 

 Pyjet dhe Kullotat në administrim të Bashkisë  

Në sistemin natyror pyjet dhe kullotat zënë një sipërfaqe të konsiderueshme me vlera ekonomike, 

mjedisore, rekreative, turistike. Pyjet shpërndahen në të gjithë territorin e bashkisë, por veçanërisht 

në zonën malore, ku gjenden pyjet e lartë dhe me vlera të larta peizazhike. 

Ekosistemet pyjore luajnë një rol të rëndësishëm ne aspektin ekonomik për prodhimin e lendës së 

drurit dhe druve të zjarrit, punësimin në zonën rurale, në shërbimet mjedisore si reduktimi i 

dioksidit të karbonit, zbutja e ndryshimeve klimatike, mbrojtja e tokës nga erozioni dhe rrëshqitjet, 

zbutet klima, reduktohet dioksidi i karbonit, pasi thithet nga pemët nëpërmjet fotosintezës ku gjatë 

rritjes depozitohet në dru, lëvore, gjethe e rrënjë. Sipërfaqet pyjore shërbejnë si rezervuar karboni, 

ndaj shtimi apo përmirësimi i këtyre sipërfaqeve do të ndihmonte në reduktimin e dioksidit të 

karbonit në atmosferë. Në kuadër të protokollit të Kjotos ku bën pjesë edhe Shqipëria, shtetet janë 

dakordësuar të luftojn efektin sere nëpërmjet uljes së sasisë së karbonit, nëpërmjet pyllëzimit dhe 

ripyllëzimit. Nëse ky objektiv arrihet, krijohen kapacitete të lira karboni (kreditë karboni), të cilat 

mund të shiten tek vendet me teprica karboni.  

Me zbatimin e reformës se re administrative territoriale, pyjet dhe kullotat iu transferuan bashkisë 

së Shkodrës. Nga sipërfaqja e përgjithshme (perfshirë edhe zonat e mbrojtura), prej 52520 ha, 

bashkisë Shkodrës i janë transferuar me VKM  sipërfaqja prej 43806 ha, nga të cilat: 

 - Pyje 30992 ha  

 - Kullota 5377 ha  



95 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

 - Sipërfaqe inproduktive 5556 ha  

 -Tokë djerr 1029 dhe  

 - Bimësi pyjore 851.5 ha 

 Në këtë sipërfaqe gjenden të gjitha kategoritë e pyllit si pyll i rallë, pyll i dendur, shkurre të 

rralle, shkurre të dendur dhe livadhe e kullota dhe banim+natyrore. Fondi pyjor në administrim 

të bashkisë i shpërndare sipas zonave (tabela  më poshtë) 

  

Tabela Nr. 14 Fondi pyjor ne ha sipas zonave 

Zonat                   Siperfaqe ha 

Bruçaj                           3,159.80  

 Djerre                                 49.00  

 Inproduktive                              174.50  

 Kullotë                              151.50  

 Pyll                           2,784.80  

 Berdice                                 68.80  

 Bimësipyjore                                 68.80  

 Drin Gjader-Kir                                   6.08  

 Djerre                                   6.08  

 Lugina e Kirit                        10,262.20  

 Djerre                              537.70  

 Inproduktive                           1,615.75  

 Kullotë                              757.45  

 Pyll                           7,351.30  

 Lugina e Shales 1                           5,205.26  

 Djerre                                 91.50  

 Inproduktive                              742.45  

 Kullotë                              208.80  

 Pyll                           4,162.51  

 Lugina e Shales 2                           3,692.50  

 Djerre                                 54.00  

 Inproduktive                              876.30  

 Kullotë                              165.55  

 Pyll                           2,596.65  

 Maja e Pejes                              840.40  

 Kullotë                              840.40  

 Sheldi                           3,847.29  

 Bimësi pyjore                                 33.40  

 Djerre                                   1.80  

 Inproduktive                              154.70  

 Kullotë                           1,767.92  

 Pyll                           1,889.47  

 Drisht                           6,868.05  

 Bimësi pyjore                              749.25  

 Djerre                              147.25  

 



96 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

Inproduktive                              503.55  

 Kullotë                                 16.85  

 Pyll                           5,451.15  

 Rrjoll                              613.10  

 Kullotë                              613.10  

 Shale                              311.40  

 Kullotë                              311.40  

 Shllak  1                           1,019.85  

 Djerre                                 56.75  

 Inproduktive                                   8.00  

 Pyll                              955.10  

 Shosh 1                           4,546.80  

 Djerre                                   8.50  

 Inproduktive                              535.95  

 Kullotë                              421.40  

 Pyll                           3,580.95  

 Shosh 21                           3,365.27  

 Djerre                                 76.50  

 Inproduktive                              945.27  

 Kullotë                              123.25  

 Pyll                           2,220.25  

 

   

   Total                        43,806.80  

  (Burimi VKM per transferimin e pyjeve Bashkise Shkoder) 

Pyjet kryesore, gjenden në zonën malore të Bashkisë, në brigjet e lumenjve Drin, Buna, Kir dhe 

Shale. Sipërfaqet më të mëdha shtrihen në Brucaj me 2784 ha, lugina e Kirit, lugina e Shalës 

me 6760 ha, Sheldi 1889 ha, Drisht 5451 ha, Shosh 3175 ha dhe Shllak 955 ha. Në sipërfaqen 

pyjore dominojnë pyjet e larta bredhi dhe pisha, shkurre të ndryshme. Ne kushtet e terrenit të 

pjerrët në zonën malore, pyjet janë faktori kryesor i mbrojtjes së tokës nga rreshqitjet dhe 

erozioni, mbrojtjen e brigjeve te lumenjve dhe vijes bregdetare per mbrojtjen nga ndryshimet 

morfologjike dhe vijes bregdetare. Sigurimi në realizimin e reformës së decentralizimit të 

kompetencave në administrimin e pyjeve dhe kullotave publike dhe dixhitalizimi i hartave të 

fondit pyjor nën administrim mbeten pikënisjet drejt suksesit për përmirësimin e situatës 

aktuale. Njësitë Administrative nevoitet që nëpërmjet planeve të menaxhimit të pyjeve dhe 

kullotave mund ti ofrojnë banorëve të tyre mundësi punësimi në periudha ku ka aktivitete të 

punimeve pyjore. NjA-të, nëpërmjet mbjelljes dhe rimbjelljes së drunjëve të lartë mund të 

përfitojnë më shumë të ardhura, mbështetje financiare në realizimin e projekteve si dhe të 

ardhura të vazhdueshme e të sigurta nga shitja e kapaciteteve të lira të karbonit.  

Kullotat janë shpërndarë ne zona të ndryeshme, porn ë Sheldi, ndodhen 1768 ha, sipërfaqe më 

të kufizuara në Shosh, Shalë, Rrjoll, Shalë. 

Sektori pyjeve ka kaluar në forma dhe vartësi organizative të shpeshta në periudhen 1991-2015. 

Administrimi i pyjeve në nivel qendror, në vitin 1989, u shkëput nga Ministria bujqësisë dhe 

kaloi ne vartësi të Drejtorisë të Përgjithshme të Pyjeve e kullotave, institucion i pavarur me 
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objektiv administrimin dhe mbrojtjen e pyjeve. Në vitin 2005 u riorganizua në Drejtori teë 

Pëegjithshme të Shërbimit Pyjor, ndërsa në vitin 2006 shkrihet dhe bëhet pjesë e Ministrisë 

Mjedisit. Ndërsa me reformën administrative të vitit 2015, përgjegjësinë për administrimin e 

pyjeve e marrin bashkitë. 

 

Probleme mjedisore dhe të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave dhe zbatimi masave: 

 mungesa e planeve të menaxhimit të pyjeve me përjashtim të ish 3- komunave të cilat e 

kanë hartuar planin e menaxhimit, por aktualisht nevoitet hartimi i planit në nivel 

bashkie. 

 dëmtime të pyjeve nga prerjet e paligjshme, kryesisht për dru zjarri 

 djegiet dhe prerje të pyllit në malin e Taraboshit 

 dëmtim të veshjes pyjore të brigjeve të lumenjve, Drin, Bunë e kir 

 mungesë e veshjes me vegjetacion të brigjeve të lumit Kir 

 zonat pyjore me bimësi të dëmtuar 

 mungojnë mbjelljet e reja në zonat e zhveshura 

 erosion masiv i tokave bujqësore në brigjet e lumenjve në segmentet pa veshje bimore 

 mungesa e planifikimit të siperfaqeve të cilat mund të shfrytëzohen për dru zjarri në saj 

të mungesës së planeve të menaxhimit 

 mbetjet urbane të shpërndara në tokat pyjore, duke shkakëtuar ndotje të tokës dhe të 

ujrave dhe në PK Theth 

 mungojnë punimet përmirësuese në kullotat të cilat shtrihen kryesisht në luginën e 

Kirit,Shalës,Sheldi,Maja e Pejës, Shosh deri në lartësitë më të medha. Mbrojtja nga 

erosion i kullotave kërkon disa punime shtesë, me qëllim që të garantohet kapaciteti 

maksimal kullosor.  

 

- Ne draft PPK për pyjet   

o Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe kullosore;  

o Gjithëpërfshirja e aktorve lokal në menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të këtij 

sektori  

o Vendosja e skemave për pagesa në ekosistem  

o Sigurimi i kuadrit rregullator, institucional dhe ekonomik për zbatimin e menaxhimit të 

qëndrueshëm të pyjeve 

o Te arrihet transpozimi  i plote (100 %) i legjislacionit europian, në fushën e pyjeve  

o Mbulimi 100% me plane mbarështrimi për të gjitha ekonomitë pyjore në nivel 

kombëtar  

o Ulja me 40% të prerjeve të paligjshmeve të fondit pyjor  

o Parandalimit të gërryerjes se mëtejshme të tokës pyjore dhe kullosore në 25 % të 

sipërfaqes, deri në 2020  

 

Masa zbutëse 

 Ruajtja e tërësisë të fondit pyjor 

 Forcimi i strukturave të menaxhimit të qendrueshëm i pyjeve dhe kullotave të Bashkisë 

 Inventarizimi i pyjeve dhe kullotave në tërritorin e Bashkisë dhe normalizimi i fondit pyjor 

 Themelimi i kadastrës të pyjeve dhe kullotave të Bashkisë 



98 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

 Zbatimi i moratoriumit të ndërprerjes se pyjeve për një periudhë 10 vjecare. 

 Ruajtja e pyjeve dhe kullotave nëpërmjet të rritjes se investimeve për pyllëzime e përmirësime 

pyjore e kullosore, sistemime malore, prita, gardhe, ricungime, përmirësimi kullotave etj. 

 Qeverisja e qendrueshme e pyjeve dhe kullotave nga bashkia me plotësimin e strukturave te 

menaxhimit 

 Hartimi i planit të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave në nivel bashkie jo vetëm për pyjet e 

lartë, por edhe për pyjet e ulët dhe shkurret. 

 Rehabilitimi i rrugëve të brendshme pyjore, me qëllim që të sigurohet ndërhyrja në fondin pyjor 

si shfrytëzime, punime për përmirësime pyjore, pyllëzime, sistemime malore, mbrojtje nga 

zjarri, luftimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve. Pas vitit 1990, gjendja e rrugëve është 

përkeqësuar. Në vitin 1990, gjatësia e rrugëve brenda fondit pyjor llogaritej 3518 km (Kacori 

G, 2008, “Rrjeti rrugor pyjor”, faqe 64) 

 Ndërtimi i brezave zjarrmbrojtës 

 Rehabilitimi i guroreve të shfrytëzuara ne Velipojë, Tarabosh 

 Bazuar në PPK për rehabilitimi nëpërmjet pyllëzimit dhe ripyllëzim të sipërfaqeve të djegura, 

të zhveshura si dhe rehabilitimin e kullotave me mbjellje foragjerë e drusore në masën deri 15 

% të sipërfaqes pyjore dhe kullosore deri në vitin 2020, hapësira të mundshme, të cilat mund të 

pyllëzohen deri në vitin 2020 ne bashkinë e Shkodrës, jane sipërfaqet e pyjeve të prera të djegur 

në 4000-4200 ha, në malin Tarabosh, Velipojë, Guri Zi, Postribë, hapësirat brenda 

argjinaturave, permirësimi i kullotave ne Sheldi, lugina Kirit, Rrjoll,  etj. Pyllëzimi i 

sipërfaqeve brenda argjinaturave nga Dajci deri në Guri Zi me plep, shelg, kallam për mbrojtjen 

e brigjeve të lumenjve dhe argjinaturave. 

 Krijimi i një fidanishte për prodhimin e fidanave pyjore me drurë të zonës, që përshtaten me 

klimën e tokës.   

 

 Sistemi Ujor 

Sistemi ujor zë rreth 20.44% të territorit të Bashkisë Shkodër. Ndër elementët më kryesorë të 

sistemit ujor mund të përmenden liqeni i Shkodrës, lumenjtë Drin, Buna, Kir, Shalë dhe 

infrastruktura mbështetësë për bujqësinë si kanalet e ujitjes dhe kullimit, liqeni Shkodrës, laguna, 

rezervuarët artificialë, përrenj me ujë gjithëvjetorë dhe të thatë.   
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Harta nr. 10 Harta e Sistemit Ujor 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 Sistemi Infrastrukturor 

Sistemi infrastrukturor ze 1.06% të sipërfaqes totale të territorit.  

Tabela nr. 15 Tabela e sipërfaqeve të rrugëve 

 
Burimi PPV, Bashkia Shkodër 

Bashkia e Shkodrës shtrihet në pjesën veriperëndimore të territorit të vendit. Kjo bashki ka një 

shtrirje nga komuna e Velipojës në jug dhe deri në komunën shalë në veri. Bashkia Shkodër ka një 

pozicion strategjik, pasi ndodhet në pjesën kufitare me Malin e zi dhe përshkohet nga  dy korridore 

të rendësishme të cilat e lidhin me Podgoricën dhe më pas me rrjetin e infrastrukturës perëndimore. 

Përgjatë bashkisë kalon dhe hekurudha e cila në pjesën jugore e lidh atë me terevat jugore të 

Shqipërisë si Lezha dhe deri në Vlorë dhe ne veri ku përshkon koplikun dhe Hanin e hotit duke e 

lidhur me pjesën e Malit te Zi. Ky lloj transporti është funksional vetëm për transportin e mallrave, 

për shkak të amortizimit në vite. 
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Harta nr. 11 Harta e Sistemit Infrastrukturor 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 

Në bashkinë Shkodër kalojnë tre rrugë interurbane kryesore. E para është ajo që lidh Shkodrën me  

pjesën jugore të vendit dhe e dyta është ajo që lidh shkodrën me Koplikun dhe me pas Malin e zi 

(Hani i Hotit, pika doganore) dhe Europën. Gjithashtu ajo ka një lidhje me pikën e dytë doganore 

me Malin e zi (Muriqanin) që kalon nga njësia administrative e anës së Malit dhe deri në pikë 

kufitare. Në Shkodër gjthashtu është në ndertim baypassi në pjesën perëndimore të qytetit me 

qëllim që të lidhe keto dy rrugë interurbane kryesore pra atë që vjen nga Shqipëria jugore me rrugën 

interurbanë kryesore deri në kufirin me malin e zi (Hani I Hotit, pika doganore)  pa kaluar brenda 

qytetit. Punimet në këtë segment janë ndërprerë, pasi krijohen shumë probleme. Persa i përket 

infrastrukturës kombëtare Shkodra në pjesën lindore ajo lidhet me rrugën shtetërore (SH5) e cila 

kalon nga Vau i Dejës në Pukë, Fushë-arrëz dhe me pas me kosoven deri në Prishtinë. Ne pjesen 

perëndimore lidhet me route (E762) e cila kalon në koplik dhe lidhet me Podgoricën. Kurse për 

pjësën jugore ajo lidhet me route (E853) që perfundon ne Janinë.  

Nga anlizimi i të dhënave nga GIS, rezulton se në bashkine e Shkodres ka 2633.6 km linear 

rruge,duke marre ne konsiderate reformen territorial dhe shtimin e sipërfaqes së bashkise edhe 
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infrastruktura e saj nga 243.4 km linear eshte 12-fishuar pershkak te ketyre ndryshimeve. 

Infrastrktura rrugore e bashkise ze nje sip prej 826.3 ha ose 1.06% te sip totale te bashkise se 

re.Bashkia Shkoder ndoshet ne nje pozicion mjafte strategjik, pasi ajo eshte nje ure lidhese me 

malin e zi dhe pjesen veriore te vendit. Gjendja e infrastruktures me bashkite fqinje eshte mjaft  

optimale, e cila lehtëson levizjet ndermjet tyre sit e mallrave edhe te jerzve. Ndër pikat më 

problematike për bashkine mund te permendim lidhjen e Bashkise me pjesen veriore te saj, me 

njësitë administrative të pultit, Shoshit dhe Shalës ku rruga eshte mjaft e ngushte dhe problematike 

per shkak te burime qe kalojne ne rruge dhe shkaktojne amortizime. Ne bashkine e shkodres 

qarkullojne rreth 10220 automjete ne qarkullim dhe 1557 ne qarkullim transit  si mikrobuza, 3875 

kamiona dhe 223 motocikleta,pasi sic permendem ajo ndohet ne nje pike strategjike levizje.  

 Sistemi Urban 

Sistemi urban shtrihet kryesisht në pjesën perëndimore të bashkise dhe zë 3.28 % të sipërfaqes 

totale të territorit të bashkise. Përqëndrimet më të mëdha janë në Shkodër, Velipojë dhe Dajc, 

Berdicë, Ana e Malit. Qyteti i Shkodrës si njësi administrative zë 35.1 % të sistemit total urban, 

Velipoja zë  1.3% të sistemit total, Rrethinat 33.43 % të sip totale, Dajc zë 9.24 % të sip. totale, Ana 

e malit zë 7.25% të sip totale, Bërdica zë 11.7% të sip. totale, Guri I zi zë 14.03 % të sip. totale, 

Postriba ze 17.2% te sip totale, Pulti zë 0.15 % te sip totale, Shosh zë 0.02% të sip. totale dhe Shala 

zë 0.33 % të sip. totale. 

 

Harta nr. 12 Harta e Sistemit Urban 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 
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Vendbanimet informale: Të dhënat e marra nga ALUIZNI mbi zonat informale në njesine e 

qeverisjes vendore Shkodër,  rezulton se në qytetin e Shkodrës ndodhen tre vendbanime informale. 

Vendbanimi i pare ka një sipërfaqe prej 288.07 ha. Ndërsa numri total i ndërtimeve është 2576 

ndërtime. Numri total i ndërtimeve të vetdeklarura 1657. Ndërsa toka në pronësi është 19.45 Ha. 

Vendbanimi i dyte në qytetin e Shkodrës ka një sipërfaqe 177.35 ha. Nga të dhënat e marra rezulton 

se numri total i ndërtimeve shkon në 1930 ndërtime, ndersa numri i ndërtimeve të vetdeklaruara 

shkon në 760 ndërtime. Toka në pronësi 2.12 ha. Vendbanimi informal i trete ka një siperfaqe rreth 

48. 31 Ha.  Toka në pronësi 0.78. Numri i ndërtimeve rezulton 283 ndërsa numri i ndërtimeve të 

vetdeklaruara me 159 ndërtime.   Zona informale në Shtoj i Ri, Rrethina rezultojne me sipërfaqe 

105.72 ha. Numri total i ndërtimeve është 350 ndërtime dhe numri total i ndërtimeve të 

vetdeklaruara është 214 ndërtime. Ndërsa toka në pronesi 9.92 ha. Një tjetër zonë informale 

nënjesine e qeverisjes vendore Shkodër është dhe vendbanimi Dobrac. Sipërfaqa e ketij vendbanimi 

është 125.06 ha. Numri total i ndërtimeve shkon 1202, kurse numri total i ndërtimeve të 

vetdeklaruara 335 ndërtime. Tokë në pronësi 10.66 ha.  Vendbanimi informal Golem, Rrethina ka 

një sipërfaqe prej 195,65 ha. Numri total i ndërtimeve 871.  Kurse numri total i ndërtimeve të 

vetdeklaruara është 295 ndërtime. Toka në pronësi 8.95 ha. Vendbanimi informal Grude e Re, 

Rrethina, sipas të dhënave rezulton se sipërfaqa është 141.7 ha. Ndërsa numri total i ndërtimeve 

është 800.  Numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara është 264. Toka në pronësi 21 ha. Ndërkohe 

zona informale Dajc ka një sipërfaqe 21 ha.   Numri total i ndërtimeve rezulton 40. Numri total i 

ndërtimeve të vetdeklaruara 40 ndërtime. Tokë në pronësi 21 ha. 

 

Harta nr.13 Harta e Zonave Informale 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 

Vendbanimi informal Kuc, Guri i Zi me sipërfaqe 26 ha. Numri total i ndërtimeve është 352, kurse  

numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara është 36 ndërtime. Tokë në pronësi 1.52 ha. Vendbanimi 

informale Oblike e Madhe, Ana e Malit, me një sipërfaqe prej 19.05 ha. Numri total i ndërtimeve 



103 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

258, numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara 121. Tokë në pronësi.  Vendbanimi informale 

Rrence, Guri i Zi, ka një sipërfaqe totale prej 56.86 ha. Nga të dhënat e marra rezulton se numri 

total i ndërtimeve është 281 ndërsa numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara është 137. Tokë në 

pronësi 38.72 ha.  Vendbanimi informale Juban, Guri i Zi, sipërfaqja e zonës është 72.68 ha. Numri 

total i ndërtimeve është 230, numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara 126. Tokë në pronësi 3.82 

ha.  Vendbanimi informale Muriqan, Ana e Malit ka një sipërfaqe prej 38. 09 ha. Numri total 

indërtimeve 260 dhe numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara rezulton 143. Tokë në pronësi 6.78 

ha. Vendbanimi informale Boks, Postribë me sipërfaqe 70 ha. Numri total i ndërtimeve 173, Numri 

total i ndërtimeve të vetdeklaruara është 92. Tokë në pronësi 1.71 ha. Sipas të dhënave të marra 

rezulton se vendbanimi informale Trush, Berdice ka një sipërfaqe prej 55 ha. Numri total i 

ndërtimeve është 60 dhe numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara 60. Tokë në pronësi 8.55 ha. 

 Sistemi Bujqësor 

Ne territorin e bashkise Shkoder sistemi bujqesore ka nje prodhimtari mjafte te larte te produkteve 

si perime, pemtari, drithera blegdori, rrushit, kivit, sheges, dhardha, qershi, pjeshka etj. Kjo 

sipërfaqe zë 22.02% te sip totale 872.708762 m2  te bashkise. 

 
Harta nr.14 Harta e Sistemit Bujqësor 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

Tokat Bujqësore 

Tokat bujqësore zenë një sipërfaqe prej 16054 ha, e shpërndarë në të gjitha njësitë administrative. 

Por 90.5 % e sipërfaqes i përket NJA Velipojë, Dajc, Ana Malit, Guri Zi, Rrethinat, ndërsa vetëm 

9.5 % katër komunat Shosh, Pult, Shalë, Postribe. Bujqësia në Shkodër është me rëndësi kombëtare, 

pasi tokat bujqësore të NënShkodrës përbëjnë kapacitete të larta prodhuse, me terren fushor 0-5 %, 

të pasura dhe me mundësi për rritjen e aftësisë ujitëse. Shkodra ka një traditë të njohur për 
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zhvillimin e bujqësisë, e përshtatshmëri të tokës dhe klimës për kultivimin e drithërave, perimeve, 

foragjereve, bishtajoreve, vreshtit, pemëve frutore, ullirit deri në kufirin e lejueshëm klimatik, 

bimëve dekorative, blegdorisë (gjedhit dhe të imtave)   

• Ne zonen fushore dominojne tokat ne klasat 2-4 

• Ujerat nentokesore ne zonen fushore deri 2-3m thellesi  

• Tekstura SAM 

Boniteti vlerëson agroprodhimin e tokës. Një kategori përfshin brenda të gjithe cilesite e tokës të 

cilat mund të jenë të standardit e një zhvillimi bujqësor të qendrushem ose cilësitë e tyre nuk janë të 

përshtatshme për zhvillimin bujqesise dhe nivelin e prodhimit. Tokat me të mira janë duke filluar 

nga kategoria e I deri në kategorine IV, ndërsa nga kategoritë VII deri X janë toka të dobta nga 

pikepamja agroprodhuese pasi nuk ploteson kërkesat e bimeve dhe nuk janë të përshtatshme për 

bujqësi. Në këtë këndveshtrim kategorite I deri në IV duhen te ruhen nga përdorimi për qëllime te 

tjera.  Në këtë kontekst, tokat bujqësore të kategorisë I-IV janë të shtrira në njësitë administrative 

Shkodër,Velipojë, Dajç, Bërdicë, Ana e Malit dhe Gur i Zi. Ndërkohë në njësitë e tjera 

administrative këto tokat bujqësore kanë një bonitet shumë më të ulët si rrjedhojë edhe e relievit të 

thyer dhe përbërjes gjeologjike të tokës e cila është në shumicën e rasteve shkëmbore dhe e 

papërshtatshme për kultivim. 

Mund të dallohet që mekanizimi dhe përdorimi i teknologjisë në bujqësi nuk është  shumë i 

zhvilluar. Një gjë që vërehet është mungesa e përdorimit të serave, të cilat janë të zhvilluara në 

territore shumë të vogla kryesisht në njësinë administrative Dajç. Përsa i përket kultivimit të tokave 

bujqësore mund të thuhet se jo i gjithë kapaciteti tokësor përdoret dhe kultivohet: 

- Bashkia disponon gjithsej 16054 ha toke bujqësore 

- 6  NJ.A (Velipoje, Dajc, Berdice, Ana Malit, Guri Zi, Rrethina) zoterojne 90.5 % te 

siperfaqes  

- 4 NJ.A. Shosh, Pult, Shale, Postribe, zoterojne 9.5 %  

- Nenshkodra zone bujqesore me rendesi kombetare  

- Rrethinat me densitet popullsie > se 250 banore/km2 

- 18260 ferma bujqesore,  

- Madhesia mesatare e fermes  ne 4 komunat malore me pak se 0.5 ha 

- Dominojne tokat e kategorise 2-4  ne zonen fushore  

- Tokë e pa kultivuar 20-25 % e sipërfaqes së përgjithshme të tokës bujqësore. 

        -    Velipoje, Dajc, Berdice, Ana Malit, Rrethiat, Guri Zi, njësi administrative me karakter te 

theksuar bujqësor  

Grafiku nr.35 Grafiku i tokave bujqesore sipas njesive 
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Grafiku nr.36 Tokat e kultivuara dhe te pakultivuara 

 

Nga tabela e mësipërme vërehet që toka bujqësore në njësinë administrative Rrethinat ka  

sipërfaqen më të madhe të tokës e cila është e pakultivuar. Kjo gjë mund të vijë edhe si rrjedhojë e 

zgjerimit të hapësirës urbane në dëm të tokës bujqësore si dhe nga dëmtimi i kanaleve të ujitjes dhe 

kullimit. Ndërkohë edhe Velipoja ka një sasi të konsiderueshme toke bujqësore e cila nuk 

kultivohet. Në këtë rast mund të thuhet se interesi për zhvillimin e turizmit mund të jetë një ndër 

faktorët që çojnë në moskultivimin e tokës bujqësore.   
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Ndërkohë më poshtë paraqiten dhe prodhimet bujqësore të cilat prodhohen në Shkodër, sipërfaqet  

përkatëse dhe rendimenti i tokave bujqësore: 

Grafiku nr. 37 Perdorimi I Tokes                                                                          Grafiku nr.37 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

- Toke bujqësore gjithsej 16054 ha. Ne 6  

 

- Burimi: PPV, Bashkia Shkodër 

- Guri Zi, Rrethina) zotërojnë 90.5 % të sipërfaqes, 4 NJ.A. Shosh, Pult, Shale, Postribe, 

zoterojne 9.5%. Nenshkodra zonë bujqësore me rëndësi kombëtare. Rrethinat me densitet 

popullsie > se 250 banore/km2. Ferma bujqesore 18260 ferma bujqesore. Madhesia 

mesatare e fermes  ne 4 komunat malore me pak se 0.5 ha. Dominojne tokat e kategorise 2-

4  ne zonen fushore. 

Tipet dhe karakteristikat e tokave Bujqësore: 

Siperfaqja e përgjithshme 16054 ha. Tokat bujqësore në Bashkinë e Shkodrës karakterizohen nga 

një larmi tipesh e nëntipesh, karakteristika fizike e kimike, mbulesa bimore, potencialet prodhuese, 

relieve, thellësia e horizonteve, përmbajtja e humusit dhe lëndëve ushqyese, substancave ndotëse 

dhe metalet e renda, shkalla e ndikimeve mjedisore të akumuluara si dhe shtrirja në lartësi nga 

bregu I detit deri në 1000 m mbi nivelin e detit. Toka bujqësore menaxhohet nga 18290 ferma 

bujqësore. 

Në përputhje me kriteret e vlerësimit të tokave sipas klasifikimit kombëtar , që bazohet në 

zonalitetin vertical, tippet e tokave ne Bashkinë e Shkodrës shtrihen si më poshtë: 

1) Tokat e Hinjta Kafe, të cilat shtrihen në lartësinë 0-600 m mbi nivelin e detit. Ato shtrihen 

kryesisht në kodrat e zonës fushore dhe në ultësirën e kodrave të Oblikës, Velipojes. Janë 

toka të përshtatshme për bujqësinë, kultivimin e pemtarisë, foragjeret. Janë të 
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predispozuara nga vatrat e erozionit. Tipet tokave bujqësore Livadhore te hinjta kafe 

(LHK) I përkasin ne zonen fushore. 

2) Tokat e kafejta malore: shtrihen në lartësinë 600-1000 m mbi nivelin e detit. Bëjnë pjesë në 

brezin e tokave të maleve të ulëta dhe të kodrave të kësaj lartësie, por për shkak të 

mikroklimës I gjejmë edhe në lartësi më të ulët sin ë Oblikë. Tokat bujqësore të këtij tipi 

gjenden kryesisht në Shalë, Pult, Ndreaj, Guri Zi, Oblikë, Velipojë.Tokat janë formuar 

kryesisht mbi formacione gëlqerore. Bimësia karakteristike pyjore janë dushku, gështenja e 

përzier, shkurre, frashëri etj. Në këtë tip dominojnë nentipet livadhore të kafejta dhe 

livadhore të kafejta, të cilat zënë pjesën kryesore të tokave bujqësore. 

3) Tokat e murme pyjore: shtrihen në lartësinë 1000-1600 m lartësi dhe janë nën ndikimin e 

klimës mesdhetare  malore, me reshje të larta deri në 2500 mm reshje në vit dhe 

temperature të ulta gjatë dimërit. Janë të vendosura mbi formacione karbonatike. Bimësia 

pyjore dominohet nga ahu, pisha, bredhi në formë të pyjeve të dendur, gjendet edhe lajthi e 

gështenjë. Në këtë zonë gjenden 250 ha tokë bujqësore, kryesisht në Shalë e Pult. 

4) Toka Livadhore Malore, shtrihen në lartësinë mbi 1600 m , të formuara nën ndikimin e 

klimës së ftohtë dhe temperaturave të ulta dhe reshjeve në sasinë 2000-2500 mm /vit.Tokat 

e këtij brezi janë të predispozuara ndaj erozionit dhe gërryerjes. Në këtë brez, tokat 

bujqësore zënë një sipërfaqe të pa përfillshme. 

5) Tokat Livadhore Aluvionale, të cilat shtrihen ne brigjet e lumenjve Drin, Bunë, të formuara 

nga aluvionet që dalin nga shtretërit e lumenjve dhe depozitohen ne formë shtresash 

shtrihen në Dajc, Velipojë, Ana Malit etj.I përkasin zonës fushore. Të përshtatshme për të 

gjitha kulturat bujqësore. 

6) Tokat ranore, të cilat shtrihen ne zonën bregdetare të Velipojës, tokat e kripura në ultësirën 

e Velipojës, tokat e mocalizuara, të cilat shtrihen në zonën e NenShkodrës, në vende të ulta, 

ku uji mbetet për një kohë të gjatë pa u qarkulluar.  

Në zonën malore dominojnë tokat Livadhore Malore, të cilat shtrihen në zonat e larta, tokat 

Murme Pyjore, ne brezin e ahut dhe pishës, tokat e Kafejta Malore në zonën kodrinore dhe te 

Hinjta kafe ne kodrat deri në lartësinë 600 m mbi nivelin e detit.  

Harta nr.15  Harta Pedologjike Shkoder 
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Burimi: IST 

7) Tokat e kripura, shtrihen në rreth 400 Ha në Velipojë dhe klasifikohen në grupin e tokave 

me kripëzim të lartë dhe me përshtatshmëri të ulët për bujqësi. Kripëzimi është me origjine 

detare nëpërmjet infiltrimit, ku dominojnë kripërat e klorit.Për të përcaktuar qëllimin e 

përdorimit të mëtejshëm të këtyre tokave, ka nevojë për të kryer një vleresim ekonomik për 

përmirësimin e tyre ose kalimin në përdorime të tjera. 

Sipas klasifikimit nderkombëtar ne Bashkine e Shkodrës dominojne tippet Gleyic Phazeozems,  

Gleyic cambisols, Eutric Cambisols,Gleyic Fluvisos, Eutric Fluvisols, Calcaric Fluvisols 

Tabela   16- Karakteristikat e Tokave bujqësore të Shkodrës 

Profili  Thellesia 

cm 

Tekstura % Tipi tokës 

Klasifikimi 

nderkombëtar  

Ph Ca 

% 

K 

% 

  rërë lym argjil     

Shtoj 0-16 35,68 49,64 14,68 Gleyic 

Phazeozems 

5,7 6.91 0.15 

 16-46 32,8 51,28 15,92  5.8 6.89 0.16 
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 46-83 46,52 31,48 22.0  5,9 6.69 0.13 

Pistull 0-20 27.16 27.16 12.6 Gleyic 

Cambisols 

8.1 16.86 0.11 

 20-46 62.67 27.32 9.92  8.1 17.05 0.075 

 46-68 31.64 53.44 14.92  8.2 17.61 0.096 

 68-110 42.0 44.52 13.48  8.3 16.86 0.11 

         

Dheu 

lehte  

0-30 55.82 23.24 20.84 Eutric 

Cambisols 

7.4 12.07 0.18 

 30-56 53.8 23.08 23.12  7.4 10.33 0.17 

 56-69 72.26 12.66 15.08  7.2 6.84 0.12 

 69-83 54.04 24.76 21.2  7.3 8.38 0.17 

 83-120 90.16 3.28 6.56  8.0 3.34 011 

 120-130 77.6 10.32 12.08  7.5 4.94 0.16 

   Burimi: SIS -Albania 

Duke analizuar karakteristikat e tre profileve të tokave bujqësore të Shkodrës, rezulton se 

karakteristika më e dallueshme është tekstura, e cila është cilësia kryesore fizike e tokës dhe që 

lidhet me përshtatshmërinë e tokës për të zgjedhur alternativën më të mirë të 

përdorimit,qendrueshmërinë ë strukryrës, aplikimin e teknologjive bujqësore, përshtatshmëria ndaj 

infrastrukturës dhe kërkesa të tjera. Në teksturën e profileve të tokës të analizuar, por edhe në 

profilet e tjerë që nuk paraqiten, % e rërës she limit eshtë e lartë 80-90 %, ndërsa përmbajtja e 

argjilit është e ulët ose 4-6 herë më e ulët se përmajtja totale e rërës+limit. Nga kjo del se: 

-Tokat bujqësore janë në proces formimi, kompleksi hidrik ka ndikuar në formimin e tokave me 

prurjet aluvionale ghe nëpërmjet përmbytjeve. Tokat me teksturë rano-lymore dhe me përmbajtje të 

ulët të argjilës, janë të predispozuara nga rrëshqitjet, erozioni I brigjeve të lumenjve, erozioni 

sipërfaqësor dhe erozioni bregdetar. Njëherësh, tokat rano-lymore, nuk janë të përshtatshme për 

ndërtimin e lendfilleve për depozitimin e mbetjeve urbane, ose duhet të zbatohen masa shtesë për të 

ndaluar penetrimin e shkarkimit të ujërave nga mbetjet drej ujërave nëntokësore. 

 

Problemet me tokat bujqesore: 

 

1.Shpërhapja urbane dhe erozioni bregdetar përbëjnë një impakt te humbjes se tokes si nga 

ndryshimi i kategorise se perdorimit te tokes dhe nga keqmenaxhimi I saj.  

Në gjendjen aktuale të zhvillimit të shpërhapjes urbane, humbja e tokës bujqësore është e lartë. Në 

të njejtën kohë eshe veprimi i erozionit dhe rreziku potencial mbetet në nivele të larta. Lumi Buna, 

e ka zgjeruar grykëderdhjen në rrjedhen e fundit rreth 30 m, në krahasim me vitin 2007(figura) 
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SHPËRHAPJA URBANE 

Zenja e tokes bujqesore; ndertimi afer brigjeve te lumit dhe zona te rrezikuara nga
permbytjet

VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR PËR PPV, BASHKIA SHKODER

 

Foto nr.3, 4 Shperhapja Urbane 

 

-Shpërhapja urbane në teritorin e Njësive Administrative të Bashkisë Shkodër, ka ndodhur si pasojë 

e zenies me ndërtime informale të tokave me potencial të lartë agroprodhues. Në këto kushte, 

alternative që propozohet për zhvillimin policentrik të Bashkisë, do të kufizojë në maksimum 

zhvillimin urban dhe mbrojtjen e tokave bujqësore potenciale. 

-Në Bashkinë e Shkodrës cdo vit mbetet tokë e pa kultivuar rreth 20-25 % e sipërfaqes së 

përgjithshme të tokës bujqësore, e cila gradualisht humbet potencialin prodhues, krahas humbjeve 

ekonomike 

-Permbytjet ne shkalle te lartë, kryesisht në zonën e Nenshkodrës, përmbytje të përsëritura, qe ne 

vitin 2015, arriti ne 12450 ha per nje kohezgjatje 25-30 ditë. Ndikimet e përmbytjeve në tokat e 

NënShkodrës nëpërmjet analizave, vërtetojnë se shkaktojnë uljen e aktivitetit biologjik të tokës në 

masën 5-10 herë në krahasim me tokat e pa përmbytura, përkeqësohen cilësitë fizike dhe kimike të 

tokës, bie produktiviteti, zgjaten afatet e kultivimit si dhe rritet përmbajtja e kripërave në zonën 

bregdetare. Nga të dhënat e llogaritura për humbjen e tokës nga erozioni rezulton se tokat bujqësore 

të Shkodrës janë të presdispozuara nga erozioni sipërfaqësor, erozioni me shëmbje dhe rrëshqitje I 

brigjeve të lumenjve, vecanërisht të brigjeve të Bunës, erozioni I vendeve të pjërrta pa mbulesë 

pyjore ose barishtore. Sipas llogaritjeve, duke përdorur Ekuacionin Universal te Humbjes se Tokes 

(USLE, 2010, Plani I veprimit për mbrojtjen nga përmbytjet), rezulton se në zonën fushore të 

NënShkodrës, humbja mesatare e tokës nga erozioni 15-20 ton/ha dhe nga permbytja për më shumë 

se 10 dit rritet edhe 3-5 ton/ha. 

-Në tokat bujqësore, sistemi i kullimi funksionon vetëm në 30-35 % ose të volumit dhe gjatësisë të 

pastrimit të sistemeve te I, II, III. Procesi I kullimit mbetet I rendësishëm në Bashkine e Shkodrës 

edhe për faktin se sipërfaqja kryesore e tokave bujqësore shtrihen në ultësirat bregdetare, të 

rrezikuara nga përmbytjet, ujërat nentokësore janë afër sipërfaqes, fragmentimi I tokës e bën edhe 

më të vështire funksionimin e sistemit te kullimit, kompleksi hidrik I pasur nxit rreziqet e 

përmbytjeve në mungesë të kullimit. Sistemet e kanaleve të treta, të transferuara Bashkisë, nevoitet 

të pastrohen në cdo vit brenda muajt Tetor, me kontributin e Bashkisë, NJA, komuniteteve duke 

rritur bashkëpunimin midis fermerëve. Përvec kësaj, 4000 ha tokë bujqësore, e drenazhuar me 

qeramike deri në vitin 1990, vazhdon të jetë e bllokuar per qarkullimin e ujit, pasi kanalet kullues 
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me të cilët lidhen nuk janë në funksion. Pastrimi I kanaleve kullues, përmirëson kullimin e tokës në 

4000 ha e drenazhuara. 

- Në zonën bregdetare të Velipojës gjenden rreth 400 ha tokë e kripura. Mungesa e kullimit dhe 

kultivimit të tyre përkeqëson më tej strukturën, cilësitë, produktivitetit, nxiten proceset e 

mocalizimit.   

 - Fermat e vogla dhe shkalla e lartë e fragmentimit të tokës bujqësore e shpërndarë në 3-5 vende, 

shkakton ndryshime të theksuara të potencialit prodhues të tokës, braktisen parcelat e vogla dhe larg 

banesave, mbeten të pa kultivuara parcelat larg banesave dhe gradualisht bie kapaciteti prodhues. 

Në nivel bashkie, 20-25 % e tokës bujqësore mbetet e pa kultivuar.  

-Një cështje, që kërkon vemendjen e Bashkisë lidhjet me sipërfaqen e tokës bujqësore prej 2366 ha( 

ose 14 % e tokës bujqësore) e refuzuar nga pronarët që e përfituan me ligjin 7501 “Per Tokën”, për 

arësye të pjellorisë të ulët, pozicionit gjeografik ose largësisë nga banesa dhe parcelat e tjera. Kjo 

sipërfaqe vazhdon të degradohet. Rehabilitimi dhe venja nën kulturë do të sigurojë përmirësimin e 

cilësive dhe kapacitetit prodhues të tyre.  

   - Ndotja e tokes nga permbytjet, dhe ujitja e tokave nga uji i lumenjve të ndotur dhe mbetjet 

urbane te shperndara ne territor shkaktonë ndotjen e tokës dhe rrezikojnë ujërat nëntokësore. 

 

4. 5. BIODIVERSITETI DHE ZONAT E MBROJTURA  

4.5.1 Biodiversiteti 

E gjithë zona e Shkodrës është shumë e pasur në florën dhe faunën, vecanërisht zonat e mbrojtura 

(liqeni Shkodrës, PK Theth, peizazhi mbrojtur Bunë-Velipojë) edhe pse gjatë dy dekadave të fundit 

është dëmtuar në saj të gjuetisë informale dhe ka një numur të konsiderueshëm të specieve të 

rrezikuara që po shkojnë drejt zhdukjes. Rajoni i Shkodrës ka një gamë të gjerë flore dhe faune. 

Ekzistojnë specie bimësh në përqindje të lartë në raport me sipërfaqen e rajonit. Flora e zonës është 

e pasur me pyje bredhi, ahu, pisha, si dhe pemë frutore,  bimë dekorative. Zona e Pultit, Shalë dhe 

Shosh, janë të pasura me një biodiversitet të shumëllojshmërisë të drureve të pyjeve të larta si pisha, 

ahu, bredhi, shkurre të shumëllojshme që krijojnë një peizazh kompleks dhe tërheqës. 

Biodiversiteti 

Biodiversiteti si tërësi e specieve dhe ekosistemeve tokësore e ujore në territorin e bashkisë të 

Shkodrës, shënon diferenca midis zonave dhe habitateve. Liqeni i Shodrës, PK Theth, zona 

peizazhike Bunë-Velipojë, janë nga zonat me biodiversitet të pasur të florës dhe faunës.  

Liqeni i Shkodrës ka një biodiversitet të pasur ujor të florës dhe të faunës. Në këtë liqen janë 

përcaktuar dhjetra habitate, ku janë gjetur shumë shoqërime bimorei dhe specie dominante. 

Shmëllojshmëri peshqish dhe shpendë. Liqeni i Shkodrës përfaqëson një habitat të përmasave të 

mëdha, mjaft interesant, unikal dhe shumë kompleks. Këto karakteristika kanë lidhje me regjimin e 

tij ujor, që ndryshon sipas stinëve, me luhatjen e vëllimit të ujit, deri në afër dyfish. Liqeni i 

Shkodrës karakterizohet nga cekëtësia dhe në stinët e ngrohta sidomos në pjesën veriore, por edhe 

lindore e juglindore të zhvillohen sipërfaqe të mëdha kënetore. Ky përfaqëson zonë të ndërmjetme 

midis sistemeve tokësore dhe ujore, ku tokat janë të përmbytura për një pjesë të vitit, këneta dhe 

pyjet kënetore.Në pjesën perëndimore, prej daljes së Bunës e deri në Kepin e Radushës bregu është 
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shkëmbor. Ka shumë gjire, kepe dhe ishuj të vegjel që kanë interes dhe rëndësi lozin rol të 

rëndësishëm në biologjinë e liqenit, pasi janë mjedise relativisht të izoluara, me bimësi interesante, 

strehë dhe vende riprodhimi për shpendët dhe kafshët e tjera. Liqenin e Shkodrës mund ta 

konsiderojmë si një kompleks shumë të pasur habitatesh. 

 Sistemi i habitateve të Liqenit të Shkodrës zhvillohet në kohë. Në muajt e ftohtë, kur uji i Liqenit 

shtohet, temperature e ujit zbret dukshëm, turbullimi rritet prej erave dhe shirave, bimësia 

pakësohet, karakteret e habitateve thjeshtohen. Prandaj në dimër numri i habitateve në Liqenin e 

Shkodrës bie dukshëm. Fauna e liqenit eshte e pasur me te gjitha kafshet ujore, peshq, molusqe ( 

DHORA 2003). Në Liqenin e Shkodrës dhe ujërat e Pellgut Ujëmbledhës të tij janë gjetur 54 specie 

molusqesh, brenda në Liqen janë gjetur 30 specie, gaforreve 87 të tilla, prej të cilave 62 janë 

gaforre të ulta dhe 25 të larta. Prej studimeve të bëra numri i specieve të insekteve në këtë pellg 

mund të sillet rreth 6000 dhe mbi 100 specie janë endemike të këtij pellgu. Gjitarët: pellgu 

Ujëmbledhës i Liqenit të Shkodrës përmban 57 specie gjitarësh,  lakuriqve të natës, prej 20 

specieve, 12 specie brejtësish dhe 11 specie mishngrënëse, 28 reptilë, 1900 bimë ujore ( Dhora Dh, 

2005, Liqeni Shkodres dhe  Libri kuq I Faunes Shqiptare)) 

Lista e bimëve sipas zonave vertikale bimore (M.Rakaj) bazuar në studime të ndryshme bimesia ne 

pellgun e liqenit shtrihet ne kater breza: (I) Zona e makje shtrihet ne lartesine 400-500 m lartësi 

mbi nivelin e detit. Prej drurëve dhe shkurreve gjethembajtëse, më të përhapura të kësaj zone, janë: 

ilqja,dëllinja e kuqe, shqopa, ulliri, mareja, dafina etj. Prej drurëve dhe shkurreve gjetherënëse 

mund të veçojmë: qelbësi, shega, shkoza e zezë, murrizi një bërthamësh, manaferra, driza, krekëza, 

thanukla, vidhi i bardhë, amorfa shkurre, gjineshtra, frashër uji, frashëri i bardhë, plepi i bardhë, 

plepi i zi, shelgu i zi, shelgu i kuq, vërri i zi, fiku etj. (ii) Zona e dushkut në lartësitë 300-700 

metra mbi nivelin e detit. Speciet më të përhapura të gjinisë Quercus të kësaj zone: bulgëri, qarri, 

shparthi, etj. Drurë dhe shkurre të tjerë të kësaj zone janë: panja rrapi, panja mali, panjë, gështenjë, 

vodhëviçëza, vodha, mëlleza, blini, lajthia, murrizi pesëbërthamësh, dëllinja e zezë etj. (iii) Zona e 

ahut ne lartësitë 600-1700 m mbi nivelin e detit dhe së bashku me nënëzonën e pishës shkon deri 

1900 m. në këtë zonë gjinden drurët: ahu, panja mali, si dhe shkurret: borbulli i padhëmbëzuar, 

mjedra, boronica etj. Nga halorët më shumë gjinden: rrobulli, pisha e zezë e më pak të tjerat, (iv) 

Zona e kullotave alpine 1800-1900 m mbi nivelin e detit. Disa gjini dhe specie bimore më të 

përhapura të kësaj zone janë: trëndafili i egër, saminë, shelg zvarritës, flokësa, bishtpelëz, 

pirrëgjaksja, luluza italiane, barthek, këlerie, gentian pranverore, lulekëmbana, klokëza. 

Peshqit: Liqenit të Shkodrës përmban 60 specie, 30% janë autkone dhe prej këtyre të fundit 9 janë 

introduktuar nga njeriu. Peshqit më të rëndësishëm të liqenit janë: blini, kubla, trofta e gjucës, 

gjuca, krapa, njila, karasi i artë, mëlyshi, skorta e verdhë, lloska, sharmaku, levreku, ngjala, qefulli i 

verës, qefulli i vjeshtës, shojza. Nder llojet me te perhapur jane familja e Krapit ka 26 lloje, ose 

43,3 %, ndërsa familja e troftave ka 8 lloje, ose, 13,3. Te tjera familja e kavallëve (kavalli i detit, 

kavalli i lumit, kavalli i përroit), Familja e blinjve (blini, blini i Adriatikut, blini turigjatë), Familja e 

kublave (kubla, kubla liqenore), Familja e troftave (trofta e malit, trofta liqenore, trofta e gjucës, 

trofta e mermertë, trofta e Cemit, trofta e Zetës, trofta e artë, trofta e ylbertë). Familja e krepëve 

(amur ii bardhë, amur i zi, ballëgjeri i bardhë, ballëgjeri larosh, barbuqi, gjuca, idhtaku, karasi i 

artë, krapi, lina, lloska, mëlyshi, mëlyshi i Moraçës, mrena, mrena e lumit, njila, njila shkodrane, 

notaku, pëllëmbëza, pëllëmbëza e bardhë, skorta e bardhë, skorta malazeze, skorta e pellgjeve, 

skorta e verdhë, skorta me vizë, skorta e zezë, Familja e levrekëve (levreku), Familja e 

burdullakëve (burdullaku i mermertë, burdullaku i vogël), Familja e ngjalave (ngjala), Familja e 

qefujve (qefulli i vjeshtës, qefulli i verës) etj. 
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Lista e shpendëve të Liqenit të Shkodrës; nori gushëkuq, nori gushëzi, zhytra e vogël, zhytra e 

madhe, zhytra faqehirtë, zhytra gushëzezë, pelikani rozë, pelikani kaçurrel, karabullaku i detit, 

karabullaku me çafkë, karabullaku i vogël, gakthi, gakthi i vogël, çapka e natës, çapka e verdhë, 

çapka lopçare, çapka e bardhë e vogël, çapka e bardhë e madhe, çapka e përhime e madhe, çapka e 

rrushit, koiliku i zi, lejleku i bardhë, çapka sqepshpatuke, mjelma qafëdrejtë, mjelma me xhungë, 

pata gushëkuqe, pata e arave, pata belbe, pata kullashe, kryekuqe e madhe, rosa e vendit, rosa e 

përhime, bishtra, rosa kere, rosa sqeplugë, marsatorja, rosa mandarinë, shota, murçaku, kryekuqe e 

mjeme, kryekuqe e vogël, balisha, rosa zhytëse, rosa me katër sy, pata e detit, zhytës me çallmë, 

zhytës i mesëm, zhytës i bardhë, rosa kryebardhë, kali i qyqes, shkaba, shqipja e detit, shqipja e 

maleve, shqipja perandorake, shqipja e rosave, huta, pitajku, gjeraqina, fajkua këmbëshkurtër, 

shqipja peshkngrënëse, shqipja e kënetës, shqipja e fushës, shqipja e baltaqeve, skifteri këmbëkuq, 

skifteri kthetrazi, skifteri kthetraverdhë, krahëthati, skifteri i vogël, gjeli, gjeli bishtlirë, pula e egër, 

fëllanzë mali, fëllanzë fushe, fazani, shkurta, korila, pula me mjekër, pula e livadheve, gjeli i ujit, 

porzana e vogël, porzana pikaloshe, pula e ujit, bajukla, laraska e detit, cingla, vrapuesi i vogël, 

vrapuesi gushëbardhë, vrapuesi i hirtë, gjelaci i rërës, gjelaci barkzi, gjelaci i vogël, shepka, shepka 

e madhe e ujit, shepka e ujit, shepka e vogël e ujit, koiliku i madh, gjelaci bishtzi, qyrylyku i vogël, 

qyrylyku sqepkuq, qyrylyku i kmbëhirtë, qyrylyku i madh, qyrylyku i zallit, luftëtari, sqepbiza, 

kalorësi, gjëlaci symadh, bishtdallëndyshe, pulëbardha e argjentë, pulëbardha këmbëverdhë, 

pulëbardha e zakonshme, pulëbardha e përhime, pulëbardha sqepgjatë, pulëbardha kokëzezë, 

pulëbardha shpinëzezë, dallëndyshja e zezë e detit, dallëndyshja krahëbardhë e detit, dallëndyshja 

gushëbardhë e detit, dallëndyshja këmbëshkurtër e detit, dallëndyshja e madhe e detit, dallëndyshja 

e zakonshme e detit, dallëndyshja e vogël e detit, gugashi, pëllumbi i pyllit, pëllumbi i shkëmbit, 

kulumria, turtulli, qyqja, qokthi, kukuvajka, bufi i madh me veshë, bufi veshëgjatë, kukuvajka e 

pyjeve, kukuvajka fytyrëbardhë, dallëndyshja e natës, dejka e malit, dejka, bilbili peshkatar, babilja, 

pupëza, qukapiku i gjelbërt, qukapiku laraman, qukapiku i vogël, larushëza, çerdhukla, çolja, 

larushja, drenja, dallëndyshja e lumit, dallëndyshja bishtgërshërë, dallëndyshja kërbishtkuqe, 

dallëndyshja kërbishtbardhë, drenja e pyllit, drenja e luadhit, drenja e fushës, drenja gushëkuqe, 

drenja e malit, bishtundësi i vershë, bishtundësi i malit, bishtundësi i bardhë, tokmaku, larushi 

kokëkuq, larushi i vogël, larushi i mad hi përhimtë, fikca, gargulli i kuq, gargulli, çafkëlorja 

bishtverdhë, grizhelemca, grizhla, boçethyesi, stërqika e malit, cilikoka, sorra, korbi, carcamiu, 

dredhuesi gushëpërhimtë, bilbili i kënetës, çika e zhukave, çika e verdheme, çika e kallamishteve, 

çika e gjerdheve, përqeshësi i ullinjve, bilbilthi këngëtar, bilbilthi kapëzi, bilbilthi gushëbardhë, 

bilbilthi i zakonshëm, bilbilthi kokëzi, bilbilthi gushëkuq, fishkëllyesi gushëverdhë, fishkëllyesi i 

vogël, micaku, mbretthi, mbretthi vetullbardhë, mizëkapësi i zi, mizëkapësi qafëbardhë, mizëkapësi 

vijosh, bishtbardha e grurit, bishtbardha faqezezë, ceku vetullbardhë, ceku kokëzi, bishtkuqi i 

mureve, bishtkuqi zeshkan, gushëkuqi, bilbili, tusha gushëbardhë, mullizeza, tusha vetullbardhë, 

mullibardha, bariboja, trishtili i murrmë, trishtili i kaltërt, trishtili i madh, trishtili mustaqezi, 

kolovatësi, zvarritësi i zakonshëm, zvarritësi i akrepave, zvarritësi krahëkuq, kacavjerrësi, 

trumcaku, trumcaku gjokszi, trumcaku i malit, zogu i borës, zogu i borës i malit, kryemadhi, zogu i 

barit, verduni, gardalina dimërake, gardalina, gardalina e kërpit, sqepkryqi, cerla, cerla e malit, cerla 

e kallamishteve, cerla verdhoshe, cerla gushëgjelbër, cerla kokëzezë (Dhora Dh, 2010, lista e 

specieve të bimëve dhe kafshëve të liqenit të Shkodrës). 

Faktorët kërcënues te biodiversitetit të liqenit: 

 Prishja e regjimit ujor: dinamika intensive e ndryshimit te regjimit ujor te liqenit e të 

shpeshta sjellin vështirësi e crregullime në jetën e popullatës biologjike të brigjeve, nxjerrin jashtë 

përdorimit toka qe jane strehe e kafsheve dhe gjallesave dhe ndërprerje të  zhvillimt të gjallesave.  
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 Lëndët ndotëse: ujerat e liqenit janë të ndotura me kimikate, detergjentë, nga ujerat e zeza 

duke shkaktuar impakte direkte për gjallesat, pesticide, plehra, metale të renda, që dëmtojnë 

biodiversitetin. Në monitorimin e kryer ne vitin 2003, ujerat e liqenit janë gjendur të kontaminuara 

me 39 komponime organike , hidrokarbure aromatike 

 Ruajtja e liqenit nga ndotja është një problem i vazhdueshë,m vecanërisht në ndotjen 

sipërfaqësore të pellgut, pasi në bazë gjenden burime karstike, që përcjellin ndotës duke filluar nga 

lartësitë e tij. 

 Peshkimi pa kriter: me mjete të pa përshtatshme, jashtë sezonit dhe me mbishfrytezim 

 Këto 15 vitet e fundit peshkimi në liqen ka dalë jashtë kontrollit. Peshkimi herë pas here 

është bërë me mjete shfarosëse, pa kritere, në kohën e riprodhimit, zënia e peshqve të vegjël, si dhe 

dëmtimi i brigjeve. 

 Dëmtimi i bimësisë në brigjet eliqenit, në stinët e ngrohta, zhvillohet një bimësi e pasur si 

baza ushqimore kryesore e peshqve bimëngrënës. Mbi këto bimë dhe midis tyre zhvillohet një 

mikroflorë dhe makrofaunë shumë e pasur. Bimësia e bregut ka rëndësi, pasi është një mjedis mjaft 

i rëndësishëm për riprodhimin e shumë specieve të rëndësishme të peshkut. Siç shihet dëmtimi i 

kësaj bimësie sjell pasoja të mëdha negative në specie dhe shoqërime bimore, si dhe në krejt botën 

e gjallë të liqenit. Gjithashtu edhe dëmtimi i bimësisë emergjente, si prerja e kallamishtes, zhavarit, 

frysës, si dhe i drurëve në pyjet e bregut të liqenit, përsëri sjell shkatërrime të habitateve të shumë 

specieve që jetojnë dhe riprodhohen aty, çka më qartë mund ta kuptojmë këtë për shpendët ujorë. 

 Mungesa e politikave demografike: eshte shoqëruar me popullimin rreth liqenit, duke 

shkaktuar dëmtimin e bimësisë nepërmjet kullotjes me bageti, shqetesimin e gjallesave dhe 

humbja e ushqimit, rritja e peshkimit te pa kontrrolluar dhe shpendeve. Në rajonin e liqenit të 

Shkodrës, veçanërisht në pjesën shqiptare, sidomos vitet dhe dekadat e fundit është zhvilluar një 

lëvizje demografike intensive, veçanërisht me kahje drejt fushës, bregut të liqenit dhe qendrave 

urbane. Rreth 30 % e popullsisë së qytetit të Shkodrës është e ardhur rishtas pas vitit 1990. 

Urbanizmi, që kryesisht presupozon lëvizjet demografike drejt qyteteve, për kushtet e Shqipërisë 

dhe shumë zonave të tjera përreth, është një dukuri positive për kushtet jetësore dhe shërbimet. 

Mirëpo për kushtet e rajonit të liqenit, kjo dukuri ka veçoritë e veta specifike. Edhe për kushtet 

ekonomiko-shoqërore lokale, përsëri trajtimi i kësaj dukurie kërkon vëmendje, pasi prej saj lindin 

probleme të urbanizmit, çka kuptojmë problem në kuadrin e ekosistemeve urbane. 

Erozioni: Pozicioni dhe relief përbëjnë një faktor favorizues të erozionit. Pjesën kryesore të Pellgut 

të liqenit në pikëpamje të relievit e përbëjnë shpatet e masiveve malore që çojnë ujë në lumenjtë më 

të vegjël. Rrjeti hidrografik i dobët është rrjedhim i përbërjes gjeologjike dhe erozionit karstik. 

Përbërja gjeologjike është një faktor i dukurisë së erozionit. Liqeni rrethohet prej formacioneve të 

Paleozoikut, Mezozoikut dhe Cenozoikut. Ultësira e Zeta-Shkodrës ka përbërje gjeologjikeprej 

sedimentit të Mezozoikut dhe mbizotëruese janë gëlqerorët. 

Karakteristikat klimatike përbëjnë një faktor tjetër të rëndësishëm për fenomenin e erozionit. Prej 

faktorëve klimatikë që lozin rol kryesor në erozionin e tokës në Pellgun e Liqenit të Shkodrës mund 

të veçojmë reshjet dhe erat, ndërsa temperature dhe lagështia e ajrit dhe elementët e tjerë janë të 

mëdha. Ka shtrëngata të shkurtra por mund të vazhdojnë edhe për disa ditë në periudhën e shirave. 

Zhvillimi i bujqësisë në lartësi ka bërë që të rritet erozioni. 

Flora: Liqeni Shkodres: Gjëndja ekologjike e basenit të liqenit të Shkodrës është  e larmishme me 

grupe të florës dhe faunës. Ne grupin e flores jane 122 specie.Liqeni i Shkodrës dhe pellgu i 

tijujëmbledhës përfaqëson një kompleksitet habitatesh, të përshtatshme për praninë e një larmie 

organizmash të gjallë. Ky diversitet i lartë biologjik i dedikohet veprimit të faktorëve favorizues 
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kryesisht të karakterit ekologo-gjeografik. Këtu përfshihen disa tipe, nëntipe dhe shumë njësi 

klasifikimi më të vogla, si: lakustrine, palustrine, riverine, limnetike, litorale, emergjente, 

submergjente, notuese, pyll, shkurre, kaçube, bar etj. specie bimore dhe 600 specie shtazore. Në 

pellgun e liqenit të Shkodres njihen 1900 specie bimore dhe 3500-4000 specie shtazore. Ky 

diversitet habitatesh u jep strehë një numri të madh bimësh dhe kafshësh.  

Komuniteti bakterial në sipërfaqe të sedimenteve është shumë herë më i lartë se ai në shtresat e 

sipërme të ujit. Algat mikroskopike mund të përdoren për vlerësimin e gjendjes ushqyese dhe 

cilësisë së ujërave, mund të prodhojnë substanca të rrezikshme pë zooplanktonin, molusqet, peshqit 

dhe organizmat e tjerë ujorë.   

Në tërësi, Liqeni i Shkodrës dominohet një rritje të ushqyesve mbi vlerat normale. Kjo 

është pasojë e ndikimit të njeriut, si ndotja prej qytetit të Shkodrës dhe zonave të tjera të banuara 

përreth (Shirokë, Zogaj) dhe aktiviteteve të tjera të kryera përgjatë bazenit të tij. Kjo shtron si 

domosdoshmëri monitorimin e mëtejshëm të ujërave të liqenit, me qëllim mbrojtjen dhe zhvillimin 

e vlerave natyrore të tij, nga procesi eutrofikimit, rreziqet për gjallesat dhe sigurisë ushqimore 

nëpërmjet konsumit të produkteve të toksifikuara të peshkut (veprimi i zinxhirit ushqimor). 

Fauna:Liqeni i Shkodrës dhe pellgu ujëmbledhës i tij ka një numër të lartë kafshësh të rrezikuara, 

shumë nga të cilat kane status kërcënimi rajonal apo ndërkombëtar (Europian dhe botëror). Kjo 

është një arsye tjetër qe tregon rëndësine ndërkombëtare të Liqenit te Shkodrës.  Molusqe  39,  

Peshq, 63, Amfibët 17 , Reptilët 33 (4 ujore), Shpendët 281 (50 ujore) Gjitarët  37 (1 ujore) 

Nga Dhora & Sokoli (2000) eshte publikuar një listë me 124  kafshë ujore të rrezikuara të liqenit. 

Nëse do të merren parasysh edhe llojet tokësore, lista e faunës së rrezikuar të liqenit dhe pellgut 

ujëmbledhës do të ishte shumë më e madhe. Nga këto 124 lloje kafshësh ujore të rrezikuara, 9 janë 

molusqe, 33 janë peshq, 12 amfibe, 4 reptilë, 65 shpende dhe 1 është gjitar. Vihet re një përqindje e 

lartë e kafshëve të rrezikuara ndërmjet peshqve, amfibëve dhe shpendeve, ku perfshihen lloje me 

rendesi globale. 

Lumi Buna:  Përgjatë brigjeve të lumit Buna ka një biodiversitet me vlera të larta natyrore. Bimësia 

pyjore dikur ka qenë shumë më e pasur sesa sot. Një prej faktorëve kryesore degradues ka qenë 

prerja e paligjshme e drurëve deri në kufijtë e një shpyllëzimi të plotë. Bimësi pyjore gjendet në 

NJA malore, brigjet e lumit në Rezervatin e Velipojës, Ishullin Ada, në fshatrat Reç, Sutjel, 

Shënkoll dhe në ishullin e Bahçallekut. Bimësia e sipërfaqeve pyjore të zonës ulët përbëhet 

kryesisht nga disa lloje plepash (Populus), shelgjesh (Salix), frashëri (Fraxinus), dushqesh 

(Quercus) rrushkulli (Ruscus aculeatus), akacia (Robinia pseudoacacia), thana (Cornus mas), 

shkoza (Carpinus betulus), marina (Tamarix parviflora), etj. 

Në lumin Buna gjenden mbi 30 llojë peshqish, që gjenden edhe në Liqenin e Shkodrës: krapi 

(Cyprinus carpio), karasin (Carassius auratus gibelio), gjucën (Alburnus alburnus alborella), njilën 

(Chondrostoma nasus ohridanus), skortën e zezë (Pachychilon pictum), lloskën (Scardinus 

erythrophthalmus scardafa), mëlyshin (Leuciscus cephalus albus), sharmakun (Perca fluviatilis), 

barburiqin (Blenius fluviatilis), etj. Buna është rrugë kalimi për 13 lloje e nënlloje peshqish te 

konstatuar që migrojnë nga liqeni për në det dhe anasjelltas.  

Ndër to përmendim blinin (Acipenser sturio) që është lloj globalisht i rrezikuar, kublën (Alosa 

fallax nilotica), ngjalën (Anguilla anguilla), levrekun (Dicentrarchus labrax), qefullin e verës 

(Mugil cephalus), qefullin e vjeshtës (Liza ramada), shojzën (Platichthys flesus luscus), etj. Në 

hapesiren e grykëderdhjes së Bunës ka mbi 50 lloje të tjerë peshqish, ku ndër më të njohurit janë 

açuga (Engraulis encrasicholus), çeliku (Aphanius fasciatus), gjilpërëza turigjatë (Syngnathus 

tenuirostris), korbi i zi (Sciaena umbra), korbi i bardhë (Umbrina cirrosa), sargu (Diplodus sargus 
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sargus), murra (Lithognathus mormyrus), aterina (Atherina hepsetus), gjuhëza e Adriatikut (Solea 

vulgaris), etj.Buna, së bashku me ujërat pranë saj, përfaqëson një nga sipërfaqet më të pasura me 

shpend në rajon. Grykëderdhja e Bunës, Rezervati i Velipojës, Këneta e Domnit, Laguna e Vilunit, 

Liqeni i Shasit, kriporja e Ulqinit, sipërfaqja kënetore e Shtojit të Poshtëm të Ulqinit janë te 

populluara me shpendë, veçanërisht në dimër. Këto sipërfaqe përfshihen në njërën prej tre rrugëve 

të migrimit të shpendëve të Evropës 

Në Bunë janë numëruar rreth 50 lloje shpendësh ujore. Ndër to kredharaku i vogël (Tachybaptus 

ruficollis), karabullaku i vogël (Phalacrocorax pygmeus), kryekuqja e madhe (Anas penelope), rosa 

e vendit (Anas platyrhynchos), rosa sqeplugë (Anas clypeata), rosa kërre (Anas crecca), kryekuqja e 

mjeme (Aythya ferina), rosa me katër sy (Bucephala clangula), bajza (Fulica atra), cinja (Vanellus 

vanellus), pulëbardha e zakonshme (Larus ridibundus), etj. 

 

Harta nr. 16 Harta e Biodiversitetit (përgatitur PPV, Bashkia Shkodër) 

Rëndësi të veçantë ka pulëbardha e vogël (Larus minutus) dhe dallëndyshja e detit (Sterna 

sandvicensis), numri i të cilave konsiderohet i rëndësishëm ndaj numrit të përgjithshëm për 

Shqipërinë dhe Mesdheun. Veçohet gjithashtu kriporja e Ulqinit e cila aktualisht është një nga 

mjediset më të përshtatshëm për folezimin e shumë llojeve si laraska e detit (Haematopus 

ostralegus), gjelaci symadh (Burhinus oedicnemus), kalorësi (Himantopus himantopus), sqepbiza 

(Recurvirostra avosetta), bisht-dallendyshja (Glareola pratincola), vrapuesi gushëbardhë 

(Charadrius alexandrinus), dallëndyshja e vogël e detit (Sterna hirundo), etj. 

Në parkun Kombëtar Theth,  me një biodiversitet të pasur rriten rreth 1500 lloje bimësh, të cilat 

përfaqësojnë gati gjysmën e florës së vendit tonë. Nga bimët, rreth 100 lloje janë bimë mjekësore 

dhe tanifere shumë të dobishme ndërsa rreth 70 lloje bimësh janë të rrezikuara për zhdukje. Në 

parkun e Thethit dallohen 3 kate bimore. Kati i dushkut, ku ndër bimët më të rëndësishme të këtij 

kati janë: qarri (Quercus ceris), mëlleza (Ostria carpenifolia), shkoza (Crapinus orientalis), frashëri i 
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bardhë (Fraxinus ornus), thana (Cornus mas), etj. Kati i ahut ku ndër bimët më të rëndësishme të 

këtij kati janë: ahu (Fagus silvatica), bredhi i bardhë (Abies alba), panja e malit 

(Acerpseudoplatanus), etj. Kati i kullotave alpine përbëhet nga bimë barishtore dhe pak shkurrëza 

siç janë : dëllinjat (Juniperus), shelgjet (salix), etj. Ndër bimët më të rëndësishme të këtij kati janë: 

flokëzi (Poa alpina), pirrgjaksja (Sesleria nitida), bishtpelza (Festuk sulkata), asteri (Aster alpinus), 

tërfili i alpeve (Trifolium alpestre), thuepule (Lotus cornicultus) etj.  

Fauna e parkut është e pasur dhe e larmishme. Ka rreth 20 lloje gjitarësh, 50 lloje shpendësh 

folenizues, afro 10 lloje zvarranikësh dhe rreth 8 lloje amfibësh. Rëndësi paraqesin gjitarët dhe 

shpendët e lidhur me pyjet e larta dhe ekosistemet malore e alpine. Ndër gjitarët më të mëdhej të 

parkut janë: ariu i murrmë (Ursus arctos), ujku (Canis lupus), Rrëqebulli (Lynix lynix), dhia e egër 

(Rubicapra ribicapra), dhe kaprolli (Capreolus capreolus), etj.  

 

Probleme mjedisore të lidhura me biodiversitetin, florën e faunën 

Flora dhe fauna janë të kërcenuara në saj të keqmenaxhimit të biodiversitetit, florës dhe faunës dhe 

lidhen së pari me densitetin e lartë të popullsisë dhe levizjet demografike të dy dekadave te fundit. 

Çështjet në vijim janë identifikuar në planin lokal si shqetësime për biodiversitetin: 

o Ekosistemtet ujore janë në masë të konsiderueshme të fragmentuara, dhe kanë humbur 

habitate për specie të rëndësishme të faunës. 

o Përmbytjet dhe erozioni kanë  shkaktuar humbje direkte të habitateve; 

Sipas raportit te Agjencisë Rajonale të Mjedisit (Shkoder) Liqeni i Shkodrës dhe pellgu 

ujëmbledhës i tij ka një numër të lartë kafshësh të rrezikuara, shumë nga të cilat kane status 

kërcënimi rajonal apo ndërkombëtar. Eshtë publikuar një listë me 124  kafshë ujore të rrezikuara të 

liqenit (Dhora & Sokoli 2000) nga të cilat, 9 janë molusqe, 33 janë peshq, 12 amfibe, 4 reptilë, 65 

shpendë dhe 1 gjitar. Vihet re një përqindje e lartë e kafshëve të rrezikuara ndërmjet peshqve, 

amfibëve dhe shpendëve, ku perfshihen llojë me rendësi globale.  

Në brigjet e liqenit, në stinët e ngrohta zhvillohet një vegjetacion i pasur, ku bimesia  është një 

strehë e rëndësishme për faunën e pasur të liqenit dhe mjedis i përshtatshëm për riprodhimin e 

shumë specieve. Prerjet e drurëve në sipërfaqet me pyje bregut të liqenit, prerja e kallamishtes, 

frysës, dëmtimi i sipërfaqeve bimore nën ujë, sjellin shkatërrime në shoqërimet bimore e sidomos 

në rrezikimin e zhdukjes së specieve bimore, duke kërcënuar kështu edhe faunën që jeton në të. 

Livadhet nënujore Shega, Livadhet floatuese në zonën Shkodër-Bishti, Buzë Ujë, Hot; Kallamishtet 

– xukthat Shkodër Vrakë dhe Buzë Ujë, pyjet e brigjeve të lokalizuara në zonat: Shegan-Kamicë, 

Shkodër-Vrakë, Zogaj-Shirokë 

Faktorët kërcënues 

Diversiteti i specieve dhe habitateve përreth liqenit janë vazhdimish të rrezikuara  

o Në liqen eshte ushtruar  gjuetia e peshkut dhe e shpendëve. Vitet e fundit gjuetia e peshkut 

është zhvilluar jashtë kontrollit me mjete të ndaluara edhe  në periudha të riprodhimit të 

peshkut, etj. Kjo ka bërë që struktura e popullatave të peshkut të ndryshojë drejt specieve jo 

të dëshiruara. 
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o Gjuetia është një nga aktivitetet me ndikim të madh në gjendjen e biodiversitetit dhe të 

përbërësve të tij. Kjo për shkak të faktit se aktivitetet e paligjshme të gjuetisë për gati dy 

dekada nuk kanë mundur të kontrollohen në mënyrë efektive. Kjo ka sjellë që trendet e 

popullatave e llojeve të egra, objekt gjuetie dhe sidomos shpendëve, pjesa më e madhe e të 

cilave janë shpendë shtegtarë për vite të tëra kanë pësuar rënie. (Burimi: Ministria e 

Mjedisit, Të dhëna të publikuara nga INSTAT në bazë vjetore). 

o Gjuetia e shpendëve, shpesh jashtë kriterit është ndër faktorët që çon në uljen e popullatave 

dhe folezimit në brigje. 

o Ndryshimet e regjimit ujor:  Liqeni i Shkodrës ka një regjim të shqetësuar hidrologjik. Kur 

prurjet janë të mëdha Drini pengon rrjedhjen e Bunes drejt deti dhe  liqeni dyfishon 

sipërfaqen e vet. Mbushja e lumit Buna ka sjellë reduktimin e specieve migruese për në det. 

o Introduktimi i specieve të reja në Liqenin e Shkodrës në popullatat e specieve jo ekonomike 

o Pyjet janë një tjetër sektor me ndikim të madh në biodiversitet. Humbja dhe fragmentimi i 

habitateve, shkaktuar nga prerjet ilegale dhe/ose mbishfrytëzimi perreth liqenit është 

elementi kryesor negativ në këtë drejtim.  

o Peshkimi është një sektor i rëndësishëm për ekonominë dhe në të njëjtën kohë për 

biodiversitetin. Peshkimi i paligjshëm dhe mbishfrytëzimi i burimeve të peshkimit janë 

çështje të cilat po vendosen si prioritet.  

o Zhillimi i shpejte i turizmit pa planifikuar masa mbrojtese do të vazhdojë të dëmtoj 

peisazhin, do të ndikojë në erozionin e tokës, duke ushtruar presion mbi specie të 

rrezikuara. Pyjet e menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme luajnë një rol thelbësor në ciklin 

e karbonit, çlirimin e oksigjenit, mbylljen e dioksidit të karbonit në pemë dhe tokë.  

o Rreziqet që kanosen sot prej erozionit kanë detyruar banorët që të mbjellin përsëri drurë 

pyjorë ose të kujdesen për lastarët e rinj të dalë nga trungjet e prera. Sot mund të llogaritet 

një sipërfaqe pyjore prej rreth 20 ha me moshë relativisht të re, e cila gjendet përgjatë 

brigjeve. Kjo bimësi përbëhet kryesisht nga shelgje, plepa, akacie e më pak marine, 

konopice, etj 

o Praktikat e një bujqësie intensive në të kaluarën jo të largët, me përdorim në plehrave 

kimike dhe pesticide, praktikat agroteknike të përdorura për punimin e tokës. 

o  Zhvillimi i industrisë ka qenë dhe mbetet jetik për ekonominë e vendit, por ky zhvillim nuk 

është bërë duke respektuar potencialin ekologjik tëzonës si dhe minimizimin e pasojave të 

këtij aktiviteti në mjedis. 

o Praktikat e shfrytëzimit të pyjeve, në kushtet e mungesës së burimeve alternative të 

energjisë për ngrohje e gatim, kanë pasur efekte serioze në biodiversitetin pyjor. 

Veçanërisht të dëmtuar paraqiten pyjet pranë qendrave të banuara në fshatra, që i takojnë 

pyjeve të lisit dhe dushkajave të tjera që në të njëjtën kohë shquhen për diversitetin e tyre 

biologjik më të pasur në krahasim me tippet e tjerë të pyllit. 

o Zvogëlimi i sipërfaqes pyjore, prerje të rënda për të siguruar dru, mbikullotje etj. 

o Peshkimi i pakontrolluar, veçanërisht në Ohër, Shkodër e Prespës, të shoqëruara shpesh me 

përdorim lëndësh helmuese, pasoja të cilat janë shqetësuese për faunën. 

o Gjuetia e pakontrolluar, pa kriter, në mënyrë të veçantë gjatë dimrit është forma kryesore e 

shqetësimit për kafshët, gjë e cila ka sjellë edhe braktisje të tyre. 

o Urbanizmi. Ritmet e shpejta të rritjes së popullsisë, veçanërisht këto vitet e fundit kanë 

sjellë fragmentarizim dhe zvogëlim të habitateve natyrore në bregun e liqenit.  

o Urbanizimi rreth liqenit, specie rreth liqenit janë të rrezikuara nga aktivitetet e gjuetisë dhe 

peshkimi pa ligjshëm 

o Eutrofikimi i liqenit konsiderohet si një rrezik potencial, derdhja e ujërave të zeza,  
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o Në parkun Kombetar te Thethit rriten rreth 1500 lloje bimësh, të cilat përfaqësojnë gati 

gjysmën e florës së vendit tonë. Nga bimët, rreth 100 lloje janë bimë mjekësore dhe tanifere 

shumë të dobishme ndërsa rreth 70 lloje bimësh janë të rrezikuara për zhdukje (Burimi, 

Zonat e mbrojtura, Parqet Kombëtare të Shqipërisë) 

 

Pasojat në biodiversitet 

Pasojat dhe dëmet kryesore të praktikave të kaluara dhe të sotme të zhvillimit do të përmblidheshin 

si më poshtë: 

 Humbje dhe fragmentimi i habitateve 

 Dëmtim, varfërim, dhe degradim të ekosistemeve dhe habitateve 

 Shqetësimi kafshëve të egra në natyrë dhe në liqenin e Shkodrës 

 Zhdukje llojesh apo kërcënim për zhdukje 

 Erozion gjenetik 

Duke qenë se thelbin e biodiversitetit e përbëjnë llojët, habitatet dhe ekosistemet, mbrojtja e tyre, 

duhet të favorizojë llojët më të kërcënuar dhe me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare si. 

 Lloje dhe habitate të kërcënuara në mënyrë kritike me rëndësi globale, rajonale e 

kombëtare. 

 Habitate/ekosisteme që shquhen për endemizëm apo biodiversitet të lartë. 

 Habitate ose lloje në rrezik zhdukje të pakthyeshme. 

 Habitate ose lloje, ruajtja dhe menaxhimi i përshtatshëm it ë cilëve do të rezultonte me 

përfitime ekonomike dhe edukative lokale apo kombëtare. 

 Lloje ose habitate të kërcënuara nga tregëtia apo praktikat e papërshtatshme, të cilat mund 

të kontrollohen nëpërmjet rregullimit të politikave. 

 Firmat e pa licensuara kanë ulur kontigjentin e lepurit të egër, kanë rrezikuar rrëqebullin,  

 Gjuetia pa kriter dhe mbipeshkimi gjithashtu kanë paksuar popullatën e shpendëve dhe 

peshkut  

 Hidrocentralet e propozuar ose të miratuar ne hapësirën Theth-Valbonë, pritet të shkaktojnë 

pasoja, ndoshta të pa kthyeshme për biodiversitetin, habitatet dhe specie. Devijimi i i 

rrjedhjeve natyrale të ujërave nëpërmjet tubacioneve paksojnë ujërat dhe tharjen e përrenjve 

 Në parkun Kombetar te Thethit rreth 70 lloje bimësh janë të rrezikuara për zhdukje 

Masat mbrojtësë: 

-Mbrojtja e pyjeve të lartë nga prerjet, djegjet, zhurma, sepse janë habitate të strehimit për 

gjitarët si ariu, derri egër, dhia e egër, dhe shumë shpendë të egra. Ne pyjet e Thethit, 

raportohen 70 llojë bimesh të rrezikuara zhdukje 

-Mbrojtja e pyjeve nga prerjet, pasi llojë të zonës si rrobulli, bredhi, pisha e zezë pas prerjes 

konsiderohen llojë të rrezikuara 

-Laguna e Vilunit, ështe qendër  e rendësishme për dimërimin e shpendëve të ujit 

 

4.5.2. Zonat e Mbrojtura:  
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Disa nga habitatet kryesore në territorin e bashkisë Shkodër  janë të klasifikuara të mbrojtura në 

nivel kombëtar (Parku kombetar i Thethit, Liqeni I Shkodrës, Peizazh I Mbrojtur Lumi Buna-

Velipoje dhe liqeni Shkodrës-Lumi Buna Zone Ramsar  Ato klasifikohen si më poshtë: 

Nr Emertimi  kategoria Vendimi  Siperfaqe ha 

1 Thethi Parku Kombëtar 

IUCN II 

VKM nr. 96 datë 

21.11.1966 

2630 ha 

2 Liqeni Shkodres  Rezervat natyror i 

menaxhuar/ 

 

VKM nr. 684 date 

2.11.2005 

 

26,535 Ha 

 

 Liqeni Shkodres-lumi 

Bunës 

Shpallur ne listen e 

zonave RAMSAR 

(konventa Ramsar për 

ligatinat) 

VKM 683, datë 

2.11.2005 

  49562 

3 Lumi Buna -Velipoje   

 

Peizazh ujor/tokesor i 

mbrojtur IUCN V  

 

 

VKM nr. 682 datë 

2.11.2005 

23027 ha  

 

Tabela nr. 17 –Zona e mbrojtura Bashkia Shkodër (burimi VKM-të e cituara) 

Ato zënë aktualisht  52192 ha ose 6.5-7 %  të sipërfaqes së përgjithshme të territorit të bashkisë (pa 

RAMSAR). Pritet që siperfaqja të rritet me miratimin e Parkut kombëtar të Alpeve.  
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 Harta nr.17-Zonat e Mbrojtura Bashkia Shkodër (Burimi PPV, Bashkia Shkodër)  

Parku Kombëtar i Thethit: bën pjesë në njësinë administrative të Shalës, ndodhet në qender të 

alpeve shqiptare, në zonën e “Bjeshkëve të Namuna”  qendra më e rendësishme turistike e zonës 

veriore 70-75 km larg nga qyteti i Shkodrës, dhe ka një sipërfaqe 2630 ha, nga e cila 1680 ha pyje 

dhe pjesa tjetër kullota e sipërfaqe të zhveshura shkëmbore . Me VKM nr. 96 datë 21.11.1966 kjo 

zonë u shpall Park kombëtar. Peisazhi madhështor i parkut, përroi i kristaltë i Thethit, ku rritet 

trofta e mermertë, katarakti i Grunasit 30 metra i lartë, etj. Parku shquhet për mbulesën e tij të 

dendur drunore ku mbizotërojnë ahishtet, disa prej të cilëve janë 200 vjeçare. Parku është një 

habitat i rëndësishëm edhe për faunën e cila gjendet aty. Për t’u përmendur është fakti se parku i 

Thethit përbën zonën më të populluar në Shqipëri me riqebullin, i cili është specie e pakësuar.  

Biodiversiteti: Parku i Thethit është kompleks, me larmi habitatesh dhe tipe vegjetacioni, ku pjesën 

më të madhe e zënë ato të pyjeve të ahut (Fagus silvatica), por ka dhe formacione shkurrore me 

mbizotërim të boronicës (Vaccinium myrtilus) apo kullota alpine (Poion alpinae), të cilat 

bashkëshoqërohen dhe me shkurre xhuxhe dhe të zonave alpine si: (Juniperus communis nana; 

Juniperus sibrica.) driada tetëpetalshe (Drias octopetala), etj. Në park rriten rreth 1500 lloje bimësh, 

të cilat përfaqësojnë gati gjysmën e florës së vendit tonë. Nga bimët, rreth 100 lloje janë bimë 

mjekësore dhe tanifere shumë të dobishme ndërsa rreth 70 lloje bimësh janë të rrezikuara për 

zhdukje. Nga shoqërimet më të zakonshme të Fagion illyricum janë: Fagetum oxalidosum, Fagetum 

vaccinosum, Tremuleto-Fageto  asperulosum, Fageto-allietosum ursinum, etj. Për t`u vlerësuar janë 
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prania e drurit relikt të tisit (Taxus baccata), brenda katit drunor të pyllit të ahut, megjithëse në 

ekzemplarë të rrallë, si dhe bimët endemike (Ëulfenia baldacci; Viola dukagjinica; Lilium 

albanicum.), dhe bimët subendemike (Aquilegia dinarica dhe Teucrium arduin). Në Theth gjendet 

edhe Gentiana, lulja që përdorte mbreti Ilir Genti në mjekësi. Thethi kufizohet me maja të larta 

shkëmbore deri në 2570 m lartësi. Në lartësinë 750-800m  shtrihet fshati piktorest i Thethit.Këtu 

buron lumi i Thethit që formon më pas lumin e Shalës dhe derdhet në lumin Drin. Lumi Shalë është 

i pasur në troftë (burimi : Zonat e mbrojtura, 2003, Parqet Kombëtare të Shqipërisë dhe studime të 

Ministrisë Mjedisit) 

Në parkun e Thethit dallohen 3 kate bimore. Kati i dushkut, shtrihet në lartësi 600-800 m dhe 

takohet në fundet e shpateve malore si në Fushë të Thethit, Gjelaj, etj. Ndër bimët më të 

rëndësishme të këtij kati janë: qarri (Quercus ceris), mëlleza (Ostria carpenifolia), shkoza (Crapinus 

orientalis), frashëri i bardhë (Fraxinus ornus), thana (Cornus mas), etj.Kati i ahut shtrihet në 

lartësinë 700-1900 m. Si pasojë e kushteve të përshtatshme klimatiko-tokësore të favorshme, pyjet e 

ahut zënë pjesën më të madhe të parkut. Ndër bimët më të rëndësishme të këtij kati janë: ahu (Fagus 

silvatica), bredhi i bardhë (Abies alba), panja e malit (Acerpseudoplatanus), etj.  

Kati i kullotave alpine shtrihet në lartësitë 1900-2300 m mbi nivelin e detit. Ky kat përbëhet nga 

bimë barishtore dhe pak shkurrëza siç janë : dëllinjat (Juniperus), shelgjet (salix), etj. Ndër bimët 

më të rëndësishme të këtij kati janë: flokëzi (Poa alpina), pirrgjaksja (Sesleria nitida), bishtpelza 

(Festuk sulkata), asteri (Aster alpinus), tërfili i alpeve (Trifolium alpestre), thuepule (Lotus 

cornicultus) etj. Për shkak të largësisë nga zonat e mëdha të banuara, gjendja e pyllit të ahut është 

përgjithësisht e mirë. Por ka pasur dhe raste të dëmtimit nga zjarri, prerja, etj.Në vende të sheshta 

me një farë shtrese toke e me lagështi mesatare me PH acid takohet xhufka, vlera ushqyese e së 

cilës është e dobët dhe kafshët nuk e hanë. Mbulesa bimore e kësaj pjese është e hapur, e ulët dhe 

relativisht e rrallë, prandaj dhe vlera ekonomike e këtyre kullotave është e pakët. Karakeristike për 

thepat e Thethit në lartësi mbi 2300 m, mbi nivelin e detit, është dhe prania e kërlekës ose centinaku 

(Pinus mughus), një lloj pishe në formë shkurreje me gjatësi deri në 3 m.  

Fauna e parkut është e pasur dhe e larmishme. Ka rreth 20 lloje gjitarësh, 50 lloje shpendësh 

folenizues, afro 10 lloje zvarranikësh dhe rreth 8 lloje amfibësh. Rëndësi paraqesin gjitarët dhe 

shpendët e lidhur me pyjet e larta dhe ekosistemet malore e alpine. Ndër gjitarët më të mëdhej të 

parkut janë: ariu i murrmë (Ursus arctos), ujku (Canis lupus), Rrëqebulli (Lynix lynix), dhia e egër 

(Rubicapra ribicapra), dhe kaprolli (Capreolus capreolus), etj. Në pyllin e lartë nga shpendët 

mbizotërojnë kryesisht pjestarët e familjes së Fragillidae (4 lloje), dhe Paridae (4 lloje). Përbërës të 

tjerë më të rrallë janë elementë tipik të pyllit të lartë si: qukapikët (3 lloje), zvarritësi i drurëve (Sitta 

europea), etj. Në katin e shkurreve hasim lloje të tjera si: gushkuqi (Erithacus rubecula), mëllenja 

(Turdus merula), larashi kurrizkuq (Lanus collurio), etj. Gjendja e përgjithshme e habitateve është 

relativisht e mirë. 

Në bazë të vendimit të KM, Nr. 676, datë 20.12.2002, në park apo në afërsi të tij, janë shpallur 

monumente natyre: Ujëvara e Thethit, Shpella e Thethit, Cirku i gropës së Jezercës, Liqeni i 

Jezercës, Pisha flamur e qafës së Pejës, Burimet e Okolit, Shpella e majës së Arapit, Kalaja e 

shtegut të dhenve.Ne ultesiren e parkut, ulet pjerrësia e shpatit, proçeset e tjera erozivo-demtuese 

mbeten me intensitet te ulet, me e veshur me mbulese bimore dhe te pyjeve masive të ahut, halorëve 

dhe dushkut. Ne park dominojnë toka të Murme Pyjore (MP), toka me përmbajtje humusi të 

veshura me pyje, ndersa në lartesi tokat livadhore malore (LM), me kullota, toka të cekta e 

inproduktive. Vlerat turistike të Thethit qendrojnë jo vetëm në peizazh, por edhe në kanionin e 
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Grunasit rreth 2 km i gjatë, 60 metra i thellë, dhe varion nga 2-3 metra deri në 30-40 m i gjerë, 

shpella te shumta, liqene nëntokësore etj 

Parku shtrihet në toka të murrme pyjore dhe pjesërisht në livadhore malore. Bien afro 2400-2500 

mm shi në vit. Shtresa e dëborës arrin në 1.5-2.5 m dhe zgjat 130-160 ditë, kurse në disa pika të 

veçanta të parkut dëbora është e përhershme, gjë që shton vlerat për turizëm. 

Për t’u vlerësuar është prania e drurit relik të tisit brenda katit drunor të pyllit të ahut, megjithëse në 

ekzemplarë të rrallë, si dhe e bimëve endemike. Ndër bimët më të rëndësishme për çdo kat 

përmendim: kati drunor, kati shkurror, kati barishtor. Vallëza e egër. Dru deri 15 m i lartë dhe deri 

15 cm i trashë. Është i përhapur nëzonën e ahut, 500-1800 m mbi rrafshin e detit. Dru mjaft i bukur 

për peisazhin. Pamja e saj në pranverë me lule dhe në vjeshtë deri në dimër me frytet e kuqe, spikat 

në sfondin pyjor. Për shkak të largësisë nga zonat e banuara, gjendja e pyllit të ahut përgjithësisht 

është e mirë, por disa prej shoqërimeve apo specieve të sipërpërmendura janë të kërcënuara, 

kryesisht nga prerjet, zjarret, mbikullotjet, zhvillimi i pakontrolluar i turizmit, hedhja e mbeturinave 

etj. I tillëështë rasti i dëmtimit të hormoqit. 

 Probleme mjedisore 

 Specie të rrezikuara ne PK Theth  

- në florën e parkut përfshin:kërleka (Pinus mughus), olepi egër (Populus tremula), zhabina e 

Hajekut (Ranunculus hayeki), bredhi i bardhë (Abies alba), rrobulli (Pinus heldreichi), sanza 

(Gentiana lutea), Zambaku (Lilium Albanicum), vulfenia (Vulfenia baldaci), viola e 

Dukagjinit (Viola), klokëz lulegjatë (Silene macrantha) 

- Në Faunën e PK Theth janë specie të rrezikuara: reptilët dhe amfibër si bretkoca e malit 

(Rana temporaria), tritoni Alpin (Tritunus alpestris), Salamandra e zezë (Salamandra arta), , 

nga reptilët : zhapiu, nga peshqit si troftë gjuce (Salmo trutta), nga shpendët: shqiponja e 

maleve (Aquilla chrysaetos), fajkoi thonjëbardhë (Falco naummani), gjeli egër (Tetrao 

urogallus), thellëza e malit (Alectoris graeca) 

- Nga gjitarët e PK Theth, janë të rrezikuar: rriqebulli (Lynx lynx), ariu i murmë (Ursus 

arctos), kaprolli (Capreolus capreolus), dhia e egër (Rupicapra rupicapra) 

- Thethi është një qendër turistike e rëndësishmja e zonës veriore dhe me praninë e turisteve që 

mund të shkaktojnë impakte mjedisore 

- Kufizohet nga të gjitha anët me maja të larta shkëmbore, të preduspozuara nga rrezimi I 

gureve. Perberja prej gëlqerorësh masiv dhe të nxitura nga shkaterrimi ne saj të ngricave, 

deborës dhe ndryshimeve të temperaturave. 

- Ndryshimet e temperatures nxitin coptimin e shkëmbinjve, duke shkaktuar mungësën e 

zhvillimit të mbulesës bimore të tokës. 

- Thethi vizitohet nga 5000–10.000 turistë të huaj, brenda nje periudhe disa mujore dhe rriten 

rreziqet dhe impaktet mjedisore  

- Gjuetia pa kriter dëmton faunën dhe në vecanti shpendët,  

- Nga Prerja e paligjshme e pyjeve humbet strehën e qëndrimit të kafshëve dhe shpendëve, 

folenizimi i shpendëve, fragmentarizohen habitatet, crregullohet rregjimi i popullatës 

biologjike, ndryshon temperatura e mjedisit, rritet migrimi i kafshëve dhë shpendëve.  

- Mungesa e fondeve për realizimin e projekteve rehabilituese dhe mbrojtëse, etj. 

Liqeni i Shkodrës,  është një liqen ndërkufitar. Ndodhet në kufirin shqiptaro-malazez, midis malit 

të Taraboshit, Fushës së Mbishkodrës, Fushës së Podgoricës dhe qytetit të Shkodrës. Me VKM nr. 

684 date 2.11.2005 pjesa shqiptare e liqenit të Shkodrës me sipërfaqe 11944 ha shpallet “Rezervat 

natyror i menaxhuar”. Zona e mbrojtur në pjesen shqiptare ndahet në tre kategori: 
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a.Zona qendrore  e përbërë nga: bregu i liqenit, që fillon nga pika ekstreme perëndimore e fshatit 

Zogaj deri në kufirin Shqipëri – Mal i Zi, shpati i Malit Tarabosh nga lartësia 494 m në jug, deri në 

200 m në brendësi të ujërave te liqenit në segmentin nderkufitar Zogaj-Shqipëri-Mal i Zi në veri. 

Në këtë zonë aplikohet niveli i dytë i mbrojtjes. 

b.Zone e habitateve të menaxhuara e përbërë nga: gjithë sipërfaqja ujore e liqenit, përjashtuar 

zona e përfshirë në 1/a e përmendur më sipër; bregu perëndimor shqiptar nga ura e Bunës në lindje, 

në fshatin Zogaj në perëndim (duke rrethuar zonën 1/a të kësaj pike) duke përfshirë gjithë lartësitë e 

këtij segmenti deri në 300 m në shpatin e Malit Tarabosh në jug. Në këtë zone aplikohet niveli i 

tretë i mbrojtjes. 

c.Zone e zhvillimit tradicional e përbërë nga: e gjithë sipërfaqja lindore e liqenit, kufizuar në 

perëndim me zonën 2/a të përmendur më sipër, deri në rrugën Shkodër-Hani i Hotit në lindje dhe 

qytetin e  Shkodrës në fundin juglindor. Në këtë zone aplikohet niveli i katërt i mbrojtjes. 

 

Pellgu ujëmbledhës i Liqenit të Shkodrës ka një sipërfaqe prej 5179 km², nga të cilat 1027 km² janë 

pjesë e teritorit Shqiptar. Lartësia mesatare e pellgut ujëmbledhës është 770 m, që tregon se liqeni 

mbledh ujra nga malet përreth. Lartësitë mbi nivelin e detit variojnë nga 5 m në ultësirën e 

Mbishkodrës, deri në 1490 m mbi nivelin e detit  prane burimit të Moranës. Zona perreth Liqenit të 

Shkodrës pëfshin një popullsi prej 500.000 banorë në Shqipëri dhe Mal të Zi. Rreth 65% e kësaj 

popullsie i përket Shkodrës dhe Podgoricës, ndërkohë që pjesa tjetër qyteteve të vogla si Koplik dhe 

Bajzë në Shqipëri, komunave te Nikshiqit, Cetinjes dhe Tivarit në Mal të Zi, si dhe shume fshatrave 

rreth liqenit.  

 “Liqeni i Shkodrës” i shpallur Rezervat Natyror i Menazhuar dhe Zone RAMSAR bën pjesë në 

kompleksin ujor “Liqeni i Shkodrës-Drini-Buna” dhe përfaqëson një nga sistemet hidrografike më 

të komplikuara dhe më interesante në Ballkan. Liqeni i Shkodrës është liqeni më i madh në 

Gadishullin Ballkanik, për sa i përket sipërfaqes ujore. Liqeni i Shkodrës përfshihet në pellgun 

ujëmbledhës të detit Adriatik. Pasqyra ujore e tij ka një sipërfaqe prej 368 km  nga të cilat 149 km2 

përfshihen brenda territorit shtetëror të Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetërndodhet në Malin e Zi. Ai 

shtrihet në kufirin midis vendit tonë dhe Malit të Zi, në pjesën jugore të Alpeve në veri, në jug 

(hyrja e Bunës) dhe në lindje (ana e qytetit të Shkodrës). 

Baseni i liqenit shtrihet në një sipërfaqe prej 5500 km2 (4470 km2 në Malin e Zi dhe 1030 km2 në 

Shqipëri), (Lasca et al.,1981). Zonat kryesore të pellgut ujëmbledhës të Liqenit të Shkodrës janë: 

fushat e Nikshiqit dhe Cetinjës, ultësira e Zetës, Shkodër, Lumi Moraça, Përroi i Thatë, si dhe 

sipërfaqe të tjera më të vogla, si: lugina e Crnojevicës dhe lugina e Rrjollit. Pellgu ujëmbledhës ka 

sipërfaqe prej 5500 km2 dhe lartësia mesatare e bazenit mbi nivelin e detit është rreth 770m, që 

tregon se liqeni në fjalë mbledh ujërat e një zone malore. Liqeni I Shkodrës lidhet me Detin 

Adriatik nëpërmjet emisarit të vetëm të tij, Lumit Buna. Sipërfaqja e liqenit luhatet nga 368 km2 në 

periudhë të thatë në 500 km2 në periudhë të lagësht. Liqeni i Shkodrës është më i madhi në 

gadishullin e Ballkanit për sa i përket sipërfaqes ujore. Pjesa Malazeze e liqenit dhe zona përreth saj 

janë shpallur si park kombëtar në vitin 1983. Ky park është një nga rezervatet më të mëdha të 

zogjve në Europë, duke pasur 270 specie të zogjve ndërmjet të cilëve janë disa nga pelikanët e 

fundit në Europë. Në 1996, është përfshirë në listën Ramsar të ligatinave me rëndësi ndërkombëtare 

nga Konventa Ramsar për ligatinat. Qeveria Shqiptare e ka shpallur pjesën shqiptare të liqenit të 

Shkodrës “Rezervë Natyrore e Menaxhuar”, nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave, No. 684 
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datë 02.11.2005. Kompleksi ujor i pjesës Shqiptare të liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna është 

aprovuar gjithashtu si zonë Ramsar në 2005 (duke u përfshirë në listën ndërkombëtare të ligatinave 

të rëndësishme, veçanërisht si habitat i shpendëve ujorë), (SAP për Liqenin e Shkodrës - Shqipëri & 

Mali i Zi, 2007). Mbrojtja dhe zhvillimi i liqenit të Shkodrës ka qenë fokus i një dialogu të 

vazhdueshëm dhe afatgjatë midis dy shteteve kufitare që e ndajnë atë. Për vlerat e mëdha kulturore, 

natyrore, biologjike, dhe peisazhin, pjesa malazeze e liqenit të Shkodrës është shpallur Park 

Kombëtar që në 1983 (Kategoria II sipas IUCN). Në vitin 1995Parku Kombëtar i liqenit të 

Shkodrës u regjistrua në listën Ramsar (si zonë e lagët me rëndësi ndërkombëtare). Pjesa shqiptare 

e liqenit nuk kishte status të mbrojtur, deri në vitin 2005, kur u shpall nga qeveria shqiptare 

Rezervat Natyror i Menaxhuar (kategoria IV sipas IUCN), sipas vendimit No. 684, datë 02. 11. 

2005. Në shkurt 2006, zona u shpall zonë Ramsar. 

 

 Dy veprimtaritë kryesore në perdorimin e tokës ne zonen e liqenit, janë bujqësia dhe 

blegtoria, përgjithësisht bimët e arave si gruri, misri, foragjere patatja, perimet, blegtoria 

është një aktivitet i rëndësishëm për këtë rajon.  

 Gjëndja aktuale ekologjike e basenit të liqenit të Shkodrës është një pamje e larmishme e 

grupeve të florës dhe faunës.  

 Në kontrast, gjuetia vazhdimisht ka prekur jetën e gjallë, në veçanti shpendët, peshqit dhe 

gjitarët 

 Ndotja e liqenit të Shkodrës nga shkarkimet e ujërave të zeza të liqenit dhe nga gropat 

septike pa standarte nga hyrja e Shkodrës në Koplik, mbetjet urbane (bashkia), plehërat 

kimike dhe pesticidet e përdorura në bujqësi. Burimet të ndotjes mund të jenë edhe 

shkarkimetnga Podgorica. Lëndët ndotëse industriale janë faktorë me ndikim të madh. 

Lëndet kimike bujqësore, kryesisht pesticidet, infiltrojnë në liqen duke shkaktuar ndikime 

të konsiderueshme. Mbeturinat komunale për shkak të përmbajtjes së detergjentëve janë 

jashtë kontrollit dhe menaxhimit.   

o Ndërtimet e shumta për banim. 

o Shtimi i mjeteve motorrike të peshkimit dhe transportit në liqen. 

o Shtimi i mjediseve për shlodhje dhe argëtim (bar restorante). 

o Të tjera (gjuetia, peshkimi, etj). 

Lumit Bunë dhe territoret ligatinore përreth tij “Peizazh ujor/tokësor i mbrojtur” 

Zona e lumit të Bunës, së bashku me deltën dhe rezervatin e Velipojës, luginën e Vilunit, plazhin e 

Baks-Rrjollit, kënetën e Domnit, si dhe territoret përreth tyre janë shpallur “Peisazh ujor/tokësor i 

mbrojtur” me VKM nr. 683 datë 2.11.2005. Peisazhi ujor/tokësor i mbrojtur kufizohet: 

Në veri me vijën që bashkon daljen e lumit Buna nga liqeni i Shkodrës deri në kufirin verior me 

Republikën Serbi-Mali i Zi. 

Në perëndim: Me vijën e kufirit shtetëror përgjatë lumit Buna me Republikën Serbi-Mali i Zi. 

Në lindje: Me vijën që bashkon daljen e lumit Buna nga liqeni i Shkodrës deri te rëra e hedhur dhe 

që kalon nga zona malore. 

Në jugë kufizohet me vijën bregdetare nga rëra e hedhur deri tek grykëderdhja e lumit Buna. 

Peizazhi ujor/tokësor i mbrojtur i lumit Buna ka një sipërfaqe të përgjithshme 23027 ha, të përbërë 

nga: 
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a) Sipërfaqe pyjore dhe shkurrore                                                  7799 ha 

b) Sipërfaqe lagunore                                                                       346 ha 

c) Duna ranore, bregdetare                                                               496 ha 

d) Toka të kripura                                                                              252 ha 

e) Sipërfaqe të tjera (toka bujqësore, zona të banuara)                    14134 ha 

Peisazhi ujor/tokësor i lumit Buna ka zonimin e mëposhtëm, qëparaqitet në hartën e 

bashkëlidhur.vendose 

1.Zona qendrore (zona A) 

A.1.Zonë qendrore (nëhartë e shënuar me 1a) e përbërënga: 

a) pjesa e lumit Buna dhe brigjet e tij nga bashkimi me lumin Drin deri në fshatin Obot; 

b) brigjet e lumit Buna në pjesën perëndimore të rezervatit të Velipojës, nga grykëderdhja e lumit 

deri përballë skajit verior të ishullit Ada dhe 200 m në brendësi të rezervatit në lindje; 

c) ishulli i Franc Jozefit dhe bregdeti në lindje të grykëderdhjes, në gjatësi deri 2 km dhe gjerësi 300 

m në det, drejt jugut (aktualisht ishulli është zhdukur) 

d) pjesa qendrore dhe veriore e lagunës së Vilunit;  

e)  gadishulli në plazhin e Baks-Rrjollit dhe një gjerësi 300 m në jug të vijës bregdetare deri te rëra 

e hedhur; 

f)  pjesa qendrore e kënetave të Domnit dhe të Murtemzës. 

Lumi Buna, shkakëton në menyre  të vazhdueshme përmbytjen e tokave të NënShkodrës, si pasojë 

e shumë faktorëve. Eshtë koha, kur nevoiten të zbatohen një grup masash komplekse për të 

parandaluar këtë fenomen me ndikime të ndjeshme ekonomike, sociale e mjedisore (shif 

rekomandimet në masat zbutëse për mbrojtjen nga përmbytjet) 
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Harta 18- Peizazhi toksor/ujor i mbrojtur Bune-Velipoje(Burimi: VKM per shpalljen ZM) 

 

Në këtë zone zbatohet shkalla e parë e mbrojtjes “Për zonat e mbrojtura”. 
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A.2 Zona qendrore (në hartë e shënuar me 1b) e përbërënga: 

a) pjesa e lumit Buna në një gjatësi brigjesh 3 km në anën e djathtë të lumit, në veri  të fshatit 

Oblikë; 

b) pjesa e lumit nga fshati Obot (e kufizuar në veri me pjesën e përmendur në pikën A.1) deri në 

pikën përballë skajit verior të ishullit Ada (e kufizuar në jug me pjesën e përmendur në pikën A.1), 

me një gjerësi 200 m drejt lindjes. 

c) gjithë sipërfaqja e rezervatit të Velipojës, me përjashtim të asaj të përfshirë në pikën A.1 më 

sipër; 

d)pjesa jugore e lagunës së Vilunit ( e mbështetur nga pjesa e përfshirë në pikën A.1) dhe gjithë 

sipërfaqja kënetore, që rrethon brigjet e lagunës; 

e) zona e Baks-Rrjollit, e mbetur nga pjesa e përfshirë në pikën A.1 deri në lartësinë 335 m në 

shpatin e malit Kolaj, në veri; 

f) pjesa e kënetave të Domnit dhe të Murtezmës, që rrethon atë të të përmendur në pikën  A.1. 

Në këtë zonë zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes “Për zonat e mbrojtura”. 

A.3. Zonë qendrore (në hartë e shënuar me 1c), e përbërë nga: 

a) pjesa e lumit Buna, me gjatësi brigjesh 2 km, midis fshatrave Shirq dhe Obot, në anën e djathtë të 

lumit;  

b) në gjatë si brigjesh 2 km të lumit Buna, në veri të fshatit Dajç, në anën e majtë të lumit. 

Në këtë zone zbatohet shkalla e tretë e mbrojtjes “Për zonat e mbrojtura”. 

Zona e zhvillimit tradicional (zona B) 

B.1. Zonë e zhvillimit tradicional (në hartë e shënuar 2a), e përbërë nga: 

a) fushat e Velipojës, me sipërfaqe 2500 ha; 

b) fushat e Pentarit, me sipërfaqe 850 ha; 

c) pellgjet (ish-vaskat e peshkut) e fshatit Reç, me sipërfaqe 114 ha; 

d) kullotat e Urës së GjoLulit dhe Domnit, me sipërfaqe 2200 ha. 

Në këtë zone zbatohet shkalla e katërt e mbrojtjes “Për zonat e mbrojtura”, ku mund të ushtrohen 

veprimtari me karakter rikrijues, edukativ, ekoturistik, si dhe përdorimi tradicional i tokës, në 

harmoni të plotë me ruajtjen e natyrës dhe të vlerave shoqërore e kulturore të komunitetit vendas. 

B.2. Zonë e zhvillimit tradicional (në hartë e shënuar me 2b), e përbërë nga: territori që fillon nga 

fshati Pentar, në kufirin me Malin e Zi, vazhdon permes kënetave të lumit Buna e kodrave të 

Rrencit dhe zbret në bregdet te Rëra e hedhur, e cilësuar si korridor migrimi. 

Zonë e tranzicionit (zona C). 
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C.1. Zonë e tranzicionit (në hartë e shënuar me 3), e përbërë nga: plazhi i Velipojës, I kufizuar në 

perëndim nga rezervati i Velipojës, në veri nga rruga automobilistike dhe me shtrirje, në lindje, deri 

në 500 m përpara kanalit të komunikimit të lagunës së Vilunit me detin. 

Edhe në këtë zone zbatohet shkalla e katërt “Për zonat e mbrojtura”. Në këtë zone mund të 

ushtrohen veprimtari bujqësore, si dhe mund të përdoren toka për qëllime të ndryshme turistike, 

sportive, edukative, rikrijuese etj., që nuk cënojnë natyrën dhe biodiversitetin, mbështetur në 

zhvillimin e qëndrueshëm dhe menaxhimin e burimeve natyrore të zonës. 

Rreziqet per Zonat e mbrojtura: 

-Nga zhvillimi i aktiviteteve informale 

-Në Valbonë dhe lumin Shalë, janë planifikuar të ndërtohen disa hidrocentrale të vegjël, të cilët 

dëmtojnë mjedisin, tokën, biodiversitetin, shqetësojnë kafshët dhe shpendët e egra gjatë punimeve 

dhe funksionimit. 

-Plani kombëtar parashikon 2 koridore veri –jug, që kalojnë në zonën e mbrojtur (Bunë-Velipojë) 

dhe që mund të dëmtojë mjedisin, të cënojë statusin e zonave të mbrojtura dhe zgjerimin gradual të 

urbanizimit. 

Specie të rrezikuara (Flora dhe fauna e “Peizazhit të mbrojtur”) 

-Shpendë dhë kafshë të rrezikuara për zhdukje. Në ZM “peizazh i Mbrojtur” Bunë-Velipojë, një 

grup i specieve të rrezikuara të florës përfshijnë: rrenja (Quercus robus), verriu i zi (Alnus 

glutinosa), plepi i bardhe(Populus alba), kulumbria(Prunus spinosa), ndërsa në faun janë specie të 

rrezikuara reptilë e amfibë si kolubri dhe breshka e ujit (Emus orbicularis), një grup peshqish si 

delfini hundëcekic, blini evropian i detit(Acipenser sturio), harenga evropiane (Alosa fallax), 

shpendët si gugashi (columbus palumbus), turtulli ( streptopelia turtus), shapka (scolopaks 

rusticola) dhe nga gjitarët: lundrëza ( Lutra lutra)  

Referuar Sistemit Natyror, Plani i Përgjithshëm  Kombëtar propozon: 

-Marrjen në mbrojtje të lumit Bunë dhe zonës përreth saj me statusin e Parkut Kombëtar.  

-Shpallja dhe Promovimi i Parkut Kombëtar të Alpeve edhe si Park me rëndësi Rajonale dhe 

hartimin e politikave dhe instrumentave financiare per nxitjen e zhvillimit te turizmit malor elitar. 

-Përgjatë luginave të lumenjve dhe ekosistemeve të tyre, të shtrihen Korridoret Natyrore. 

Në kuadrin e shtimit të zonave të mbrojtura është  propozuar edhe Parku i Alpeve, i cili perfshin 

Parkun Kombetar te Thethit, Valbona dhe Lumi Gashit qe formojne nje siperfaqe prej rreth 8000 

ha. Por theksojmë se në këtë zonë janë propozuar dhe miratuar ndërtimi i disa hidrocentraleve të 

vegjël, të cilët do të kenë ndikime në dëmtimin e biodiversitetit ujor, uljen e rezervave ujore, tharjen 

e përrenjve dhe rritjen e temperaturës gjatë vërës. 

4.5.3 Burime të tjera natyrore 

Hidrocentralet 

Në territorin rrethues të Bashkisë Shkodër janë tre hidrocentrale të cilët kanë impakte mjedisore me 

shkarkimet ne lumin Drin, kufizimin e inerteve në grykederdhjen e Bunës dhe në përmbytjet që 
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shkaktohen.Tre hidrocentralet janë: Hidrocentrali i Vaut të Dejës, Hidrocentrali i Komanit dhe 

Hidrocentrali i Fierzës. 

Hidrocentrali i Komanit është i tipit me digë dhe rezervuar. Diga është e tipit me mbushje me gurë 

dhe ekran betonarme. Diga është 133m e lartë dhe 290 m e gjatë. Diga e Komanit, është ndër 10 

digat më të larta të këtij lloji në Europë. Diga ka një volum total prej 5 milion m3. Diga ka krijuar 

një rezervuar jo shumë të madh, prej 500 milion m3 ujë, ndërsa vëllimi i dobishëm i tij është 90 

milion m3 ujë(kuota; 169-176). Volumi i vogël i rezervuarit si dhe shkarkimet e shpejta të reshjeve 

nga Alpet dhe malësia e Pukës bën të nevojshme një monitorim dinamik të situatës hidrike dhe një 

operim proaktiv të HEC-it në përputhje me zhvillimet e kushteve hidrometeorologjike të pellgut 

ujëmbledhës specifik të KomanitHEC-Koman është parashikuar si vepër e klasit të parë përsa i 

përket rrezikshmërisë ekonomike, sociale dhe mjedisore. Diga e Komanit është projektuar për 

prurje maksimale llogaritëse në periudhën e reshjeve 1 herë në 1000 vjet (7,245 m3/sek) dhe për 

prurje maksimale kontrolluese në periudhën e reshjeve 1 herë në 10 000 vjet ( 10,560 m3/sek 

 

Hidrocentrali i Fierzës është i tipit me digë dhe rezervuar. Diga është me mbushje gurësh dhe 

bërthamë argjile. Diga është 161.5m e lartë dhe 380m e gjatë, gjerësia e digës shkon nga 576m në 

bazamentin e saj në 13m në kreshtën e digës. Diga e Fierzës, kur u ndërtua, ishte e dyta e këtij lloji 

në Europë për nga lartësia e saj. Diga ka një volum total prej 8 milion m3. Diga ka krijuar një 

rezervuar me një volum prej 2,7 miliardë m3 ujë dhe një sipërfaqe prej 72 km2, Liqenin e Fierzës, 

që është Liqeni artificial më i madh në vend. Vëllimi i dobishëm i rezervuarit është 2.3 miliardë m3. 

HEC Fierzë është parashikuar si vepër e klasit të parë përsa i përket rrezikshmërisë. Diga e Fierzës 

është projektuar për prurje maksimale llogaritëse në periudhën e reshjeve 1 herë në 1000 vjet 

(6,100m3/sek) dhe për prurje maksimale kontrolluese në periudhën e reshjeve 1 herë në 10 000 vjet 

( 9,600 m3/sek).  

 

Hidrocentrali Vau i Dejës: Punimet për ndërtimin e tij nisën në vitin 1967. Vëllimi maksimal i 

liqenit të Vaut të Dejës është 580 milion m3, sipërfaqja e tij është 25 km2 dhe ai ngjitet nga gryka e 

Vaut të Dejës për rreth 27 km në luginën e Lumit Drin, deri në afërsi të hidrocentralit të Komanit. 

Niveli maksimal i lejuar i ujit në liqen është 76 m m.n.d. ndërsa niveli minimal i operimit është 61m 

m.n.d. Vëllimi aktiv i liqenit është 263 milionë m3 ujë. HEC-Vau i Dejës si pjesë e kaskadës së 

Drinit është parashikuar si vepër e klasit të parë përsa i përket nivelit të rrezikut. Prurja maksimale, 

me siguri, 1 herë në 10000 vjet është llogaritur 10000 m3/sek. Aftësia shkarkuese e përgjithshme e 

Hec Vau Dejës në kuotën 76 m është rreth 7500 m3/sek. 

-Te tre HEC Fierzë, Koman, Vay Dejës jane  parashikuar si vepër e klasit të parë përsa i përket 

rrezikshmërisë. Ne kete kontekst menaxhimi i hidrocentraleve dhe prurjeve ujore, mbetet një nga 

kerkesat më të rendësishme për parandalimin e përmbytjeve masive të territirit të Shkodrës, 

veçanërisht NënShkodra dhe qyteti i Shkodrës. 
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Harta nr. 19 Harta e Hidrocentraleve 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 

-HEC-et, kanë ndikime të ndjeshme në përmbytjen e Shkodrës. Rasti më ifundit është viti 2010, ku si 

pasojë e keqmenaxhimit të tyre dhe shkarkimeve të pa kontrrolluara u përmbytën 12450 ha tokë 

bujqësore për një kohëzgjatje prej 25-30 ditë 

-HECET, ndalojne në bazenin e hidrocentralit jo më pak se 550 mijë ton inerte në vit, duke ulur 

sasinë e inerteve që shkarkohet në det dhe si pasoje erozioni bregdetar në Velipojë në segmentin 

nga grykederdhja në Vilun ëeshtë drejt rritjes  

Masa zbutese: Hartimi i nje rregullore nga KESH dhe Ministria e Energjitikes per menazhimin 

strikt të kaskatës dhe ruajtjen e niveleve për ëe mos shkaktuar përmbytje 

Mineralet 

Nga viti 1945 deri në vitin 1960 në Shqipëri janë kryer punime kërkimi, rilevimi dhe kërkim–

zbulimi për shumë lloje mineralesh. Pas viteve 1960 punimet e kërkimit dhe kërkim – zbulimit për 

mineralizimete kromit dhe mineralet e tjerë janë kryer tërësisht nga specialistë shqiptar, në këtë 

periudhe janë realizuar një volum i konsiderueshëm punimesh kërkimore dhe kërkim – zbulimi ne 

të gjithë rajonet e masivet e vendit tone duke konkluduar me zbulimin e qindra vendburimesh të 

mineraleve të ndryshëm. Territori i Qarkut të Shkodrës janë kërkuar, zbuluar dhe studiuar me 

punime mbi 31 lloje minerale. 
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Harta nr.20 Harta e pasurive minerale (Burimi SHGJSH) 

Sipas grupimeve të pasurive minerale të vendit tonë  (të ndara në katër grupe), në Qarkun e 

Shkodrës jane të përhapura minerale metalore, minerale dhe shkëmbinj industrialë dhe lëndë të para 

energjetike  (pra tre grupe) si më poshtë : 

A. Mineralet metalore: Arseniku, Bakri  (Cu-Zn-S, Cu- Zn-Au,Cu-Zn),  Boksite, Hekuri, Kromi                                                                                              

Titani, Zhiva 

B. Mineralet dhe shkëmbinjtë industriale 
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1. Albitofire, 2. Argjila, 3. Asbest, 4. Bariti, 5. Bazalte, 6. Bojra dheu, 7. Ceolitet, 8. Dausoniti, 9. 

Dolomite,  10. Fluoriti, 11. Gëlqerorët, 12. Grafiti, 13. Granitet, 14. Gurë dekorative, 15. Inerte 

lumore, 16. Kaolinat, 17. Magnezitet, 18. Olivinite, 19. Silicoret, 20. Tufet, 21. Xhamet vullkanike. 

C. Lëndët e para energjetike 

Klasifikimi i vendburimeve dhe shfaqjeve të mineralizuara 

Ne klasifikimin e vendburimeve dhe shfaqjeve minerale ne do ti përmbahemi kritereve të Hartës së  

Resurseve Minerale të Shqipërisë, shkalle 1 : 200 000. Ne kuadrin e këtij studimi sipas  Qarqeve 

përveç tre klasave ne do të futim dhe konceptin e shfaqjeve të mineralizuara. Ne vazhdim do të 

japim disa indikse sipas klasave dhe shfaqjeve. 

A. Shfaqjet e mineralizuara: Në këtë grupe do te futen te gjitha ato objekte gjeologjike ku 

janë kryer punime gjeologjike të karakteritkryesisht kërkimor dhe nuk janë shoqëruar me 

llogaritje rezervash. Këto objekte (shfaqje te mineralizuara)janë vetëm bazë mbështetje për 

zhvillimin e punimeve të kërkim – zbulimit, e vetëm në raste të veçanta(ndonjëra prej tyre), 

mund të shërbejnë për objekt shfrytëzimi.  (në shfaqje të mineralizuara do përfshihenedhe 

ato dalje që nuk kanë punime por që janë trajtuar nga gjeologet në relacionet e rilevimet e 

tyre, me atotë dhëna që jepen në materialet e që gjënden në arkiv). 

B. Vendburimet: Ne këtë grupe do të futen të gjitha ato objekte gjeologjike ku janë kryer 

punime gjeologjike të karakterit kryesisht të kërkim – zbulimit dhe janë shoqëruar me 

llogaritje rezervash. Këto objekte (vendburime tëmineraleve te dobishme) janë bazë 

mbështetje (kryesisht) për zhvillimin e punimeve të shfrytëzimit, evetëm në raste të veçanta 

(ndonjëra prej tyre), mund të shërbejnë për objekte të kërkim - zbulimit. Ne varësitë 

madhësisë së tyre vendburimet i kemi klasifikuar në tre grupe si vijon: 

o Grupi I   – Vendburime deri ne 100 000 ton, rezerva gjeologjike  (ne total) 

o Grupi II  – Vendburime me 100 000 – 1 000 000 ton, rezerva gjeologjike  (ne total) 

o Grupi III – Vendburime mbi 1 000 000 ton, rezerva gjeologjike  (ne total) 

Ndikimet në mjedis dhe masat kufizuese:  

-Megjithëse në territorin e Bashkisë Shkodër vendburimet minerare janë të kufizuara, përsëri në 

shkallë qarku gjenden 43 vendburime minerare, shumica e tyre në Pukë, Fushë-Arrëz dhe 

Vau i Dejës. Rezervat gjeologjike të rajonit shkojnë në 21 840 000 ton. Komponentët kryesore 

përbërës janë vendburimet e bakrit dhe me përmbajtje  Zn, Co, S, Au, Ag. 

-Për kufizimin e ndikimit të mbetjeve minerare, nevoitet rehabilitimi i dampave të sterileve të 

depozitimit të mineraleve, vecanërisht ato të bakrit, që shtrihen me shumë në Qarkun e 

Shkodrës në pellgun ujëmbledhës te Drinit. 

-Në disa raste për mineraret me përmbajtje të mbetjeve me metale të renda ose mbetje të 

rrezikshme, depozitimi i tyre në lendfille, do të kufizojë ndikimet në mjedis 

-Monitorimi i mbetjeve minerare stoqe të përfshihet në programin vjetor dhe në Raportin e 

Gjënjes në Mjedis  të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit 

 Pozicioni strategjik dhe elementet e fortë territorialë 

Bashkia Shkodër shtrihet në pjesën veriore të territorit të Republikës së Shqipërisë. Me ndarjen e re 

territoriale dhe administrative ka një pozicion të tillë që mbulon edhe zonën detare dhe bujqësore në 
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jug të saj, gjithashtu edhe zonën më malore të Shqipërisë në veri. Ndërsa në pjesën perëndimore 

kufizohet nga, Liqeni i Shkodrës, i cili ka një rëndësi mjaft të madhe kombëtare dhe ndërkufitare në 

marrëdhënie me Malin e Zi.    

Parë pikërisht nga marrëdhëniet ndërkutare, pozicioni i favorshëm gjeografik, mundëson lidhjet si 

territoriale po ashtu edhe ekonomike dhe natyrore të Shkodrës me Malin e Zi dhe Kosovën; duke e 

kthyer kështu në një pozicion mjaft të favorshëm strategjik për gjithë rajonin.   

Përsa i përket Qarkut Shkodër, në territorin e Bashkisë Shkodër, ndodhet qyteti i Shkodrës i cili ka 

një rëndësi të veçantë si qendër historike e rajonit veriperëndimor. Shkodra ka qënë gjithmonë një 

qendër e rëndësishme urbane për rajonin dhe kjo gjë tregohet jo vetëm nga madhësia e shtrirjes 

urbane të qytetit por edhe nga funksionet që ka pasur. Qyteti ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe 

nga pikëpamja ekonomike për rajonin veçanërisht si rrjedhojë e lidhjeve tregtare me qytetin e 

Venedikut (Venecias). Nga Shkodra kalonin shumë rrugë të rëndësishme tregtare të periudhës së 

mesjetës dhe rilindjes të tilla si Venedik (Venecia)- Shkodër e cila më pas ndiqte luginën e Drinit 

për të dalë në Gjakovë dhe Prizren e prej këtej për të vazhduar në Shkup drejt lindjes. I fokusuar në 

lidhjet e rrugëve të kategorisë europiane dhe shtetërore, tregohen qartësisht pjesët e territorit të 

Bashkisë Shkodër të aksesuar nga këto rrugë të rëndësishme që nuk lidhinvetëm Bashkinë Shkodër 

me njësitë e tjera territoriale dhe administrative në shkallë kombëtare, por kalojnë kufijtë duke 

treguar lidhjet e drepërdrejta apo tranzitore me qytetet më të rëndësishme të shteteve ndërkutare si 

Podgorica, Bar, Ulqinj, Pejë, Gjakovë apo Prizren.    

Janë treguar gjithashtu qendrat urbane, të cilat janë kategorizuar në bazë të rëndësisë që marrin kur 

analizohen në raport me Bashkinë Shkodër dhe marrëdhëniet që ato krijojnë. Pika të rëndësishme 

urbane, përpos atyre ndërkufitare të përmendura më sipër, mund të veçojmë Lezhën, Kukësin apo 

Tropojën, të para së bashku si pika mjaft të rëndësishme për pjesën veriore të Shqipërisë dhe për 

gjithë Rajonin si nga lidhjet ekonomike, natyrore dhe deri diku kulturore. 

 

Harta nr. 21 Harta e pozicionit strategjik të Bashkisë Shkodër,  

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 

Ndërkohë, edhe në periudhat e mëvonshme Shkodra ka luajtur dhe luan një rol të rëndësishëm. 

Është qëndra e qarkut Shkodër dhe qyteti me popullsinë dhe shtrirjen më të madhe të rajoni veri 

perëndimor. Është një qendër e rëndësishme arsimimi duke qënë se ka edhe një prej Universiteteve 
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kryesore të këtij rajoni. Gjithashtu, pjesa më e madhe e drejtorive rajonale si ato të arsimit dhe 

bujqësisë janë të vendosura në qytetin e Shkodrës.  

Shkodra ka një aksesueshmëri relativisht të mirë përsa i përket rrjetit infrastrukturor rrugor dhe 

hekurudhor. Hekurudha kalon në mes të Bashkisë Shkodër dhe në lindje të qytetit të Shkodrës me 

linjën Durrës-Shkodër-Han i Hotit e cila më pas lidhet me Malin e Zi.  Ndërkohë bazuar në analizën 

e Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe Planit të Integruar Ndërsektorial të Bregdetit, Shkodra shihet 

si një qëndër e rëndësishme dhe primare urbane. Kjo do të thotë që edhe roli i saj në zhvillimin 

rajonal do të jetë shumë i rëndësishëm dhe integral. Gjithashtu, aksesueshmëria e Shkodrës do të 

përmirësohet me zhvillimin e korridorit Blu (Autostradës) dhe me parashikimet për përmirësimin e 

infrastrukturës hekurudhore, vendosjes së stacionit multimodal ndërkombëtar dhe zgjerimit të portit 

të Shëngjinit.   

Shkodra gjendet rreth 90 km nga Aeroporti i Rinasit i cili është dhe aeroporti i vetëm ndërkombëtar 

për momentin në Shqipëri. Ndërkohë përsa i përket aksesit nga deti, Shkodra sërish ka një pozicion 

mjaft të favorshëm duke qënë se është vetëm 39km larg portit të Shëngjinit dhe rreth 90km nga 

Porti i Durrësit i cili është dhe porti më i madh i transportit të mallrave dhe pasagjerëve në vend. 

Afërsia me Malin e Zi bën që Shkodra të ketë mundësi shfrytëzimi edhe të porteve të rëndësishme 

të vendit fqinj si Bar, apo edhe portet turistike të Ulqinjit, Budvës dhe Kotorit.   

 

 

4.6. INFRASTRUKTURA MJEDISORE 

4.6.1 Menaxhimi i ujrave të përdorura (ujërat e zeza) 

Problemi i menaxhimit të ujërave të zeza në Bashkinë e Shkodrës është përmirësuar, por mbetet i pa 

zgjidhur. Sistemi i kanalizimeve të ujërave të ndotura urbane në Shkodër është ndërtuar në vitet 

1980. Ujrat e ndotura me përjashtim të Shirokës, ku perpunohen para shkarkimit në liqenin e 

Shkodrës, deri tani, të gjitha ujerat e qytetit dhe të Njësive të tjera të perfshira në system, derdhen të 

pa perpunuara, krahas depozitimit në zonën rurale në gropa septike pa standarte.  

Sistemi ekzistues i kanalizimeve mbulon  70 për qind të territorit te qytetit, ndersa zonat periferike i 

grumbullojnë në gropa septike. Me rritjen e dendësisë në qytet, shumë prej kanaleve ekzistuese janë 

mbi kapacitetin e projektuar apo kanë kapacitet të reduktuar si pasojë e depozitimit të mbetjeve të 

akumuluara në kohe dhe që nevoitet të ristrukturoren. Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve (KUZ) 

e bashkise Shkodër, është përgjegjëse për kanalizimet të ujërave të zeza. Shumë nga zonat me 

zhvillim të shpejtë  nuk kanë menaxhim efektiv të ujërave të ndotura. Janë ndërtuar  kanalizime të 

paligjshme që derdhen drejt e në lumenj, ndërsa në  njesite administrative  përdoren gropat septikë, 

të cilët shpesh janë standardit dhe rrjedhin, duke shkaktuar ndotjen e ujërave sipërfaqësorë dhe 

nëntokësore. Një pikë kritike është në hyrje të Shkodrës, ku është ndërtuar bypassi në breg të liqenit  

per mbrojtjen nga përmbytjet e liqenit.Në këtë pikë  grumbullohen ujera te ndotura dhe gradualisht 

derdhen ne liqen. Menaxhimi i ujerave të zeza, mbetet një ndër problemet prioritare mjedisore për 

zgjidhje në territorin e Bashkisë Shkodër, veçanerisht në derdhjet në liqen, duke shkaktuar 

probleme të eutrofikimit të ujrave, demtim të gjallesave dhe peshkut si dhe të sigurisë ushqimore të 

popullsisë, në saj të konsumit të metaleve të renda toksike nëpermjet produkteve të peshkut. 



136 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

 

Harta nr.22-KUZ- qyteti Shkodër 

Mungesa e trajtimit të ujrave të ndotura urbane përbën  një impakt mjedisor për ndotjen e ujerave të 

liqenit, lumit Drini dhe Buna deri në detin Adriatik nëpermjet lumit Buna. 

Largimi i ujërave të zeza të qytetit Shkodër bëhet direkt në lumin Drin dhe Bunë, pa u bëre trajtimi 

i tyre, pasi mungon impjanti i trajtimit të ujërave të zeza. Ky sistem përfshin: 

o Rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza të qytetit, i cili përbëhet prej rreth 150 km 

tubacione të dimensioneve nga Ø 200 mm deri në Ø 1200 mm, me material betoni dhe 

plastik, dhe rreth 10 000 puseta. Fillimet e ndërtimit të këtij rrjeti kanë një shtrirje kohore 

mbi 35 vite. I gjithë rrjeti i KUZ të qytetit funksionon me rrjedhje të lire deri në stacionin e 

pompave. 

o Stacionin e pompave, i cili ndodhet në hyrje te qytetit (Pazar), është ndërtuar rreth viteve 

1980. Ky stacion, që aktualisht po rikonstruktohet, bën të mundur pompimin e ujërave të 

zeza dhe ngritjen e tyre në kuotën e kolektorit shkarkues. Nëpërmjet këtij kolektori 

shkarkues, me tubacion betoni Ø 1000 mm, i cili përshkon rrugën automobolistike në hyrje 

të qytetit, rrëzë kalasë, ujërat e zeza derdhen në lumin Drin.  

o Pikat e shkarkimit të ujërave të zeza. Pika kryesore e shkarkimit ndodhet në krah të djathtë 

të hyrjes së urës së Bahçallekut, në lumin Drin. Pika tjetër e shkarkimit (emergjence) e 

ujërave të zeza ndodhet në lumin Buna, nëpërmjet një kanali me tubacion plastik Ø 800 

mm, i cili sapo është rikonstruktuar. Ky kanal fillon nga stacioni i pompave për ne lumin 

Buna pranë urës se vjetër. Ky kanal emergjence punon vetëm në raste avarie shërbimi te 

stacionit apo raste të mungesës së energjisë elektrike të tij.  
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Rreth 70 % e numrit të pergjithshëm të banorëve të qytetit Shkodër janë të lidhur me rrjetin KUZ. 

Kryesisht janë të pa lidhur me rrjetin e KUZ zonat periferike të qytetit, të cilat funksionojnë me 

gropa septike. 

 

Fig.5 Shkarkimet e KUZ në Bunë                          Fig.6 Venddepozitim i paautorizuar mbetjesh 

inerte 

Zonat e reja, informale, nuk kanë rrjetin  e KUZ. Ujerat e zeza derdhen te pa trajtuara ne Lumin 

Drin ( ne krah te ures Bachallekut) si dhe në Lumin Buna. 

 

Sistemi i kanalizimeve te ujërave të zeza në Shirokë, i cili përfshin: 

Rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza të zonës turistike të Shirokës, i cili nëpërmjet një stacioni 

pompimi, që ndodhet në qendër të Shirokës, i dërgon ujërat në impjantin e trajtimit të ujërave të 

përdorura me vendodhje në hyrje të kësaj zone. Imjanti i trajtimit të ujërave të përdorura në 

Shirokë, pasi bën trajtimin e këtyre ujërave i shkarkon në liqen, duke eliminuar kështu ndotjen e 

liqenit. 

 

 Sistemi i kanalizimeve te ujërave të zeza në Velipojë 

Ky sistem  është në fazen e fundit të punimeve dhe do të funksionojë për largimin e ujërave të 

ndotura për zonën e Pulaj dhe Reçit (zona bregdetare). Me përfundimin e punimeve, ku sipas 

parashikimeve është viti 2016, ky rrjet do të jetë funksional për rreth 15 000 banorë. Sistemi 

përfshin: 
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o Ndërtimin e 30100 m tubacion plastik të brinjëzuar për linjën e ujërave të zeza (Ø 250, Ø 

315, Ø 400, Ø 500 mm), ku parcialisht funksionon me rrjedhje të lirë. 

o Ndërtimin e 6 stacioneve të pompave, që mundësojnë dërgimin e ujrave të zeza në impiant 

dhe gjithashtu nga impianti në lumin Buna. 

o Ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura, i cili pas trajtimit të këtyre ujërave i 

shkarkon në lumin Buna. 

    Impiantet e trajtimit të ujërave të ndotur Bashkia Shkodër 

N

r 

Vendndodh

ja  

Popullsia qe I 

sherben  

Siperfaqe e 

sherbimit ha  

Vellimet e perpunuara 

te ujerave te zeza 

m3/dite  

Statusi 

aktual  

1 Velipoje 2000 2.8 15800 Ne 

perfundim  

2 Shiroke 2500 0.5 320 Ne 

funksion  

3 Shkoder  - - - - 

 

Problemet  

 Probleme të  mungesës së sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza në lagjet periferike të 

qytetit të Shkodrës dhe të  funksionimit mbi bazën e gropave septike. 

 Linja të vjetra të sistemit të kanalizimeve dhe nevoja për rehabilitimin e tyre.  

 Derdhja e ujërave të zeza të papërpunuara të qytetit te Shkodres ne lumin Buna dhe Drin, 

duke shkaktuar ndotjen e ujërave në gjithë sistemin lumor dhe ne detin Adriatik ku 

derdhen. Paraqitet nevoja per ndertimin e impiantit te trajtimit te ujerave te zeza të qytetit të 

shkodrës para derdhjes në lumenj dhe shkarkimit në Adriatik. 

 Ne zonat me vlera turistike të Velipojës dhe Shirokës, trajtimi i ujërave të zeza është pjesor 

dhe përfshin respektivisht  15 %  dhe 30% % të popullsise, ndërsa pjesa tjetër 

grumbullohen në gropat septike. 

 Në njësitë e tjera administrative, ujërat e zeza përfshirë edhe bregun e liqenit, Shalë, Shosh, 

Pult, Postribë, Guri Zi, Ana Malit, Berdicë, Dajc, ujërat e zeza grumbullohen në gropa 

septike, në raste derdhen në direkt lumenj. 

 Në ujerat e liqenit të Shkodrës, në afërsi të brigjeve, në saj të shkarkimit direkt të ujerave të 

zeza dhe rritjes së përmbajtjes të azotit dhe fosforit, dallohet zhvillimi i procesit të 

eutrofikimit të ujërave, që shkaktojnë dëmtimin e cilësive të ujërave, dëmtimit të gjallesave 

ujore  dhe biodiversitetit. 

 Ujërat e zeza, shkarkojnë metale të renda me efekte toksike, në uje dhe tokë, shkarkime të 

bakterit Coli, salmonela etj, me pasoja në shendetin e njerëzve.   

 Mungojnë të dhënat nga ISHP, për monitorimin e treguesve të ndotjes baktereologjike të 

ujerave nga ujërat e zeza. 

 Ndertimi i impiantit te trajtimit te ujerave te zeza te qytetit te Shkodres eshte nje nder 

problemet urgjente mjedisore, me qellim qe te ndalohet shkarkimi ne liqenin e Shkodres 

dhe ne Lumin Buna dhe Drin. 

 

4.6.2 Menaxhimi i Mbetjet e ngurta 
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Mbledhja e mbetjeve të ngurta dhe depozitimi i tyre është përgjegjësi e Bashkisë së Shkodres dhe 

Njësive Administrative të saj. Në raport me ligjin “Menaxhimi i integruar i mbetjeve”  vazhdon të 

jetë një problem I pa zgjidhur vecanërisht në njësitë administrative të përfshira në bashkinë e 

Shkodrës në vitin 2015. Në procesin e  PPV Shkodër paraqitet nevoja e trajtimit të kësaj çështje  për 

të përmirësuar menaxhimin e mbetjeve të ngurta të qytetit dhe të njesive administrative.  

Ndërmarrja e Pastrimit manaxhon grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e rrugëve të qytetit të 

Shkodrës. Sasi e mbetjeve urbane që prodhonet ne Bashkine e Shodrës përbën rreth   70% të sasisë 

së përgjithshme në nivel Qarku. Bashkia e Shkodrës prodhon rreth 70 % të mbetjeve urbane në 

nivel Qarku, që tregon nuvelin më të lartë të konsumit në qark. 

 

Tabela Nr 18-Gjenerimi i mbetjeve sipas qarqeve, per vitin 2015 

 

 

Nr 

 

Qarku 

 

Popullsia 

Sasia Vjetore 

Mb.Ngurta 

Shtëpiake (ton ) 

Sasia 

Vjetore 

Mb.Inerte 

(ton ) 

Sasia e 

Mb.ngurta 

Shte- piake  

(kg/person 

në ditë) 

1 Qarku Berat 205694 40223 10427 0

.

5 

2 Qarku Dibër 130469 23904 265

0 

0

.

5 

3 Qarku Durrës 370059 97757 573

1 

0

.

7 

4 Qarku Elbasan 504849 70890 4917 0

.

4 

5 Qarku Fier 234329 112047 10400 1

.

3 

6 Qarku 

Gjirokastër 

89374 35629 658

0 

1 

7 Qarku Korcë 333893 60789 411

4 

0

.

5 

8 Qarku Kukës 111292 7590 576

5 

0

.

2 

9 Qarku Lezhë 145357             34047 530

3 

0

.

7 

10 Qarku Tiranë 1165908           2011327 58743 4

.

7 

11 Qarku Shkodër 332624 57068 782

6 

0

.

5 

12 Qarku Vlorë 284337 90227 83850 0

.

9 

13 TOTALI 3908185   2641498 206306 1

.

9 

Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 

 

 

Mbetjet e rrezikshme shpesh përzihen me mbetjet e ngurta të qytetit. Ne pergjithesi spitalet dhe 

qendrat shendetesore publike i sterilizojne mbetjet spitalore ne autoklava te posacme te cilat 

sigurojne shkaterrimin e mikrorganizmat patogjene duke i bere te pademshme per tu depozituar ne 

vend-depozitimin e mbetjeve urbane. Spitalet private kane kontrate me nje kompani te licensuar per 

sterilizimin e mbetjeve spitalore, duke mundesuar ne keshtu trajtimin e tyre. Por ne fakt edhe ne nje 

monitorim te kryer ne bashkine e Shkodres, para vitit 2013, jane gjetur mbetje spitalore te perziera 

me mbetjet urbane. 

 

Sipas bashkise Shkoder  sherbimi  i grumbullimit te mbetjeve urbane ofrohet në 8 njesi 

administrative , pjesërisht në një bashki dhe në dy bashki (Shosh dhe pult) shërbimi nuk ofrohet: 

 

Tabela Nr. 19-Sasia e mbetjeve të prodhuara në Bashkinë e Shkodrës 2015 
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Nj.Administrative Sasia e mbetjeve  ton /vit Sasia e mbetjeve ne % 

Velipoje 3000 7% 

Dajc 960 2% 

Guri i Zi 1160 2.8% 

Berdice 900 2.2% 

Ana e malit 750 1.1% 

Rrethina 3100 7.6% 

Postribe 1120 2.7% 

Shale 120 0.2% 

Shkoder-qytet 29200 72.4% 

Total 40310 100% 

 

Nuk eshte i organizuar sherbimi ne njesine administrative Shosh, Pult, por edhe ne disa fshatra te 

njesive te tjera ky sherbim nuk ofrohet. Sasia më e madhe e mbetjeve prodhohet në qytetin e 

Shkodrës në masën 72 %. Nga sasia e përgjithshme e mbetjeve që grumbullohen, vetëm 45 % 

transportohen dhe depozitohen në Lendfillin e Bushatit. Sasi të konsiderueshme mbeten të pa 

menaxhuara. 

Tre hallkat kryesore të menaxhimit të mbetjeve urbane, grumbullimi, ndarja në burim dhe riciklimi 

nuk i pergjigjet strategjisë kombëtare dhe ligjit te menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Hapi 

i rëndësishëm është reduktimi i mbetjeve, gjë për të cilën duhet të punohet më tepër jo vetëm nga 

institucionet që kanë lidhje direkte me menaxhimin e mbetjeve, por nga i gjithë komuniteti. Përsa i 

përket ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve është në nivele të pakonsiderueshme. Megjithatë 

firmat kryesore që merren me administrimin e mbetjeve mund dhe duhet të bëjnë marrëveshje me 

kompanitë që merren me riciklimin e tyre në vend. Për realizimin me sukses të riciklimit së pari 

duhet të bëhet ndarja e tyre që në burim. Kohët e fundit janë bërë përpjekje nga bashkia Shkodër 

për ndarjen e tyre duke vendosur kazanë për depozitimin e tyre me sinjalistikën sipas llojeve në 

letërplastikë, qelq, etj.  

Depozitimi i mbetjeve në landfill është faza e fundit i këtij procesi administrimi. Aktualisht është në 

funksion vetëm landfilli i Bushatit, ku bashkia e Shkodrës depoziton rreth 45 % të sasisë mbetjeve 

të prodhuara. Ky landfill është ndërtuar para pak vitesh, por nuk funksionon me kapacitet të plotë 

dhe kjo për arsye se shumë njësi të qeverisjes vendore nuk i depozitojne mbetjet urbane në të. Në 

lendfillin e Bushatit, mbetjet vazhdojnë të depozitohen pa ndarë më parë mbetjet e riciklueshme.  Lf 

i ka një  kapacitet depozitimi prej 1000000 m3. Sipas llogaritjeve të kryera, në se  qarku i Shkodrës 

do të vazhdojë depozitimin e mbetjeve të pa ndara, kur 45 % e sasisë janë mbetje organike, atëhere 

koha e përdorimit të  LF Bushatit do të përgjysmohet dhe do të lindë nevoja për ndërtimin e një LF 

të ri.  Në totalin e mbetjeve të gjeneruara në Bashkine e Shkodres (2010) mbetjet organike zene 

45.4 % te sasise pergjithshme te mbetjeve te prodhuara, rreth 38 % te riciklueshme, 7.7 % inerte, 7 

% te riperdorshme dhe 1.9 % mbetje sanitare, mbetje kafshesh, spitalore dhe të rrezikshme. 

Në territorin e Bashkisë Shkodër dy Venddepozitime (njëri në qytetin e Shkodrës dhe tjetri në 

Velipojë), ku janë depozituar mbetjet urbane për një peiudhë të gjatë, aktualisht mbeten të pa 

mbyllur dhe kanë ndikime në mjedis.  Vend-depozitimi i Shkodrës , i ndodhur në brigjet e lumit, 

ndikon në shkarkimin e ujërave të mbetjeve dhe në ndotjen e tokës (harta nr.   

. 
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Harta e Venddepozitimeve dhe ndotjeve 

 

 

Harta nr.23. -Vend-depozitimet  të mbetjeve (hot-spote) (burimi: PPV, Bashkia Shkodër)  

 

Mbetjet e kategorive të tjera: 

Në vendin tonë kryejnë aktivitetin 43 spitale publike dhe 8 spitale private. Sasia e mbetjeve 

spitalore gjatë vitit 2014 në secilin qark paraqitet si më poshtë: 
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Tabela nr. 20- Mbetjet spitalore 

Burimi: Raporti AKM, 2014 

 

Nga të dhënat e grumbulluara nga Drejtoritë rajonale të Mjedisit të 12 qarqeve të vendit tonë, sasia 

totale e Vajit të Përdorur të gjeneruar dhe Vajit të Përdorur të dorëzuar për trajtim pranë subjekteve 

të liçensuara për menaxhimin dhe riciklimin e tyre. Më poshtë do të gjeni tabelën me sasinë totale 

të këtyre mbetjeve vajore te raportuara. AKM-ja ka krijuar rregjistrin e Vajrave të Përdorura. Gjatë 

vitit 2015 në Qarkun e Shkodrës sasia e vajrave të dorëzuar për menaxhim dhe riciklim është 50 % 

më e lartëe se  në vitin 2014. Porn ë krahasim me qarqet e tjerë dhe numrin e makinave sasia e 

dorëzuar eshtë e vogël 

            Tabela nr.  21   Sasia e vajrave të dorëzuar për riciklim 

 

Nr. 

 

Qarku 

Sasia e vP të dorëzuar në 

subjekte të liçensuara për 

menaxhim dhe riciklim (litra), 

2014 

Sasia e vP të dorëzuar në subjekte të 

liçensuara për menaxhim dhe riciklim 

(litra), 2015 

1 Tiranë 252

0 

2540 

2 Durrës 122

29 

14664 

3 Lezhë nuk ka dhënë sasi 3350 

4 Gjirokastër subjekte të paliçensuar 3030 

5 Vlorë subjekte të pa liçensuar 4000 

6 Berat subjekte të pa liçensuar 7650 

7 Fier 582

10 

32540 

8 Kukës 160

0 

8290 

9 Shkodër 136

0 

1960 

10 Dibër subjekte të pa liçensuar 10560 

11 Elbasan 3867

70 

200000 

12 Korçë 418

0 

3080 

13. totali 4668

69 

291664 

 

Burimi: Raporti  AKM, 2015 

 Fluksi i mbetjeve 

Analizimi i fluksit të mbetjeve për bashkinë e Shkodrës mbështetet në gjenerimin e mbetjeve në 

nivel bashkie, llojin e mbetjeve dhe vendet e depozitimit të tyre. Kjo më pas krijon pasqyrën për 
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nivelin e ndotjes ku ndodhen këto venddpozitimeve dhe ndotjet në nivelin e ujërave. Në bashkinë 

Shkodër per vitin 2015-2016 janë prodhuar 38.786 ton mbetje totale për një popullsi prej 137.612 

banore sipas ndarjes së re administrative. Nga këto mbetje 17.995 ton depozitohen në landfield-in e 

Bushatit i cili ka një sipërfaqe prej 12 ha dhe një kapacitet prej 1000000 m3. Nga keto depozitime 

45.4% pra 8.169 ton janë organike, 10.7% pra 1.925 ton janë plastike, 7.7% pra 1.3856 ton janë 

inerte dhe pjesa tjetër 6.5142 ton është e perzier. 

 

 
Harta nr.24-Fluksi i mbetjeve (Burimi: PPV, Bashkia Shkoder)  

 

Zakonisht mbetjet e gjeneruara janë në zonat urbane. Ato më pas transpen me anë të mjeteve të 

ndryshme komunale dhe/ose private të nënkontraktuara drejt lendfillit të Bushatit. Për njësitë 

administrative kryesore, të cilat gjithashtu kanë një akses të mirë dhe distancë të vogël ndiqet kjo 

mënyrë për largimin e mbetjeve. Ndërkohë në zona më malore, për shkak edhe të distancave të 

mëdha dhe infrastrukturës jo të përshtatshme, gjithashtu edhe si rrjedhojë e sasive jo shumë të 

mëdha të mbetjeve, ato depozitohen në venddepozitime lokale ose asgjësohen me djegie.  

Në bashkinë Shkodër, mungon aplikimi i koncepteve të riciklimit dhe të kompostimit për trajtimin e 

mbetjeve organike. Kompostimi mundëson depozitimin e pjesës organike të mbetjeve, që 

përfaqësojnë jo më pak se 45 % të sasisë së përgjithshme të mbetjeve, duke ulur sasinë e depozituar 
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ne lendfill, ulja e kostove të menaxhimit. Kompostimi mund të realizohet në bazë familje, duke 

depozituar në një gropë cdo ditë mbetjet oeganike ose në grupa banorësh. Mbetjet organike të 

kompostuara përdoren pas një periudhe si pleh. Nga diskutimet me stafin e bashkisë Shkodër si dhe 

bazuar në raportet e gjendjes së mjedisit nga Agjencia Rajonale e Mjedisit, riciklimi në Shkodër 

është në nivele të papërfillshme. Vlen për tu përmendur që në periudhën e fundit bashkia Shkodër 

ka investuar në vendosjen e koshave të ndarë për mbetjet në qytet.  

Duke parë që një pjesë e madhe e mbetjeve të gjeneruara janë me karakter organik, atëherë 

kompostimi ka një potencial të madh për tu zhvilluar në të ardhmen.  

 

Probleme mjedisore nga  mbetjet urbane  

 - Njësi Administrative të pa përfshira në skemën e menaxhimit të mbetjeve urbane 

 -Bashkia e Shkodrës depoziton në LF e Bushatit vetëm 45 % të sasisë vjetore të mbetjeve të 

prodhuara 

 - Dy vend-depozitime të vjetër të pa mbyllur, pa kushte teknike & higjeno-sanitare me vite duke 

rrezikuar ndotjen e mjedisit, shëndetin e banorëve 

 -  Ne Nj.A, mbetjet te shpërndara në kanale, lumenj dhe toka, ish fusha e aviacionit, në shtretërit 

e lumenjve Drin, Buna, Kir dhe në zonat e mbrojtura.  

  -  Nevojat për kontenierë plotësohen vetëm 60 % . 

     - Ndarja e mbetjeve në burim, riciklimi i plastikës, qelqit, letrës ende informal dhe në sasi të 

vogla.  

 

Masat: 

  -Hartimi i Planit të menaxhimit të mbetjeve në nivel  Bashkie, ku të përfshihen zgjidhjet, 

përgjegjësitë dhe të vendosen objektiva për cdo NJA. 

 - Rikualifikimi i vend-depozitimit të mbetjeve të Shkodrës dhe Velipojë, për lëvizjen e mbetjeve të 

stokuara dhe rehabilitimin si një zonë të gjelbëruar. Në se vend-depozitimet do të rigjenerohen, 

shtresa e parë e tokës është e domosdoshme të analizohet për përqëndrimin e ndotësve dhe në se 

përqëndrimi është mbi kufijtë e lejuar, toka të gërmohet deri në thellësinë e pranise dhe të vendoset 

ne një lendfill. Të mbyllen gjithë pikat e tjera ilegale ose të transportohen ne LF, që gjenden në 

terren (ish fusha e aviacionit, në breg të liqenit) në grykëderdhjen e Bunës etj. 

 - Të rritet sasia e mbetjeve që dorëzohen ne LF në masën 45%. LF Bushatit, në bashkëpunim me 

Bashkitë e Qarkur, të përcaktojë afatin e pranimit të mbetjeve të ndara (jo mbetjet e riciklueshme) 

në përputhje me strategjinë kombëtare të menaxhimit të mbëtjeve, Ligjin e menaxhimit të integruar 

të mbëtjeve dhe PPK.  

  - Bashkia Shkodër, duhet të reduktojë mbetjet në burim të cilat në mënyrë që të reduktohet edhe 

sasia e mbetjeve të cilat shkojnë në landfill. Për të arritur këtë do të: të vendosen koshat e ndarë 

sipas llojit të mbetjeve të ngurta veçanërisht në qytetin e Shkodrës dhe në Velipojë si dy zonat 

urbane më të mëdha dhe me fluksin më të madh të mbetjeve. Koshat do të jenë të ndarë në 

plastikë, qelq, letër dhe të përgjithshme.  
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 - Krijimi i një stacioni transferimi të mbetjeve urbane në Postribë, larg brigjeve të lumit të Kirit, në 

toka me përmbajtje të larte argjili, për depozitimin e mbetjeve të NJA malore (Pult, Shosh, Shalë) 

ndarja e mbetjeve të riciklueshme dhe kompostimin e pjesës organike ose dorezimi ne LF e 

Bushatit me makina të mëdha, duke ulur koston e transportit. 

 - Kompostimi i pjesës organike të mbetjeve në kushte familjare, me grupe ose në bazë lagje 

dhe përdorimin si pleh pas kompostimit, duke siguruar produkte bujqësore bio. Kompostimi 

në bazë ferme/familje/fshati/njesie administrative/lagje dhe cdo formë tjetër Në përputhje me 

PPK, të programohet që deri në 2030 të riciklohet letra plotësisht; të detajojë masat për 

depozitimin e gjithë sasisë të mbetjeve te prodhuara, riciklimi dhe kompostimi i mbetjeve prej 

20 mijë Ton deri në vitin 2020 (55%) do të reduktojë jo më pak nga 45 % të sasisë mbetjeve, 

mund të zëvendësojë rreth 25-30 % të plehërave kimike dhe përmirësimi i produkteve bujqesore 

bio. 

-  NJA  Shosh, Pult, Shalë, të ofrojnë shërbimin e grumbullimit dhe menazhimit të mbetjeve në 

të gjitha fazat.  

-Bashkia të krijojë regjistër për të dhënat e mbetjeve  e gjithë kategorive rrezikshme (sasia, lloji, 

destinacioni, etj.).  

 Zona Industriale dhe ndikimet në mjedis 

Aktiviteti industrial dhe zonat e nxehta mjedisore 

Deri në vitin 1990, Shkodra ka qënë një qytet industrial dhe si rreth (rrethi i Shkodrës, që përfshinte 

përvec bashkisë të re të Shkodrës edhe bashkitë ë Vaut të Dejës dhe Malësi e Madhe) një rreth i 

fuqishëm industrialo-bujqësor. Pas vitit 1990, ndërmarjet industriale, pothuajse e ndërprenë 

funksionin dhe lindën ndërmarje të vogla, kryesisht ushqimore ose aktivitete me ndikime ndotëse 

në mjedis.  

Një ndër aktivitetet industriale, Fabrika e çimentos: e vendosur në  zonën urbane të Shkodërës dhe 

në aktivitet për një periudhë të gjatë ka qenë dhe është një burim ndotje, duke shkarkuar në 

atmosferë dhe në tokë pluhur të grimcave të madhësive të ndryeshme, avujt acide, ruajnë gjurma të 

dëmtimit të natyrës nga acidet. Gjithashtu në zonën urbane ka funksionuar për një periudhë të gjatë 

Fabrikat e tullave. Në territoret e fabrikave dherat e depozituara nga mbetjet e lendës së patë të 

prodhimit kanë depozituar në tokë ndotës si dhe të substancave të përdorura në procesin e 

prodhimit. 

Nga viti 1950 deri në fund të viteve 1975 industria kimike, metalike dhe përpunimit pati një 

zhvillim intensiv dhe si mundësi punësimi dhe eksporti të produkteve si uzina e telave të bakrit, 

prodhimi i të cilës përvec plotësimit të nevojave ekonomike të vendit, një pjesë e konsiderueshme 

eksportohej jashtë vendit. Uzina e telave u ndërtua në vitin 1965  dhe prodhimi në periudhën1980-

1985, arriti në 12 mije ton tela bakri në vit. Gjatë procesit teknologjik të prodhimit dhe depozitimit 

të mbetjeve, është shkaktuar ndotja e tokës në territorin e Uzines. Në të njëjtën kohë,  Industria 

minerare nxjerrëse (megjithëse jo shumë e zhvilluar) e përqendruar në hapjen dhe shfrytëzimin e 

minierave të bakrit në Palaj – Karmë kanë lënë në territorin përreth mbetje të bakrit në tokë. Në 

shfrytëzimin e gurit gëlqeror,(karriera) argjilave, pa mohuar një numër daljesh dhe si ato të 

arsenikut (Koman) boksidesh të cilat janë të pa shfrytezuara, mbetje që transortohen me rrjedhat 

ujore të basenit. Aktivitete të tjera kanë qenë deri në vitin 1990 fabrika e cigareve,  tullave, 

ushqimore, artistike etj. 
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Pas viteve 90 në qytetin e Shkodrës për pak vite, vazhduan veprimtarine  fabrika e cigareve. E 

gjithë kjo veprimtari industriale prej dhjetra vitesh ka qënë një burim ndotje për banorët e qytetit të 

Shkdrës. Shumica e këtyre fabrikave ishin ndërtuar me një teknologji të vjetër duke ndikuar 

drejtëpërdrejt në ndotjen e tokës ajrit dhe në shëndetin e banorëvë të qytetit të Shkodrës 

Të gjitha mbeturinat teknologjike grumbulloheshin pranë territoreve të këtyre fabrikave dhe 

bashkoheshin shpeshherë me mbeturinat urbane, kanë ndikuar në rritjen e përqëndrimit në tokë dhe 

në ujëra. Aktivitete te reja si furrat e bukës, punimet e mermerit, prodhimi i mobilieve, punime me 

metale, shkarkojnë në atmosferë karbon dhe grimca pluhuri të demshme për shëndetin dhe 

mjedisin. 

 

Harta nr.25. Zona Industriale e Shkodrës (Burimi VSM, Bashkia Shkodër) 

Në zonën industriale të Shkodrës nuk është zhvilluar një monitorim sistematik i përqendrimit të 

substancave ndotëse. Por nga studimi i pjeshëm gjeokimiko – mjedisor në vitin 2012, rezulton se  

zona industriale e qytetit të Shkodrës, ku janë përqendruar uzina e telave dhe fabrikat e tjera eshte e 

ndotur. Në këtë zonë konstatohet rritje e përbajtjes së Cu mbi normat e lejuara në tokë. Zona e 

ndotur ka një shtrirje drejt JL deri në afërsi të stacionit të trenit. Nga studimi i kryer rezulton një 

rritje e përqendrimit të elementit Pb në pluhura i ndikuar nga aktiviteti dhjetravjecar i fabrikave dhe 

shkarkimet nga transporti në rritje dhe cilësia e karburantit. 

Probleme: 

Të dhënat e situatës së përqëndrimit të substancave kimike ndotëse dhe tokësike në territorin e ish 

zonës industriale, janë të kufizuara dhe të pa mjaftueshme për vlerësimin e shkallës së ndotjes, sasi 

e depozituar, llojët e ndotësve dhe të të shkallës së depërtimit sipas shtresave. Nivelet e 

përqëndrimit do të lehtësonin përcaktimin e masave zbutëse ndaj veprimit dhe ndikimeve në 

mjedis. Pikërisht për këtë nevoitet që zona industriale e Bashkisë Shkodrës të analizohet për 

ndotësit dhe në vëcanti të metaleve te renda (dhe më specifikisht Cu). 
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Zona industriale që ka ndërprerë funksionin qysh në vitin 1990 ose që është pjeserisht ne funksion, 

duhet te rikualifikohet ne perputhje me rezultatet e analizave të tokës dhe planin e zhvillimit në 

kushtet e reja. Analizat ne thellësi te tokës deri në 90 cm, do të identifikojnë në se ka shtresa të 

kontaminuara me metale të renda dhe nevojën për për rehabilitim të shtresave me gërmimin dhe 

largimin e tokës dhe depozitimin në lendfill të posacëm. 

Ish zona industriale, të përfshihet në sistemin e monitorimit të përmbajtjes së metaleve të renda. 

Zona ish industriale duket të rikualifikohet, përcaktohen masa për rehabilitimin e tokave të ndotura 

(në sipërfaqen dhe thellësinë e analizuar), përmirësimi i mjedisit, reduktimi i impakteve 

shëndetësore neë kushtet e zhvillimit urban, aktiviteteve ekonomike ose përdorimit për shtimin e 

sipërfaqes së gjelbër, pasi qyteti i Shkodrës ka më pak se 1 m²/banor në sipërfaqen e gjelbër të 

menaxhuar. 

 

Metabolizmi i territorit 

Analiza Metabolike e flukseve mbështetet në teorinë se territori është një organizem i gjallë, nga 

kjo lind nevoja për të vëzhguar rrugën e flukseve hyrëse dhe dalëse në një sistem urban. Sipas Nenit 

2 të VKM nr.671 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, metabolizmi i territorit 

është një model që përdoret për identifikimin dhe analizën e flukseve të materialeve dhe energjisë 

brenda territoreve të caktuara. Ky model u ofron studiuesve një kuadër nëpërmjet të cilit të 

studiojnë ndërveprimet e sistemeve natyrore dhe njerëzore në rajone të caktuara.Metabolizmi urban 

vlerësohet si një shumatore e proceses social-ekonomike që janë derivate i rritjes se 

energjisë,ekonomisë dhe eliminimin e mbetjeve nga keto veprimtarii brenda një sistemi urban 

(Kennedy et al., 2007). Analizimi i këtyre flukseve dhe rrugës së tyre nga burimi në eliminim, na 

lejon të kuptojme elemntet dhe sasinë e ndotjes që shkaktohet nga humbjet në ajer,tokë dhe ujë. Kjo 

analizë është një tregues i mirë i sinergjisë brenda një qyteti funksionimit të tyre dhe raportit të 

qytetit me pjesët e tjera të territorit. Analizën metabolike mund ta përshkruajmë si një inventarizim 

të (inputeve) dhe raportin e tyre me (outputet) ne territor. Ajo që kjo analizë ofron në perspektivë, 

është mundësia për të kuptuar sesi funksionon një territor,cilat janë dinamikat në punë dhe në 

perfundim sesi mund të përmirësojmë këto dinamika,në mënyrë që humbjet,ndotja dhe konsumi të 

jenë sa më të menaxhueshme dhe në përputhje me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. 

4.7 Fluksi i energjisë dhe ujit 

 Energjia 

Analizimi i fluksit të energjisë bëhet në bazë të sasisë totale të energjisë brenda bashkisë, duke 

ndarë energjinë për konsum familjesh dhe industrive/bizneseve. Këtu janë paraqitur edhe energjia 

nga burimet alternative ato ekzistuese dhe të propozuarat. Ky lloj fluksi na lejon të kuptojmë 

eficiencen energjitike të bashkisë dhe ku mund të përmiresohet ky fluks në të ardhmen duke rritur 

eficentimin e ndertesave ose burimeve të energjisë. 

Përsa i përket prodhimit të energjisë elektrike, Shkodra ndodhet pranë hidrocentraleve të Ashtës, 

Vaut të Dejës dhe Komanit. Hidrocentrali i Vaut të Dejës nisi të ndërtohej më 1967 dhe u vu në 

shfrytëzim më tetor 1971. Ka digën e Zadrejës dhe një në Qyrsaq të ndërtuara mbi kaskadën e lumit 

Drin. Këto diga krijojnë një rezervuar, (Liqenin e Vaut të Dejës) me vëllim 580 milionë metër kub 

ujë. Ashta, 10 kilometra larg qytetit të Shkodrës, porta e fundit e lumit Drin përpara se ai të 

bashkohet me Bunën e më pas për t’u derdhur në Adriatik, konsiderohet ndër veprat  më të 
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rëndësishme energjitike me parametra moderne dhe bashkëkohore. Impianti është i ndarë në dy 

pjesë: “Ashta I” do të prodhojë rishtazi energji elektrike me anë të tubinave Hydro Matrix, aty ku 

përpara tre dekadash është ndërtuar rezervuari i Spatharës me digën kundër përmbytjeve dhe 

sistemet e vogla vaditëse për bujqësinë. Pas një kanali rreth pesë kilometër të gjatë, që shtrihet deri 

në thellësi në afërsi të fshatit Ashtë, Ashta II do të prodhojë energji elektrike për herë të 

dytë. Kapaciteti total i të dy centraleve elektrike (Ashta 1 dhe Ashta 2) është rreth 53 megavat (MË) 

dhe çdo vit do të prodhohen rreth 240 milion kilovat-orë energji elektrike. Hidrocentrali i Komanit 

nisi të ndërtohej më 1979. Më 1985 u vunë në shfrytëzim dy turbinat e para dhe më 1986 dy të 

tjerat. Diga është me gurë dhe ekran prej betoni të armuar. Krijon një rezervuar, liqen artificial, me 

sipërfaqe rreth 12 km katror dhe vëllim rreth 450 milionë metër kub ujë. Ky dirocentral është një 

ndër hidrocentralet më kryesore.  

 
Harta nr.26-Fluksi i energjise PPV, Bashkia Shkodër) 

Bashkia Shkodër është në një ndër zonat më të rëndësishme përsa i përket prodhimit të energjisë 

elektrike. Prodhimi siç u përshkrua më sipër është nga uji, ndërkohë që burimet e tjera të energjisë 
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si era, dielli etj nuk janë të aplikueshme. Përsa i përket diellit, kryesisht përdoret në ndërtesa 

individuale në zonën e Velipojës për ngrohjen e ujit.  

Shfrytëzimi i energjisë elektrike është kryesisht për qëllime banimi. Përqendrimi më i madh i 

shfrytëzimit të energjisë është në qytetin e Shkodrës si rrjedhojë edhe e dendësisë më të madhe të 

popullsisë. Gjithashtu, gjatë periudhës së verës, zona e Velipojës ka një presion të madh në 

shfrytëzimin e energjisë si rrjedhojë e aktiviteteve turistike. Nga të dhënat e Bashkisë, në Velipojë 

operojnë rreth 250 njësi biznesi, 300 hotele dhe 1500 shtëpi pushimi. Ndërkohë përsa i përket 

njësive administrative të tjera shfrytëzimi i energjisë është kryesisht për qëllime banimi. Bazuar në 

të dhënat e instat dhe në analizën e cilësisë së strukturave në territor, standardet e efiçiencës 

energjitike në ndërtesa nuk aplikohen. Gjithashtu, një pjesë e madhe e stokut të ndërtesave janë 

përpara viteve 1990-të në të cilat nuk aplikoheshin material për kursimin e energjisë. Ndërkohë, një 

pjesë e madhe e ndërtimeve të reja janë në zhvilluar në mënyrë informale ku sërish nuk mund të 

thuhet se ka një efiçiencë të lartë energjitike.  

 Uji 

Ky fluks bazohet në të dhënat përsa i përket furnizimit me ujë në bashkinë, konsumi në nivel 

familjesh dhe në nivel industrish. Ky fluks paraqet burimet më të rëndësishme ujore dhe rrjetin e 

furnizimit, për të krijuar një panorama përsa i përket rrugës së furnizimit me ujë, humbjeve për 

shkak të amortizimit të rrjetit dhe përqindjes së mbulimin të territorit nga ky rrjet. Kjo na lejon të 

përcaktojmë zonat e ndërhyrjes për të përmirësuar këtë shërbim dhe për të minimizuar humbjet. 

Duke pasur një terren malor, dhe të pasur nga pikëpamja hidrike, Shkodra ka një numër të 

konsiderueshëm burimesh ujore të cilat mund të përdoren për furnizimin me ujë të zonave të 

banuara. Kryesisht, uji përdoret në dy fusha kryesore, atë të vaditjes për qëllime bujqësore dhe për 

furnizimin me ujë të pijshëm.  

Rrjeti i furnizimit të ujit të pishëm mbulon qytetin e Shkodrës, zonën urbane të Velipojës, si dhe të 

zonave të tjera urbane. Ndërkohë, përsa i përket vendbanimeve malore, kanë ende vështirësi në 

lidhje me sistemin e ujit të pijshëm i cili në disa raste kryhet në baza individuale me anë të puseve 

të ujit.  

Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza është prezent për qytetin e Shkodrës. Ndërkohë, për zonën 

turistike të Velipojës, rishtazi është hapur impianti i trajtimit të ujërave në Pulaj. Kjo gjë sjell një 

zbutje të presionit sidomos gjatë stinës së verës në të cilën numri i përdoruesve shumëfishohet për 

shkak të numrit të lartë të vizitorëve. Ndërkohë, në zonat urbane rurale dhe veçanërisht ato malore, 

trajtimi i ujërave të zeza bëhet në baza individuale me anë të gropave septike. Vlen për t’u 

përmendur që rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe të bardha në disa raste është i amortizuar, 

ndërkohë që në disa zona informale nuk është ende i zgjeruar duke u krijuar dhe në burim të 

sëmundjeve dhe ndotjeve.  

Përsa i përket përdorimit të ujit për qëllime bujqësore kryesisht është në zonat e ultësirës së 

Shkodrës dhe njësive administrative të Rrethinave, Postribës, Dajçit, Velipojës dhe Bërdicës. Si 

rrjedhojë e ndërtimeve informale dhe ndryshimeve në strukturën e tokës, por edhe të investimeve të 

munguara në rrjetin/sistemin e kullimit dhe të vaditjes, shpesh krijohen probleme në vaditjen e 

tokave si dhe në largimin e ujërave në rastet e përmbytjeve.  
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Harta nr.27-Fluksi i ujit (PPV, Bashkia Shkodër) 

 

 

 Transporti publik 

Bashkia e Shkodrës shtrihet në pjesën veriperëndimore të territorit të Republikës se Shqipërisë. Kjo  

bashki ka një shtrirje nga komuna e Velipojës në jug dhe deri në komunën Shalë në veri. Bashkia 

Shkodër ka një pozicion strategjik, pasi ndodhet ne pjesen kufitare me Malin e Zi dhe pershkohet 

ngady korridore te rendesishme te cilat e lidhin me Podgoricen dhe me pas me rrjetin e 

infrastruktures perendimore. Përgjatë bashkisë kalon dhe hekurudha e cila ne pjesen jugore e lidh 

ate me terevat jugore te shqiperise si Lezha dhe deri ne Vlore dhe ne veri ku pershkon Koplikun 
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dhe Hanin e Hotit duke e lidhur me pjesen e Malit te Zi. Ky lloj transporti eshte funksional vetem 

per transportin e mallrave, per shkak te amortizimit ne vite. 

Ne baze te studimit te bere per planin e mobilitetit ne bashkine e Shkodres ne vitin 2012 

konstatojme qe ne baze te planit te mobilitetit levizja qytetare behet 24% me autovetura individuale, 

44% me kembe, pasi te gjitha sherbimet brenda qytetit jane ne nje rreze mbulimi prej 7 km. 3% e 

tyre perdorin transportin publik dhe 29% perdorin si mjet trasporti bicikleten, kjo eshte dhe nje 

tradite per Shkodren pasi ajo ka nje histori te hershme me levizjen me bicikleta, ajo eshte gjithashtu 

nje nga pikat e forta te cilat me vone do te ilustrohen ne propozimet. Levizja e udhetareve brenda 

qytetit te Shkodres kryhet nëpërmjet transportit me autobuza në linja të rregullta, nepermjet 

autoveturave kryesisht personale, furgonat, bicikleta dhe një pjesë e madhe e popullsisë lëvizin  në 

këmbë. Linjat e transportit urban te licensuara ne baze te kompetencave nga Keshilli Bashkiak i 

Qytetit dhe qe funksionojne aktualisht jane tre:  

1.Linja Bajcallek-Fermentim-Bahcallek: me gjatesi 16 km (distanca nga stacioni nisës në atë fundor 

8 km) me 26 stacione dhe me distance mesatere midis stacioneve 500-600 metra. Operohet me 12 

autobuza ne iventar dhe 9 autobuza ne perdorim cdo dite. Orari i funksionimit te linjes eshte nga 

ora 6 deri ne oren 20: 30  me intesitete, levizje te autobuzit çdo 15: 20. Është linja kryesore dhe 

mund te themi e vetme e transportit urban në funksionim, që përshkon gjithë qytetin nga hyrja ne 

lagjen Bahcallik deri ne dalje te qytetit në fund të zonës industriale (Fermentim) dhe anasjelltas.  

2.Linja Qender-Shiroke-Qendër: me gjatësi 14 km (distanca e linjës 7 km) me  9 stacione. Operohet 

me 2 autobuza ne iventare, 1 autobuz ne perdorim cdo dite, vetem me dy udhetime . 

 

 Hapësira dhe gjelbërimi publik 

 
Harta nr28  Burimi: PPV Bashkia Shkodër, 2011 

 

 

 

Çështja e Gjelbërimit Urban përmbledh vleresimin e 

situates se tanishme. Sipas normave kombëtare të 

2011, standardi i referuar eshte 7 m2 per banor.  Ne 

Shkoder zona e gjelber ekzistuese, eshte e vendosur 

kryesisht ne pjesen e juglindore te qytetit qe arrin ne 

me shume se 1 milion m2 (duke perjashtuar 

siperfaqen e gjelber private ne Shiroke), duke 

siguruar nje standart prej 9,34 m2 per banor me 

siperfaqen periferike.Ndersa siperfaqja e gjelber e 

menaxhuar varion ne rreth 1 m2/banor. 

Me poshte jepet Harta e Zonave te Gjelbra te qytetit 

te Shkodres qe jane pjese e prones publike, e cila 

eshte ne inventarin e pronave te Bashkise Shkoder. 

 



152 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

4.8  PRESIONET NATYRORE  

4.8.1 Zjarret 

 
Harta nr.29- Harta e Zjarreve 

Burimi: PPV Bashkia Shkodër 

 

Fenomeni i zjarreve në përgjithësi është fenomen i normalizuar në territorin e Bashkisë Shkodër. 

Zjarret vihen re të ndodhin më shpesh në territorin e njësive administrative Velipojë dhe Ana e 

Malit, veçanërisht gjatë sezonit të verës. Vihet re gjithashtu një përsëritje e fenomenit sidomos gjatë 

bregut liqenor, duke shkaktuar djegie të kallamishteve që ndodhen në këtë zonë. Fenomeni i 

zjarreve shoqërohet me humbje të biodiversitetit. 

 

4.8.2 Përmbytjet 

Fenomeni  i përmbytjeve në bashkinë e Shkodrës, është një çështje komplekse dhe e perseritur që 

ndërthuret me disa faktore: sasia e larte e reshjeve, sistemi hidrik (liqeni Shkodres, lumenj, perrenj), 

sistemi i kullimit dhe mbrojtjes se lumenjve jo funksional, prurjet e larta, dëmtimi i strukturave 

mbrojtëse të lumenjve si dhe faktorët e ndersjellte midis lumenjve si dhe lumenjve dhe liqenit. I 

gjithe rrjeti hidrografik, duke perfshire liqenin e Shkodres, lumenjte Drin, Bune, Kir dhe Gjader, 

nga pikepamja hidraulike paraqutet shume kompleks dhe historikisht eshte konsideruar si nje teresi 

ujore e vetme qe emertohet si teresia ujore e Shkodres. Gjithe ujerat e lumenjve grumbullohen ne 

lumin Buna. Liqeni i Shkodres me lumin Buna dhe Drin, ndikojne reciprokisht tek njeri-tjetri si ne 

nivelet, ne sasine e ujit dhe drejtimin e rrjedhjes. Ne piken e bashkimit te Drinit me Bunen, kur 

niveli i liqenit eshte i ulet, ujerat e Drinit futen ne liqen deri sa barazohen nivelet, duke penguar 

rrjedhjen e Bunes. Ne zonen e Shkodres, permbytjet kane qene te perseritura qe nga permbytja me e 
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madhe e Dhjetorit 1860, pergjate 31 diteve ne shumicen e lagjeve te qytetit, duke vijuar me 

permbytjet e vitit 1905, 1936, 1937, 1952, 1960, 1963, 1974, 1979, 2010 etj. 

Në lumin e Drinit, pas vitit 1972, janë ndërtuar hidrocentralet e Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës 

me ndikime ne permbytjet dhe karakteristikat kryesore si më poshtë: 

 

Harta Nr 30-- Zonave të Përmbytura Shkoder, 2010 
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- Fierza, viti i ndërtimit 1978 – lartësia e digës 167 m, volumi i ujit 2.7 miliard m3. Veprat e 

shkarkimit me 1% siguri (përsëritet 1 herë në 100 vjet) 4200 m3/sek dhe 0.01% siguri (përsëritje 1 

herë në 10000 vjet) 9000 m3/sek. 

- Komani, viti i ndërtimit 1986 – lartësia e digës 133 m, volumi i ujit 450 milion m3.  

- Vau i Dejës, viti i ndërtimit 1972 – lartësia e digës 46 m, volumi i ujit 575 milion m3. Veprat e 

shkarkimit me 1% siguri 6500 m3/sek dhe 11300 m3/sek me siguri 0.01%. 

-  Hidrocentrali në Ashtë qe shfrytezon nivelet e ujit nen kuoten 23 m. 

Ndërtimi i digave në lumin e Drinit pati ndikim të theksuar në regjimin ujor të tërësisë ujore te 

Shkodres, si ne grumbullimin e sedimenteve ne basenet e liqenit dhe rreziqet e permbytjeve ne 

rastet e keqmenaxhimit. Me ndërtimin e këtyre hidrocentraleve është rregulluar prurja në Drin, duke 

rritur vlerat minimale te saj, si dhe janë zvogëluar luhatjet e nivelit të liqenit të Shkodrës. 

 

Në mënyrë më të detajuar rreziku i përmbytjeve në Shkoder në veçanti në Nënshkodër vjen si 

rrjedhojë e faktorëve natyrorë dhe atyre njerëzore. Nga faktorët njerezore mund të përmenden: 

 Keqmenaxhimi i kaskatës së Drinit për të ruajtur nivelet e caktuara për të mos lejuar 

shkarkimet emergjente mbi normat nga HECET. Për më tepër që në zonën e NënShkodrës 

ujërat nëntokësore janë afër sipërfaqes dhe gjatë përmbytjeve bashkohen me ujërat 

sipërfaqësore. 

-Ekzistenca e tre HEC-ve, zgjeron problematikën e përmbytjeve në mungesë të menaxhimit 

të mirë të tyre, sikurse ndodhi ne vitet 2010-2011, kur u përmbyten për më shumë se 25 ditë 

rreth 12.500 ha tokë. Shkarkimet u bënë të detyruara, sepse ishin mbi kapacitetin mbajtës të 

liqenit të Shkodrës dhe 2 herë mbi aftësinë mbajtese dhe përcjellese të lumit Buna. 

Permbytja përfshiu qytetin e Shkodrës, Nënshkodrën, zonën veriore të rrethit të Lezhës. 

Pikat më kritike në kohëzgjatje të përmbytjeve vazhdojnë të jenë Ana Malit, Velipojë, 

Dajc, Bërdicë, qyteti Shkodrës, në vecanti fshatrat Daragjat, Obot, Shirq, Bardhaj, Daragjat 

etj.  

-Shtrati i lumit Buna, mbas bashkimit me Drinin në Bahcallek, k aftësinë për të përcjelle 

një prurje prej 1500 m³/sek. Ne se prurjet do të jenë mbi ketë sasi, uji del nga shtrati dhe 

përmbyt së pari në Muriqan-Obot, Shirq, Bërdicë. Ne vitin 2010, në ditët e përmbytjeve 

nga hidrocentrali i Vaut Dejës, janë shkarkuar nga 1300-2800 m³/sek dhe prurjet totale të 

Bunës në zonën Bahcallek-Daragjat arriti në më shumë se 2 herë të aftësisë përcjellëse të 

Bunës, duke përmbytur NënShkodrën, qytetin dhe Rrethinat. Komuna e Dajcit dhe 

Velipojës ishin më të dëmtuarat. Në përmbytjen e vitit 2010 niveli i liqenit arriti deri në 

kuotën 10.5 m, në lumin Buna kuota paralajmeruese tek ura e Bahcallekut prej 4.3 m, kuota 

kritike prej 4.8 m dhe kuota maksimale për rrezik përmbytje prej 5.73 m u tejkaluan. 

Përmbytja u shtri në të gjitha fshatrat e NënShodrës, vecanërisht në Bërdicë, Daragjat, 

Shirq, Dajc, Trush, Samrisht, Rrushkull, Belaj, Cas e Luaz. Megjithatë, problemet e listuara 

vazhdojnë të përbëjnë një rrezik për përmbytjen e Shkodrës. Për parandalimin dhe zbutjen e 

efekteve të rreziqeve do të rekomandohen disa masa parandaluese dhe zbutese. 

 Mënyra e shfrytëzimit të inerteve përgjate 25 vjeteve (1991-2014)në shtretërit e lumenjve 

Drin, Bune, Kir ka shkaktuar ndryshime hidroteknike në shtretëerit e lumenjve, dëmtim në 

masën 55-60 % të strukturave mbrojtëse( panelat gjatësore dhe tërthore, dëmtim i 

argjinaturave mbrojtëse), erozion masiv i brigjeve të lumenjve, pika të reja të përmbytjeve, 

demtimi i mbulesës pyjore të brigjeve të lumenjve dhe në hapësirat brenda argjinaturave, 

reduktimin e transportit të inerteve në grukederdhjen e Bunës, duke shkaktuar ndryshime 
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morfologjike të zonës bregdetare dhe vijës ujore si zhdukja e ishullit Franc Jozef, avancimi 

i vijës ujore drejt tokës, prishje të ekuilibrit të prurjeve fundore dhe nevoja për ndërprerjen 

e shfrytëzimit të inerteve për disa vite në gjithë sistemin lumor, me qëllim zevëndësimin e 

inetreve të shfrytezuara mbi rezervat e mundëshme.  

 

 

Harta Nr. 31  Strukturat mbrojtese nga permbytjet e lumit Buna  

 

• Infrastruktura e mbrojtjes së lumenjve nga përmbytjet, sigurohet nga 60 km argjinatura 

qysh nga Vigu i Shkodrës(Gjadri) deri në grykederdhjen e Bunës, mbrojtja e Drinit dhe 

Kirit. Argjinaturat e Daragjatit, Shirq-Belaj, Pentar Mertemzes, Rec-Pulaj (të gjitha 26.6 

km), mbrojnë nga permbytjet tokat fushore të NënShkodrës. Deri në vitet 1974, keto 

argjinatura kanë qenë në kuotat 4.5-7.4 m mbi nivelin e detit. Por, në këto kushte 
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prezantohen disa probleme, të cilat nevoitet të përmiresohen si: (i)Pas vitit 1974 argjinatura 

janë lartësuar me 0.8-1 m lartësi, duke rritur sigurine e prurjeve te lumit deri ne 2000 

m³/sek. Por për të përballuar prurje me të mëdha, (sipas marreveshjes të dy shteteve 

Shqipëri Mali Zi) në ngushticën e Belaj niveli i ujit të mos kalonte kuotën 5.6 m me prurje 

në Bunë 2200 m3/sek. Për këtë qëllim në Shirq u la një kapërderdhës që në qoftëse në Bunë 

do tëe vijnëe prurje mbi 2200 m3/sek, uji të kalonte në fushë duke pranuar përmbytjen e 

Dajcit dhe derdhjen në det nëpërmjet të grykës së Murtemezs. Por në këtë rast pranohet të 

përmbytet Dajci. Por nga një studim i kryer nga Ministria e Bujqësisë, për minimizimin e 

përmbytjeve në zonën e NënShkodrës propozohet rikonstruksioni i dy argjinaturave nga 

Shirq deri tek Ura e Gjonlulit që do te mundësojë kufizimin e përhapjes së përmbytjes  dhe 

përcjelljes së ujit në Vilun e det nëpërmjet Mertemezes. 

(ii) nevoitet mirëmbajtja e argjinaturave, pasi në përmbytjen e fundit (2010) pati dëmtime të 

argjinaturave Dajc, Samrisht, Rushkull, Casit. 

 Mungesa e funksionimit të sistemit të kullimit në zonën fushore, veçanërisht të 

Nënshkodrës, ku pjerresia e tokes eshte 0-5 % dhe zona të vecanta nën nivelin e detit. 

Mungesa e kullimit, kanalet e pa pastruar bëjnë që ujerat sipërfaqësore të mos gjejnë rrugë 

për tu përcjellë në sistemin lumor. Në Infrastrukturën e kullimit për 30 mijë ha (përfshirë 

edhe zona e kaluar në bashkinë e Vaut të Dejës), sistemi kullues përfshin kanale kullues 

kryesore 200 km, kanale kullues të dytë 250 km, kanale të tretë 1200 km, pastrohet për tëe 

qenë në funksion vetëm 25-30 % e volumit. Pas permbytjeve sistemi kullues nuk arrin të 

qarkullojë ujerat sipërfaqësore. 

 Bllokimi I drenazhit me qeramikë të ndërtuar deri ne vitin 1990 në  rreth 4000 ha, përgjate 

25 vjeteve dhe aktualisht vepron si një përmbytje nëntokësore e tokës, pasi në mungesë të 

funksionimit të sistemit të kullimit uji nuk ka rrugë të shkarkimit dhe qëndron afër 

sipërfaqes. Ne keto kushte nevoitet pastrimi i sistemit te kullimit dhe shbllokimi i tubove te 

drenazhit. 

 Në shpatet e zonës malore janë bërë ndërhyrje të mëdha e pa kriter, pa studim, që kanë 

cënuar raportet e ekuilibrit midis elementeve të ndryshëm natyrorë si pasojë e prerjeve të 

pyjeve të larta dhe ekspozimin e territorit ndaj veprimit të erozionit si dhe të mungesës së 

pyllezimeve të reja. Në këto kushte, kur në gjithë pellgun e Drinit veshja pyjore nuk është 

më shumë se në 50 % të sipërfaqes, rrjedhja e ujerave eshte e lire dhe në rrjedhen e fundit te 

Drinit. Kirit dhe Bunës vershojnë në shtretet e lumenjve. Prandaj, mbrojtja nga permbytjet 

nis me masat qysh në lartësitë e Mbishkodrës, ku mungojnë masat inxhinjerike si: pritat 

malore, kanalet e pritjes së ujerave të larta, pyllezimet dhe përmiresimet pyjore shumë të 

kufizuara. 

 Ura e re e Bunës, gjithashtu (nga dëgjesat në takime me grupet e interesit) konsiderohet se 

ka krijuar pengesa të qarkullimit të ujit për shkak të konstruksionit të bazamentit. Prandaj 

nevoitet një vlersim teknik inxhinjerik, për të parë gjithë mundësitë në funksion të krijimit 

të hapësirës së plotë ujëpercjëllës te daljes nga Drini. 

 Bypassi i bregut të liqenit i ndërtuar në vitin 2011 në perëndim të qytetit të Shkodrës, me 

qëllim reduktimin e rrezikut të përmbytjes së qytetit nga liqeni dhe përmirësimit të aksesit 

interurban nga hyrja e Shkodrës, i cili lidhet me rrugën për në Koplik dhe me pikën kufitare 

të Hanit Hotit, eshte një element shtesë i rrezikut të përmbytjes te qytetit. Ndërtimi u 

ndërpre pas një gjatësië prej 5.03 km. Bypassi i ndërtuar, për shkak të vendndodhjes së tij 

në pjesën ndërmjet ligatinave të liqenit dhe qytetit ka krijuar disa probleme mjedisore, 

peizazhike, të demtimit të biodiversitetit (florës dhe faunës), të humbjes së komunikimit të 
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lidhjes së liqenit me qytetin, humbjes së lidhjeve natyrore, krijimi I një barrier fizike midis 

liqenit dhe qytetit dhe rreziqe të përmbytjes të qytetit. Ujërat që vijnë nga lart, nuk arrijnë të 

qarkullojnë drejt liqenit, duke shkakëtuar përmbytje dhe ndotje të mjedisit, përmbytje të 

qytetit dhe ndotje të tokës dhe  ujerave nga mbetjet urbane.   

Në të gjitha dëgjesat, komunikimet me komunitetin, ekspertë mjedisorë, ekspertë të 

shoqërisë civile, theksohet nevoja e rehabilitimit dhe integrimit të bypassit me pjesën 

natyrore të ligatinave të liqenit, heqja e barrierave fizike dhe kthimi në një itenerar natyror, 

i cili nuk cënon lidhjen e liqenit me qytetin dhe të përjashtojë rreziqet e përmbytjeve të 

qytetit që vijnë nga pengesat e krijuara nga bypassi. 

 Rikualifikimi i bypass në një itinerarë natyrorë, ka nevojë të zgjidhet me hartimin e 

masterplanit dhe projektit teknik që të sigurojë ruajtjen e ligatinave, rehabilitimi I mjedisit 

të demtuar në segmentin e bypass, reduktimi i ndotjes dhe riskut të përmbytjes, largimi i 

mbetjeve urbane të grumbulluara, përmiresimi i natyres dhe peizazhit. 

 
 

 Harta nr.32, Bypassi perëndimor liqeni Shkodrës 

 

 Burimi: VSM, PPV Bashkia Shkodër, 2016 
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Ndër faktorët natyrore veçojmë:  

 Niveli i lartë i reshjeve në formë të shiut dhe borës. Sasia e reshjeve varion nga 2200-2700 

mm ne vit, shkrirja e borës nga rritja e temperaturës, mungesa e bimësisë në zonat e 

pjerreta, rrit prurjet që derdhen në sistemin lumor dhe në liqenin e Shkodrës.  

 Reshjet e vazhdueshme, shpeshherë të rënda, për disa ditë pa pushuar janë më të 

rrezikshme për përmbytjet. Reshjet e vazhdueshme e ngopin token detyrohet te nxjerrë ujë 

në sipërfaqe në vend të asimilimit. Bora me lartësi shtrese deri 1 m që mbulon gjithë 

pellgun ujëmbledhës të Drinit dhe të Bunë-liqen (Alpe, Malësia Pukë-Mirditë, Vargu i 

Korabit, Malet e Lurës, Mali i Zi, Kosovë, Maqedoni që arrin mbi 22.000 km², përbën një 

reservë të madhe ujore. Lumenjtë Kir dhe Gjadër paraqesin një burim të rrezikshëm 

përmbytjeje për shkak të sedimenteve të mëdha që ata përcjellin me vete. Prita në Malin e 

Rrëzuar është prishur dhe lumi Gjadër paraqet rrezik serioz për fushën e Zadrimës. Lumi 

Kir ka dëmtuar shumë argjinaturën e tij vite më parë dhe, gjatë reshjeve të mëdha, ai 

paraqet rrezik serioz për fshatrat përreth, por edhe për vetë qytetin e Shkodrës në pjesën e 

pa mbrojtur. 

 Liqeni Shkodrës, që mbledh ujërat e shirave dhe dëborës  të një pellgu masiv hidrografik 

(pjesa më e madhe e territorit të Malit të Zi dhe Alpet Perëndimore, zonë e njohur për 

reshje shumë të mëdha në Europë) kur derdhet në Bunë për shkak të dominimit të tij nga 

shirat dhe bora ka sjellë shkarkimin e sasive të mëdha të uji në Bunë. Pra, Bunës i është 

dashur të tërheqë ujërat e dy furnizuesve të mëdhenj (Drinit dhe Moracës + të Kirit e 

Gjadrit), por që praktikisht nuk mund ta realizojë për shkak të volumit të madh dhe aftesise 

percjellese te Bunes. Buna e ka kapacitetin maksimal për tërheqje 1500-1800 m3 në 

sekondë, ndërkohë që i duhet të tërheq rreth 3-fishin e prurjeve në raste të tilla, në kushtet 

kur rrjedhjen e saj e bllokon edhe rryma e fortë e Drinit që krijon rrymën e penguar si dhe 

atë të kundërt në raste të veçanta. 

 Fryrja e erës së Shirokut e cila është një erë shumë e fortë dhe e vazhdueshme për shumë 

ditë. Në të tilla raste, kjo erë mufat ujin e detit në bregdet, shkakton dallgë të mëdha, të cilat 

kalojnë brezin e rërës së plazhit apo kordonet e lagunave ose i çan ato dhe furnizon me ujë 

territorin në brendësi. Kjo dukuri kombinohet apo koincidon edhe me ndodhjen në këtë rast 

edhe të baticave më të larta se mesatarja shumëvjeçare(mbi 60 cm). Kjo dukuri përmbyti 

zonën bregdetare të Lezhës. Të dyja këto dukuri shkaktojnë bllokimin e derdhjeve të 

ujërave të lumenjve, në këtë rast të Bunës në grykderdhje, për shkak edhe të pjerrësisë 

shumë të vogël të shtratit e të territorit në përgjithësi. Në këto raste ndodh që Buna rrjedh 

edhe në drejtim të kundërt, pra krijohet edhe rryma e kundërt, përveç rrymës së penguar. 

Por, mjafton vetëm bllokimi i rrjedhjes dhe derdhjes në det, pra rryma e penguar, që ujërat 

në Bunë të rrisin shpejt nivelin e të përhapen me shpejtësi nëpër fushat e ulëta në dy anët e 

saj. 

Shkaqet e permbytjeve: 

 Zhdukja masive e pyjeve në pellgun ujëmbledhës të Drinit. 

 Niveli i larte i reshjeve 2200-2700 mm. 

 Bora pellgun ujembledhes Drin dhe Bunë deri ne 1 m, në siperfaqe  22 000 km2. 

 Pellgu hidrografik i Liqenit shkarkon në Bunë sasi mbi aftësitë tërheqëse të lumit deri 1500 

m3/sek.  

 Keqmenaxhimi i kaskatës së Drinit:  V. Dejës ka shkarkuar deri në 2800 m3/sek. Komani, 

Fierza dhe Vau Dejes, jane parashikuar si vepra të klasit të parë përsa i perket 
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rrezikshmerisë ekonomike, sociale, mjedisore dhe permbytjeve. Në këtë kendvështrim 

Ministria e Energjitikës dhe KESH nevojitet të rishikojnë rregulloret e menaxhimit të 

kaskadës dhe raportet import-eksport të energjisë që krahas anës ekonimike, te parashikoje 

edhe rreziqet nga permbytjet. 

 Kapaciteti i Bunes eshte 1500 m3/sek,  ndersa kur prurja në Bahçallëk-Daragjat  arrin  në 

3000 m3/sek,  niveli i liqenit  arriti ne kuoten 10.5 m dhe kuota e lumit Buna ne kuotat 

maksimale. Ne keto kuota përmbytja  shtrihet ne tokat bujqesore te fshatrave Berdice, 

Dragjat e Shirq, Dajc, Trush, Samrisht, Rushkull, Belaj, Cas e Luarz, Obot, Velipoje, pra në 

të gjithë zonën fushore.  

 Qendrueshmëria e ulët e argjinaturave  në Dajc, Samrisht, Casit.  Pikë e rendesishme  që 

duhet të ristrukturohet mbetet gryka e Murtemzes, e cila nuk arrin të percjellë gjithë ujin 

sipërfaqësor qe del nga shtrati i Bunës.  

 Pikat kritike te permbytjes : Berdicë,  Shirq, gryka e Murtemzes,  fusha e Trushit  

 Mbi 50 % e reshjeve në pellgun e pellgun e Drinit rrjedhin në siperfaqe në mungesë të 

mbulesës pyjore. 

 Prurjet e larta të Drinit dhe Era e Shirokes pengojnë shkarkimin e ujit të Bunës 

 Praktikat bujqesore të papërshtatshme rritin sasinë e ujit qe qarkullon në sipërfaqe 

 Gjendja e strukturave mbrojtëse të  demtuara në shtratin dhe brigjet e lumit të Bunës dhe 

Drinit 

 Gjendja e sistemit kullues. Per largimin e ujerave dhe mbrojtjen nga përmbytjet, Shkodra 

ka 1650 km kanale kullues të I, II,III, por vetëm 25-30 % e tyre funksionon sistemi i 

kullimit. Lumenjtë mbrohet nga 60 km argjinatura dhe dy hidrovorë, prej të cilave ka 

argjinatura të dëmtuara dhe  ka nevojë për rikonstruksionin e argjinaturave ne Shirq dhe 

Belaj dhe argjinatura  të reja. 

 Ndertimet në afërsi të brigjeve të Bunës, ura e re e Bunës, bëjnë që prurjet e larta të mos 

përcillen nga liqeni në shtratin e Bunës 

 

Pasojat e përmbytjeve: 

 Gërryerje e brigjeve në krahun e djathtë të lumit Buna në zonat Zues, Oblikë, Boriç, Obot, 

si dhe ne krahun e majte te rrjedhjes  Daragjat, Shirq, e Dajç. Gerryerje te brigjeve te Kirit 

dhe Drinit në rrjedhën fundore të tyre. 

 Nga llogaritja me metoden USLE, erozioni sipërfaqësor i tokës në zonën fushore të 

NënShkodrës rezulton në masen 15-20 Ton/ha, nga e cila në tokat e përmbytura të 

Nënshkodres rritet  3-5 Ton/ha  

  Çarje të argjinaturave të Lumit Buna.  

 Brigjet aluvionale, lehtësisht te erodueshme, janë në proces erodimi te vazhdueshëm. 

 Qarkullimi i ujërave të zeza nga gropat septike në sipërfaqe të tokes, ndotja e mjedisit dhe 

ujerave, rreziqe shëndetësore, rreziqe për ndotjen e ujërave nëntokësorë. 

 Ndotje e tokës, ujërave nga mbetjet urbane dhe plehërat e kafshëve. 

 Dëmtime të prodhimit bujqësor dhe të bisneseve. 

 Erozion i fuqishëm i brigjeve të lumit Buna dhe zgjerimi i shtratit në segmentet e 

predispozuara nga gërryerjet. 

 Vonesa te kultivimit te tokes dhe rritja e siperfaqes te pa kultivuar 

 Dëmtimi i cilesive kimike, fizike biologjike dhe renja e pjellorisë së tokës 

 Dëmtimi i sistemit te kullimit dhe ujitjes dhe mbushja me sedimente  

 Dëmtimi i biodiversitetit dhe peizazhit  
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 Mospërputhja e kapaciteteve ujëmbledhëse dhe ujëpërcjellëse. Nga njëra anë, pjesa 

malore me lartësi e pjerrësi të madhe të shpateve dhe sipërfaqe shumë më të madhe 

ujëmbledhëse (afro 22.000 km²) që prodhon sasira të mëdha ujërash brenda një kohe të 

shkurtër, duke e transportuar atë në rrugë sipërfaqësore e nëntokësore drejt aksit të 

lumenjve dhe pellgut liqenor. Nga ana tjetër pjesa fushore, me sipërfaqe shumë herë më të 

vogël dhe me pjerrësi shumë të ulët, rrjedhimisht e paaftë për të tërhequr dhe përcjellë 

prurjet e larta  për shkak të pjerrësisë së vogël të territorit të saj dhe kapacitetit ujepercjelles 

te lumit Buna. 

 Shtrati i Drinit nga diga e Spatharës e deri në Bahçallëk nga viti 1970 e në vazhdim ka qenë 

në proces gërryerje të tabanit të tij duke bere shperlarjen e materialit te imet korizor dhe 

veshjen natyrale te shtratit me material te trashe. Materiali i gerryer me se shumti eshte 

depozituar në shtratin e lumit të Bunës, kryesisht në kilometrat e para mbas bashkimit te 

Drinit me te, duke e reduktuar në mënyrë të theksuar kapacitetin ujëheqës të saj ne zonen e 

Daragjatit. Po kështu ka vazhduar gërryerja e brigjeve si në lumin e Drinit ashtu edhe në atë 

të Bunës, duke eleminuar sipërfaqe të shumta te tokes bujqësore dhe duke rrezikuar 

shëmbjen e shtëpive të banimit të zonës. 

 Ndryshime morfologjike te theksuara ne zonen bregdetare te Velipojes, ishulli i Rodonit që 

ka qenë në bregun Malazes nuk ekziston më si dhe  në bregun tonë ishulli Franc Jozef.  

 Ndryshime të vijës ujore, e cila ka avancuar drejt tokës. 

Masat për zbutjen e ndikimeve mjedisore 

 KESH dhe Ministria e Energjitikës, të përmirësojnë gjithe kuadrin rregullator të 

menaxhimit të hidrocentraleve, për të ruajtur nivelin e shkarkimeve brenda sasisë që prurjet 

të mos shkaktojnë permbytje, të respektojë me rregullore kuotat e liqeneve, pa u nxitur nga 

fitimet e tregut të brendshëm dhe eksportit 

 Specialiste të energjitikes dhe te tjere, sygjerojne qe nepermjet nje studimi te verifikohet 

leverdia e nje raporti tjeter eksport –import ne periudhen e prurjeve maksimale, duke 

mbajur parasysh edhe demet ekonomike te shkatuara nga permbytjet. 

 Gadishmeria e sistemit kullues. Per zonat e rrezikuara nga permbytjet  mund te zbatohet nje 

projekt i vecante me mbeshtetjen e shtetit per garantimin e mirembajtjes te sistemit te 

kullimit. 

 Ne cdo rast te ndertimit te urave mbi Bune, duhet të jenë me projekt të vecantë ose te 

varura qe te mos pengojne rrjedhen e ujit . 

 Rikualifikimi i bypassit nepermjet nje projekti teknik ne breg te liqenit per te bere nje park 

peizazhik si mundesi. 

 Në studimet e kryera, Ministria e Bujqësisë ka propozuar ndërtimin e disa argjinaturave te 

reja, qe e percjellin ujin ne rast permbytje, duke perjashtuar nga permbytja zonat qe ishin 

pranuar ne rastet e prurjeve masive. 

 Ngritja e nje qendre Rajonale qe menaxhimin dhe parashikimin e permbytjeve.  

 Rikualifikimi i ballinave ujore 

 Venja në funksion dhe pastrimi i sistemit të kullimit prej 1650 km kanale kullues (kanale 

kullues kryesorë 200 km, kullues të dytë 250 km, kullues të tretë 1200 km, mirëmbajtja e 

argjinaturave prej 60 km, ndërtimi i segmenteve të argjinaturave të reja Shirq-Belaj, sipas 

propozimit të Ministrisë Bujqësisë, bashkepunimi me palën e Malit Zi, për marrëveshje të 

përbashkëta për kuotat e ndërtimit të argjinaturave në të dy anët e kufirit.  
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 Pyllezimi i brigjeve të lumit Buna, të lumit Drin nga Guri Zi në pikën e bashkimit me 

Bunën. Ndërsa në planin kombëtar pyllezimi i sipërfaqeve të zhveshura në pjerrësitë e 

basenit të Drinit.  

 

 

4.8.3.Erozioni i tokës 

Erozioni i tokave ne qarkun e Shkodrës është një problem kompleks me shtrirje të gjerë. Format e 

shfaqjes së tij janë të ndryshme dhe në varësi të faktorëve që i shkaktojnë. Dy janë grupet e 

shkaktarëve kryesore: faktorët social-ekonomik dhe ato gjeoklimatikë. Ky fenomen është i 

pranishëm ashtu si pothuaj në gjithë territorin e vendit edhe në qarkun e Shkodrës, në të gjithë 

basenet e lumenjve të tij duke shkatkuar probleme pothuaj çdo vit. Në pjesën më të madhe të 

rasteve erozioni është i shoqëruar jo vetëm me humbjen e tokës, por edhe me dëmtimet e 

infrastrukturës së ndërtuar në shtratin e lumit dhe argjinaturat përreth.  

Studimet e kryera më parë, për këtë problem, dëshmojnë për nivelin e humbjes së tokës, i cili arrin 

nga 20 – 70 ton/ha/vit dhe në raste të veçanta edhe 100 ton/ha/vit. Gërryerja e tokës në brigjet e 

lumenjve dhe përrenjve është një forme tjetër shumë e rrezikshme e erozionit.  Humbjet e tokës 

arrijnë në disa dhjetëra hektarë në vit. Dëmi i shkaktuar është rezultat, jo vetëm i ndikimit të 

faktorëve e karakteristikave të lumenjve e përrenjve, por edhe i veprimtarive të dëmshme që 

shkaktojnë njerëzit, të cilët nëpërmjet shfrytëzimit të materialeve inerte në shtretërit e lumenjve 

kanë ndikuar në ndryshimin e regjimit dhe drejtimit të rrjedhave ujore. Krahas dëmeve të 

shkaktuara në tokën bujqësore dhe jo bujqësore, efektet e mosdrejtimit të ujërave dhe gërmimeve 

gjatë ndërtimeve urbane, janë bërë shkak i mjaft dëmtimeve dhe nxjerrjes jashtë funksionit të 

infrastrukturës rrugore, sistemit të rrjetit të kanaleve kullues, ujitës dhe të ujërave të larta. 

Veprimtaria e vazhdueshme e njeriut mbi tokën ka sjellë ndikimin e saj mbi fenomenin e 

ndryshimit të gjendjes dhe funksionit të saj natyral. Këto ndryshime kanë ndikuar në uljen e cilësisë 

së tokës si dhe në uljen e lëndës organike. Në disa raste perdorimi i praktikave bujqësore të 

papërshtatshme ka ndikuar në një ulje të ndjeshme të produktivitetit të tokës duke çuar edhe në 

rritjen e nivelit të erozionit në tokat bujqësore. 

Një formë specifike e degradimit të tokave në qarkun e Shkodrës është edhe zënia e tyre me 

materiale të ngurta, si pasojë e mbulimit me zhavorr, të shkaktuara nga vërshimi i përrenjve dhe 

lumenjve, të cilët në kohë reshjesh të mëdha dalin nga shtretërit dhe krijojnë përmbytje. 

Transportimi dhe depozitimi i prurjeve të ngurta është një problem tjetër shqetësues që lidhet jo 

vetëm me degradimin e tokës bujqësore por edhe me prishjen e infrastrukturës ujitëse dhe bllokimin 

e kanaleve kulluese. 

Masat me te rendesishme per parandalimin e erozionit jane: 

- Masat mbrojtëse inxhinierike dhe hidroteknike; 

- Masat mbrojtëse biologjike; 

- Masat mbrojtëse agronomike. 
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Harta nr.33 Harta e Gjeorreziqeve 

Burimi:VSM,  PPV Bashkia Shkodër 

 

Nga studimet e realizuara për Shkodrën rezulton se indeksi i erodibilitetit ka vlerën absolute 7.8 dhe 

atë relative 3, indeksi i erozivitetit është 3, indeksi i pjerrësisë ka vlerën 1.22, indeksi i rrezikut 

potencial të tokës ka vlerat absolute 10.8 dhe atë relative 3. 

Vlerësimi i sasisë së prurjeve të ngurta pezull të mbartura në turbullirën e lumenjve është një nga 

treguesit më kryesorë të matjes për gërryeshmërinë e tokës. Ky vlerësim sasior i gërryeshmërisë së 

tokës varet nga sasia e reshjeve, intensiteti i tyre, mbulesa bimore, erodibiliteti i tokës dhe 

koeficenti i rrjedhjes sipërfaqësore dhe nëntokësore. 

Në qarkun e Shkodrës lumi kryesor që mund të shkaktojë edhe ndikimet më të konsiderueshme në 

këtë drejtim është Drini i cili ka të dhënat e mëposhtme: 

 Prurjet mesatare vjetore 324 m3/sek. 

 Sasia vjetore e pezullive (sedimenteve) të mbartura në rrjedhën ujore 601308 ton/vit. Vlerat 

e ulëta të sedimenteve në lumin Drin janë të lidhura me ndalesat e pezullive në rezervuaret 

e hidrocentraleve të ndërtuara mbi këtë lum. 

Nga studimet e kryera dhe vlerat e konstatuara vërehet se erozioni është në vlera të konsiderueshme 

për lumin e Drinit. 
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Harta nr.34-Erozioni i brigjeve te lumenjve (Burimi: VSM, Bashkia Shkodër)  

Efektet më të dukshme të erozionit në zonën e Shkodrës janë në disa segmente në brigjet e lumit 

Drin, Bune dhe Kir. Ne lumin Kir erozioni brigjeve shakktohet kryesisht nga prurje e rrembushme 

ne periudhen e dirmit, qendryueshmeria e ulet e brigjeve ne saje te tekstures se tokes dhe te 

mbuleses se veshjes vegjetative te brigjeve te tij. Ndersa ne Lumin Buna shkaku kryesor i erozionit 

te brigjeve te lumit eshte perberja e tokes me perqindje te reres dhe te lumit qe shkon deri ne 80% si 

dhe te mungeses bimore ne shum segmente te lumit. E njjeta situate konstatohet edhe ne lumin Drin 

duke filluar menjeher mbas daljes nga hidrocentrali i Vau te Dejes. Brigjet e lumit Drin ne disa 
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segmente pothuajse jane te zhveshura nga bimesia dhe te predispozuara per tu gerruer ne te gjithe 

thellesine e skarpates. 

Megjithëse janë ndërmarrë disa veprime për mbrojtjen e argjinaturave të këtyre lumenjve përsëri 

vërehet që është e nevojshme të kryhen plotësime në këtë drejtim duke mos harruar këtu edhe 

pyllëzimet e tokave pranë tyre. Erozioni larte i brigjeve te lumenjve dikton nevojen e nje pyllezimi 

intensiv dhe krijimit te fashes se gjleber te vendosur ne tre breza (brezi  i pare me kallam, brezi i 

dyte shkurre, brezi i trete dru pyjor te larte). Keto masa do te sigurojne forcimin e brigjeve lidhjen e 

tokes me rrenjet e bimesise, qendrushmerine e tokes ndaj forces se ujit si dhe stabilizimin gradual te 

brigjeve te lumenjve dhe reduktimkin e permbytjeve. Sipas te dhenave studimore te kryera  rezulton 

se prurja fundore e inerteve ne gryke derdhjen e Bunes. 

4.8.4 Sizmiciteti 

Qyteti  i Shkodrës në hartën e rajonizimit  sizmik  të Shqipërisë, shkalla 1:500.000, përfshihet në 

zonën ku brënda 100 vjeteve të ardhshëm priten tërmete me Io=VIII ballë MSK-64 për kushte 

mesatare të truallit (Sulstarova et al., 1980). Ndërtimi gjeologjik i rajonit të Shkodrës është i 

ndërlikuar. Në këtë pjesë kemi përplasjen e zonave tektonike të shoqëruara me një sërë lëvizjesh 

tektonike rrudhosëse dhe atyre shkëputëse me drejtim horizontal dhe vertikal, të tektonikës së vjetër 

si dhe nga ndërlikimi i mëvonshëm i kësaj zone nga lëvizjet neotektonike. Në këtë zonë 

evidentohen shumë thyerje e zona thyerjesh aktive. Ndër to shquhen për aktivitet sizmik të theksuar 

zonat e thyerjeve që vijojnë:  

1- Zona e thyerjeve depresionale të Shkodrës,  

2- Zona e thyerjeve bregdetare të Ulqinit dhe  

3-        Zona  e thyerjeve tërthore Ulqin-Shkodër (pjesë e tërthores Shkodër-Pejë).    

Qyteti i Shkodrës dhe zona përreth tij është prekur nga tërmete të fuqishëm me M≤ 6.6 e Io deri 

VIII-IX ballë. Ai është përfshirë në zonën e fuqishme sizmogjene gjatësore bregdetare Joniko-

Adriatike me magnitude maksimale te priteshme 6.0-7.0. 

Tërmetet që kanë goditur qytetin e Shkodres dhe dhe zonën përreth kane nje histori te gjate dhe 

demtime te permasave te theksuara, gje qe kerkon nje vemendje ne gjithe procesin e planifikimit te 

pergjithshem te territorit dhe ne vecanti te zhvillimit urban. Keshtu shenohen termetet e vitit 1855, 

1905, 1948, 15 Prillit 1979. 

Tërmetet e vitit 1855:  Seria e tërmeteve në rajonin e Shkodrës filloi në Shkurt 1855 me 

maksimumin e tyre në Korrik dhe Gusht të atij viti. Goditjet më të forta janë ato të: a) 3 Korrik 

1855, që shkatërroi fshatrat Bushat, Juban, Kozmac, Vau i Dejës. Zona pleistoseiste përfshinte 

brigjet e lumenjve Drin. Përveç dëmtimeve të rënda, në këtë zonë janë vrojtuar edhe çarje të truallit. 

Dëmtime u vunë re edhe në Shkodër, Karme, Dushan Toplane dhe Bruc. Intensiteti më i madh për 

këtë goditje ka qenë 8 ballë; b) 7 Korrik 1855 me intensitet  7 ballë; c) 16 Korrik 1855 me intensitet 

8 ballë; d) 11 Gusht 1855 me intensitet 7 ballë; e) 14 Gusht 1855 me intensitet 8 ballë. 
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Harta nr.35 Harta e Zonave Sizmike 

Burimi:VSM, PPV Bashkia Shkodër (nga harta Sismike SHGJSH) 

 

Tërmetet e vitit 1905 (Tërmetet e Shkodrës), përfaqësojnë një nga seritë më të mëdha të tërmeteve të 

fortë të zonës së Shkodrës. Intensiteti i lartë, numri i madh i pas goditjeve, pasojat e goditjes 

kryesore dhe pas goditjeve më të forta kanë qenë objekt i shumë studimeve sizmologjike (Koçiaj 

dhe Sulstarova, 1980). Goditja më e fortë ka ndodhur në 1 Qershor 1905 në orën 4, 42 min e 43 sec 

(GMT). Kjo goditje është regjistruar nga një numër i madh stacionesh sizmologjike të kohës, 

pavarësisht nga ndjeshmëria e ulët e tyre. Magnituda e këtij tërmeti është përcaktuar MS = 6.6. 

kohëzgjatja në kohë e tërmetit të 1 Qershorit 1905 ishte 10 - 12 sek dhe shkaktoi dëmtime të rënda 

në njerëz dhe shtepi në Shkodër dhe fshatrat përreth (veçanërisht në fshatrat në jugperëndim të 

Shkodrës). Janë shkatërruar plotësisht rreth 1500 shtëpi banimi vetëm në qytetin e Shkodrës; të 

gjitha shtëpitë e tjera të këtij qyteti u dëmtuan rëndë. Ky tërmet shkaktoi rreth 200 të vdekur dhe 

500 të plagosur.        

Intensiteti më i lartë i kësaj goditje u vrojtua në jugperëndim të qytetit të Shkodrës (në  Bahçallëk, 3 

km në J - JP të  qendrës së sotme të qytetit). Në Bahçallëk të gjitha shtëpitë u shkatërruan 

krejtësisht. Bahçallëku u kthye në gërmadhë, ura mbi Lumin Drin u dëmtua, por nuk u rrëzua, 

muret e kalasë së Shkodrës u dëmtuan dhe ranë pjesërisht. Nga çarjet  e mëdha të truallit në 

Bahçallëk dolën sasi shumë të mëdha uji që përmbytën zonën.  

Ujrat e lumenjve Drin dhe Kiri përmbytën brigjet e tyre. Midis fshatrave të Bërdicës dhe 

Bahçallëkut u vrojtuan çarje të mëdha në truallin e dobët, duke ndërprerë në disa raste edhe rrugën. 

Nga këto çarje dolën sasi të mëdha uji. Në fshatin Bërdicë, të gjitha shtëpitë u shkatërruan. Në 

qytetin e Shkodrës intensiteti i tërmetit ishte një ballë më pak se sa në Bahçallëk. Në Shkodër u 

dëmtuan seriozisht të gjitha shtëpitë dhe shumë nga ato u shkatërruan. 
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 Në shumë puse uji në qytet u vrojtuan dukuri anormale që kishin të bënin me regjimin e ujrave 

nëntokësorë, në disa raste uji në to u zhduk. Në fshatin Trush të gjitha shtëpitë u shkatëruan 

plotësisht. Çarje të mëdha u vrojtuan në teren. U krijuan tre puse të mëdhenj me thellësi 15 m prej 

të cilëve doli një sasi e madhe uji.  

Zona pleistoseiste e këtij tërmeti është në JP të qytetit të Shkodrës (duke përjashtuar Pazarin e 

Vjetër) duke përfshirë fshatrat: Bahçallëk, Bërdicë, Trush, Kozmaç, Beltojë, Oblikë, Barbullush. 

Dëmtime të rënda u vrojtuan më vonë gjatë pas goditjes së fortë të 3 Qershorit 1905 në qytetet e 

Lezhës, Ulqinit dhe Tivarit si dhe në qytetin e  Podgoricës dhe Tuzit.  

Për këtë goditje, sipas të dhënave të mbledhura nga burime të ndryshme, është përpiluar një hartë 

izoseistesh duke marrë në konsideratë edhe ato të përpiluara nga Mihajlovic dhe Sieberg (shih 

Sulstarova dhe Koçaj, 1975). Intensiteti më i lartë i kësaj goditje duhet të ketë qenë 9 ballë dhe 

epiqëndra e tij 42  02oN, 19.5oE. Ky tërmet është ndjerë në territorin jugosllav, në pjesën jugore të 

Hungarisë, në Bullgari, Greqi dhe Itali. Tërmeti i 1 Qershorit 1905 është i njohur për numrin e 

madh të pasgoditjeve, disa prej të cilave mjaft të forta. Këto pasgoditje vazhduan deri në Korrik 

1906. 

 

Tërmeti i 27 Gushtit 1948,  në orën 10 e 44 min (GMT) një tërmet me magnitude MS = 5.5 dhe 

intensitet 8 ballë goditi rajonin e Nënshkodrës. Ky tërmet shkaktoi dëme serioze në fshatrat në 

afërsi të Bunës si edhe në qytetin e Shkodrës (sidomos në Bahçallëk). Më rëndë u dëmtua fshati 

Trush, ku shumica e shtëpive u bënë të pabanueshme dhe të tjerat u dëmtuan rëndë. Pati 1 të vrarë 

(Trush) dhe 21 të plagosur (Trush, Oblikë, Barbullush). 

Në afërsi të Trushit u formuan të çara me gjërësi deri në 0.50 m dhe gjatësi 30 - 50 m. Në 

përgjithësi brigjet e Bunës u çanë dhe nga këto të çara dilte ujë i përzierë me rërë. Uji në Bunë u 

turbullua dhe nga lëkundjet doli nga brigjet. Nga mali i Taraboshit u rrëzuan shumë shkëmbinj.  Të 

dhënat për këtë tërmet janë të pakta dhe ato janë mbledhur kryesisht gjatë vitit 1972. 

 

Tërmeti i 15 Prillit 1979,  (i ashtuquajtur tërmeti i Malit të Zi), është një nga më të fortët që ka 

goditur gadishullin e Ballkanit gjatë shekullit të 20të. Magnituda e tij është vlerësuar midis 6.6 në 

7.2 dhe MS = 6.9 (Karnik, 1996). Epiqëndra e këtij tërmeti është në bregdet, pranë Petrovacit, në 

Mal të Zi. Shumë paragoditje e kanë paraprirë këtë tërmet rreth dy javë para goditjes kryesore të 15 

Prillit, kurse pasgoditjet vazhduan për rreth 9 muaj. Pasgoditja më e fortë është ajo e 24 Majit 1979, 

me magnitudë MS = 6.3. Intensiteti i këtij tërmeti në epiqëndër është  IX - X ballë (MSK-64).  

Goditja kryesore e 15 Prillit   shkaktoi 35 të vdekur dhe 382 të plagosur në Shqipëri. Më shumë se 

100.000 banorë (shumica në rajonet e Shkodrës dhe Lezhës) mbetën pa shtëpi. U shkatëruan 

pothuajse plotësisht 17.122  shtëpi banimi dhe objekte social - kulturore. Dëmet më të mëdha në 

njerëz dhe të mira materiale u shkaktuan në bregdetin Malazez. Tërmeti i 15 Prillit 1979 u ndie fort 

në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ai u ndie IV ballë (MSK-64) në Greqinë e Veriut, Kroaci, 

Slloveni dhe Italinë Lindore. Ka të dhëna se tërmeti është ndjerë deri në Austri dhe Zvicër 

(Sulstarova E., Muço B. 1983). Tërmeti i 15 Prillit 1979 është shoqëruar nga një numër i madh 

dukurish fiziko – gjeologjike në truall. Në Shkodër dhe Lezhë u vrojtuan shumë çarje në truall, 

dukuri lëngëzimi, rrëzim të brigjeve të lumenjve dhe rrënie shkëmbinjsh (Shehu dhe Dhima, 1983; 

Dibra, Z., 1983). 
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 Nënzona  Shkodër - Milot,   

Zë vend ne zonën sizmogjene Joniko-Adriatike. Në këtë nënzonë, në vecanti në ultësirën e 

Shkodrës kanë   ndodhur mjaft tërmete me intensitet bazë 8 balle. Aty kane vend zona e vatrave te 

termeteve te Shkodres me potencialin me te larte sizmik zona e vatrave te  termeteve te fuqishme . 

Territori nga Kopliku ne afersi te Lezhes perfshihet nga izovija e aktivitetit sizmik me vlere 0,4 dhe 

ajo e dendesise me vlere 4, ndersa territori rreth qytetit te Shkodres qarkohet nga izovija e aktivitetit 

sizmik me vlere 1.0 dhe ajo e  dendesise me vlere 11, cfare tregon per aktivitet te larte sizmik te  

ketij territori, me perseritje te shpeshta te lekundjeve me intensitet 8 balle. Lekundjet me intensitet 8 

balle rreth qytetit te Shkodres  kane   probabilitet 70% ne  100 vjet. Aktiviteti i larte neotektonik 

shprehet edhe ne tjetersimin gjate kohes historike te shtreterve te lumenjve Buna, Drini dhe Kiri. 

 Vija sizmogjene Shkodër-Bajram Curri  

Evidentohet me një brez epiqendrash të tërmeteve, të vendosura gjatë tërthores së madhe me të 

njëjtin emër. Nga Shkodra drejt Ulqinit kanë renë edhe tërmete të fuqishme, 3 korrik 1855 me  I0=8 

(Shkodër), i 1, 1905 me M =6,6 (Bahcellek,Shkoder), 1948 me M=5,5 (Tush, Shkodër ), 1968 me 

M=5.5 (Ulqin). Gjate serisë së goditjeve sizmike të vitit 1905, ndër të cilat me e forta ka qenë ajo e 

1 qershorit 1905 me M= 6,6 , një goditje e forte ka patur vend gjate vijes sizmogjene te Drinit, 

sidomos ne Juban, Karme, Koman dhe gjer në një pikë në Dushman e Toplane. 

Mbi lumin Drin nga Shkodra deri pranë  kthesës veriperendimore të lumit te Valbone shtrihet nje 

brez epiqendrash te termeteve te dobt (M= 2.5-3.5) te regjistruara instumentalish gjate viteve 1974-

75. Kjo vije sizmogjene lidhet me tërthoren e madhe Shkoder-Bajram Curri  tek e cila priten ngritjet 

e larta malore te Alpeve  shqiptare dhe drejt jugut  trojet e Zones Malore  Qendrore zhyten për gati 

1 km e me teper.  Vija sizmogjene Shkoder-Bajram Curri me shtrirje  verilindore ze vend gjate 

tërthores me te njëjtin emer : paraqitet me vendosje epiqendrash te termeteve bile edhe te fuqishme, 

ne trajten te nje brezi te ngushte qe ne shtrirje pret kryq zonen sizmogjene Joniko-Adriatike ne 

sektorin Ulqin-Shkoder: drejt vazhdimit verilindor te saj, me sa duket, kufizon nga veriu zonen 

sizmogjene Korce-Oher-Peshkopi. Kjo vije sizmogjene ka vlera te larta te clirimit te energjise 

sizmike ne rajonin e Shkodres, ku edhe aktiviteti sizmik eshte i larte mbi 1 ngjarje M0=3.5 ne vit, 

vija sizmogjen ne fjale gjendet ne sforcim te zgjerimit sic kallëzon zgjidhja e mekanizmit të vatrës 

të tërmetit të 3 nëntorit 1968 ne Ulqin. 

Në zonën e Shkodrës, që përkon ndryshe me pjesën veriperëndimore të Shqipërisë, vërehet pikë 

takimi apo planet e ndarjes së disa nga zonave tektonike të Albanideve dhe pjesë të ultësirës 

ndërmalore e mbivendosur, siç mund të konsiderohet zona e ulët e Shkodrës. Një mpleksje e tillë e 

shumë zonave tektonike ndarë me plane thyerjesh me shtrirje gjatësore nga verilindja në 

jugperëndim dhe veriperëndimi-juglindje dhe nga tërthorja Shkodër-Pejë ose ndryshe thyerja e 

Drinit, tregon shumë, pse rajoni i Shkodrës ka qenë dhe mbetet me aktivitet tektonik, neotektonik 

dhe sizmik të konsiderueshëm. Në të gjitha zonat sipas periudhave kanë ndodhur ngjarje të 

ndryshme të intensitetit të rrudhosjes, të uljes ose të ngritjes, apo të fundosjes, lidhur këto dhe me 

përbërjen gjeologjike me qëndrueshmëri të ndryshme. 

Qyteti i Shkodrës sipas hartës së rajonizimit sizmik të Shqipërisë gjendet në një nga zonat e vatrave 

të fuqishme të vendit tonë, ku mund të priten tërmete me magnitudë 6.4-6.9 ballë. 
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 Zona e Shkodrës është nga ato zona të vendit tonë që është tronditur disa herë nga tërmete të 

fuqishme, prej të cilëve shquhen tërmeti i 1 qershorit 1905. Tërmeti me fuqi 9 ballë shkatërroi 1500 

shtëpi, duke lënë 200 të vrarë dhe 500 të plagosur; dhe në 15 prill 1979, të cilët janë dokumentuar 

mjaft mirë sipas të dhënave instrumentale ku janë dëmtuar 17 118 shtëpi e objekte social-kulturore 

Megjithëse ishte fillim shekulli, pasgoditjes së fuqishme të tërmetit të 1 qershorit 1905 janë 

rregjistruar mbi 500, nga stacionet sizmologjike europiane, qoftë edhe nga kronistët e kohës. 

Gjithashtu në 1943 regjistrohet një tërmet tetë ballësh. Tërmeti i 15 prillit 1979 u shoqërua nga një 

numër i madh pas goditjesh, të cilat vazhduan deri në pranverën e vitit 1980. 

 Duke u bazuar në të dhënat sizmologjike, vihet re se zona e qytetit të Shkodrës, përfshihet në 

zonën, e një prej vatrave më të fuqishme të vendit tonë. Sipas të dhënave sizmotektonike rezulton 

se potenciali sizmik i pritshëm, për ngjashmëri me termetet që kanë ndodhur, është 6.5-7.0. Si 

rrjedhojë vlera e magnitudës M=7.0 është vlerë me probalitet ndodhjeje tërmeti të fortë në këtë 

vatër. Që nga tërmeti i 15 prillit 1979, vatra e zonës së qytetit të Shkodrës vazhdon të paraqitet 

aktive me çlirim të vazhdueshëm të energjisë. 

 Zona e Alpeve të Shqipërisë është më pak e prekura nga lëkundjet e tërmeteve. Shqipëria është 

dominuar nga mikrotërmete dhe nga tërmete fare të vegjël. Gjatë vitit 2008 kanë rënë një numër i 

konsiderueshëm tërmetesh me një intensitet prej 3 ballë dhe të paktë kanë qenë ata me intensitet 4 

dhe 5 ballë. Në vitin 2012 tërmetet kanë qenë në numër të vogël vetëm me intensitet 3-3.5 ballë. 

Duke u bazuar sa më sipër për mikrozonimin sizmik të qytetit të Shkodrës, dallojmë këto zona: 

1. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 7 ballë, e cila zë 9% të territorit, dhe përfshin pjesën 

kodrinore Tepe-kala Rozafa si dhe rrëzën e malit të Taraboshit; 

2. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 7.5 ballë, e cila zë 12% të territorit, ku përfshihet  pjesa 

veriperëndimore e qytetit në zonën industriale; 

3. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 8 ballë, e cila zë 32% të territorit, ku përfshihet pjesa  

qendrore e qytetit të sotëm dhe rrëzën e kodrave të Tepe-kala Rozafa;  

4. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 8.5 ballë, e cila zë 40% të territorit, ku përfshihet  pjesa 

perëndimore e qytetit, lagjia Bahçallek dhe Tabakët; 

5. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 9 ballë, e cila zë 9% të territorit, dhe përfshin pjesë të 

kufizuara të qytetit të Shkodrës. 

 

4.8.5. Ndryshimet klimatike  

Ndikimet nga ndryshimeve klimatike paraqesin sfida të rëndësishme për Shqipërinë, në mënyrë te 

veçantë për të përballuar ndikimet në energji, ujëra, bujqësi, shendetësi, turizem, biodiversitet dhe 

në mirëqenien e komunitetit lokal. Shqipëria ka filluar procesin për përgatitjen e Komunikimit të 

Tretë Kombëtar të UNFCCC. Për shkak të ndryshimit të mundshëm të temperaturës, zona 

bregdetare shqiptare ka gjasa të bëhet me e ngrohte. Të gjithë skenarët tregojnë një rritje të 

mundshme në temperatura vjetore që lidhen me 1990 për të gjitha horizontet kohore veçanërisht: 

parashikon rritjen mesatare me te larte pas 2014, me nje rritje te mundshme deri ne 4. 8°C në 2100, 

parashikon një rritje mesatare prej 1. 7 °C me 2050 dhe 3. 2°C dhe parashikon rritjen më të vogël 

pas 2040. Të dhënat historike tregojnë se Shqipëria karakterizohet nga një klimë tepër e 
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ndryshueshme që ka përjetuar një rritje të temperaturës mesatare, me ditë të një të nxehti ekstrem, 

dhe thatësirë. Gjatë krahasimit të vulnerabilitetit të Shqipërisë ndaj ndryshimeve klimatike me 

vendet evropiane me të ardhura të larta (për ato kategori për të cilat disponohen të dhëna), 

diferencat janë të theksuara, ku vendet evropiane me të ardhura të larta kanë mesatarisht 4. 5% të 

popullsisë së punësuar në bujqësi në krahasim me Shqipërinë ku kjo shifër është 58%. Po ashtu, 

GDP-ja mesatare e përftuar nga bujqësia për Shqipërinë është 21% - shifër kjo shumë më e lartë 

sesa mesatarja prej 2% në vendet evropiane me të ardhura të larta.Ne linje me objektivat e BE, 

Shqiperia ka percaktuar objektiva sasiore lidhur me eficiencen e energjise (rritje me 9%) dhe 

burimet e energjive te rinovueshme (rritje deri ne 38%) ne kuader te Traktatit te Komunitetit të 

energjisë. Integrimi i çështjeve te ndryshimeve klimatike ne politikat sektorial mbetet nje sfide. 

 
Grafiku nr.38-Ndryshimet klimatike 

 Burimi: Agjensia Kombëtare Mjedisore 

 

Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën për Ndryshimet Klimatike (UNFÇC). Në vitin 2004,  

miratoi një ligj për të ratifikuar Protokollin e Kiotos dhe për ta zbatuar atë në vend. Prej vitit 

1998, është ngritur në Ministrinë e Mjedisit të Shqipërisë, një zyrë e veçantë. Me mbështetjen 

e UNDP-së, kjo zyrë merret posaçërisht me çështjet e ndryshimit të klimës dhe impaktin e saj në 

situatën energjetike në vend. 
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Ndonëse Shqipëria vetë kontribon më një vlerë relativisht të ulët të emisioneve të gazrave serë, 

pasojat në rritje të emisioneve globale për vendin janë tashmë të dukshme.  Temperatura në rritje 

(në vitin 2050, pritet një rritje mesatare e temperaturave vjetore me 2 gradë C dhe në vitin 2100 me 

4 gradë, krahasur me sot); Mungesa e reshjeve (në vitin 2050, pritet një pakësim i reshjeve vjetore 

prej 5-10%, ndërsa në vitin 2100 madje edhe nga 10 - 20% në krahasim me sot); Parregullsira 

atmosferike, sidomos reshje të furishme; Të dhënat tregojnë se pritet të ketë rritje të temperaturës 

dhe ulje të sasisë së reshjeve, e për rrjedhojë do të ketë dimër më të butë, pranverë më të ngrohtë, 

verë më të nxehtë e më të that, dhe vjeshtë më të thatë. Vera pritet të shoqërohet me thatësira për 

shkak të rritjes së temperaturës dhe mundësisë së avullimit, çka nuk do të balancohet me reshje. Si 

pasojë e rritjes së temperaturave, mundësia e fenomeneve ekstreme dhe ndryshueshmërisë së 

temperaturave ditore minimale se sa atyre maksimale. Rriten mundësitë e thatësirave më të 

shpeshta dhe më të ashpra të cilat shtojnë më shumë rrezikun e zjarreve.   

 

Grafiku i ndryshimeve klimatike 

 
Grafiku nr. 38/1   Ndryshimet klimatike (burimi Instituti Gjeoshkences) 

 

Për shkak të rritjes së temperaturave mesatare të dimrit, pritet që sasia më e madhe e reshjeve të jetë 

në formën e shiut dhe jo të borës, çka do të shkaktojë rritje si të lagështisë së tokës ashtu dhe të 

prurjeve. Rritja e nivelit të përgjithshëm të reshjeve mund të shtojë rrezikun e erozionit të tokës në 

varësi të intensitetit të shiut.   

Rritja e nivelit të detit (niveli i detit mund të rritet deri në vitin 2100 me 50 centimetra). Deri nëvitin 

2050, rreth 60.000 njerëz pritet të preken drejtpërdrejt nga ndryshimet e shkaktuara nga efektet e 

ndryshimeve klimaterike, në 2100 numri mund të shkojë edhe mbi 100.000 vetë. Qysh sot janë 

shënuar fenomenet e mëposhtme, gjë e cila ka gjasa të përforcohet në mënyrë të konsiderueshme në 

të ardhmen: Rritja e temperaturave mesatare vjetore (stinët e shkurtra dimërore dhe thatësira të 

tejzgjatura në verë); Shtim i numrit të ditëve me diell dhe reduktim I reshjeve; Lagështia e madhe 

në një ditë të nxehtë, me një frekuencë më të madhe të reshjeve të rënda; Deti Adriatik është i 
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prekur fort nga ngrohja globale: Uji është aktualisht në rritje në rreth një centimetër një vit dhe Deti 

Adriatik është ngrohur që nga viti 1970, me një gjysmë grade celsius;   

 

Peizazhi malor me temperatura zakonisht të ftohta dhe afërsia me brigjet e ngrohta mesdhetare, 

favorizojnë një rritje të reshjeve, intensiteti i të cilave është i vështirë të parashikohet. Harku kohor i 

reshjeve të tilla e ndryshon intensitetin shumë më fort se më parë. 

Mund të vërehet qysh në ditët e sotme, se ditët e verës (sidomos të muajit gusht kanë shënuar një 

rritje të fortë në volumin e ditëvë të nxehta), shënojnë periudha më të gjata të thatësirës. Dimrat 

janë shkurtuar në kohëzgjatje, por janë shtuar reshjet e shpeshta e të rënda, të cilat përgjatë vitit 

2010, në muajt janar dhe dhjetor, shkaktuan përmbytje dramatike të qytetit të Shkodrës (në veri të 

Shqipërisë, vendosur mbi lumin Drin). Sipërfaqja e Detit Adriatik është rritur tashmë nga disa cm 

(dhe ndoshta do të vazhdojë të rritet) dhe ka çuar ndërkohë në dëme të rënda për ekonomitë e zonës 

bujqësore bregdetare. Fushat e tokat bujqësore, pyjet e pishave dhe liqenet përmbajnë tashmë 

shumë kripë dhe burimet e ujit të pijshëm nuk janë më të përdorshme. 

Ultësira e Drinit dhe Bunës në qarkun veriperëndimor shqiptar të Shkodrës preket nga 

përmbytje të mëdha, të cilat kanë ndodhur rregullisht gjatë viteve të fundit dhe mund të 

shpeshtohen dhe shtohen për shkak të ndryshimeve klimatike në rajon. Përmbytjet e mëdha më të 

fundit në janar 2010, dhjetor 2010 dhe mars 2013 shkaktuan humbje ekonomike dhe mjedisore të 

mëdha. Pa një përshtatje adekuate ndaj rritjes së rrezikut të përmbytjeve ka të ngjarë të rriten dëmet 

social-ekonomike dhe shëndetësore. 

 

  

 4.9.Popullsia 

Zbatimi i ligjit 115/2014, për ndarjen e re administrative, sipas të cilit kemi një rikompozim të ri 

bashkive dhe komuna, nuk implikon ndryshime në totalin e popullsisë në nivel qarku, por është 

shoqëruar me ndryshime drastike të numrit të popullsisë të njësive vendore në nivel bashkie e 

komunash.    

Ndërkohë që popullsia në nivel kombëtar dhe rajonal ka pësuar rënie, popullsia në “bashkitë e reja”  

është pothuaj  dyfishuar për shkak të bashkimit të ish njësive vendore ekzistuese duke sjellë në këtë 

mënyrë apriori shumfishimin e problematikave që lidhen me mirëmenaxhimin e burimeve natyrore, 

pasurore dhe njerëzore të këtyre njësive vendore. Mbështetur në të dhënat e regjistrimit të 

përgjithshëm të popullsisë të vitit 2011, si dhe në përputhje me ndarjen e re administrative, 

popullsia e bashkisë Shkodër ka pësuar ndryshimet në vijim: 

Popullsia sipas ndarjes së re administrative për bashkinë Shkodër  

 
 

Bashkia Shkodër, historikisht ka qenë dhe mbetet qendra më e rëndësishme, demografike,  

administrative dhe ekonomike e qarkut Shkodër.  Me ndarjen e re administrative, bashkia Shkodër 
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përfshin brenda juridiksionit të saj administrativ, qytetin e Shkodrës dhe 10 njësi të tjera 

administrative.  Nga këndvështrimi strukturor demografik në bashkinë Shkodër, banojnë rreth 63 

përqind e popullatës së qarkut Shkodër, ndërkohë që pjesa tjetër e popullatës është e shpërndarë në 

bashkitë e tjera të qarkut si Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Pukë dhe Fushë Arrëz, respektivisht  me 

rreth 14.3%,14.1%,5% dhe 3% e popullatës gjithsej të qarkut. Popullata rezidente e bashkisë 

Shkodër, si rrjedhojë e ndarjes së re administrative është rritur me rreth 76%, duke shënuar një 

numër popullsie stok në fillim të vitit 2016, në 136 mijë banorë.  

 

Popullsia sipas ndarjes së re administrative, 2011-2016   

 

 
 

Tabela nr. 39  : popullsia e qarkut  

Burimi INSTAT 

 

 5.10 Trashëgimia historike dhe kulturore 

Bashkia Shkodër ka në territorin e saj një numër të konsiderueshëm veprash të trashëgimisë 

kulturore dhe historike. Kryesisht ato shtrihen në territorin e qytetit të Shkodrës, pjesë e të cilit 

është shpallur edhe si qendër historike. 
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Harta nr.  36-Trashegimia kulturore  

Harta e trashegimisë kulturore dhe historike në Shkodër 

Përsa i përket trashëgimisë kulturore Shkodra ka 2 monumente objekt kulti të kategorisë së I. Ka tre  

monumente vepra inxhinierike të kategorive I, II, dhe III. Gjithashtu, ka 102 monumente të 

arkitekturës vernakulare të pozicionuara kryesisht në territorin e qytetit të Shkodrës. Mbi 90% e 

tyre janë monumente të kategorisë së parë, ndërkohë që pjesa tjetër të kategorisë së II. Në vitet e 

fundit ka pasur disa iniciativa për restaurimin e këtyre monumenteve, ku dallon veçanërisht 

investimi në pedonalen e Shkodrës si dhe në rrugën Gjuh’a’Dol. Këto investime kanë ndihmuar 

edhe në përmirësimin e imazhit të qytetit dhe tërheqjen e shumë vizitorëve. Gjithashtu, ato kanë 

ndihmuar dhe në zhvillimin e bizneseve lokale.   Në territorin e bashkisë Shkodër ka 2 monumente 

“vendbanime” të kategorisë së parë si dhe tre monumente “vepra arti” të kategorisë së parë. 

Gjithashtu ka disa 2 monumente të varrezave dhe disa zonifikime të rëndësishme arkeologjike. Në 

fund ka dhe 11 monumente “ndërtesa të projektuara” të cilat janë të kategorisë së parë dhe të dytë.  

 Fluksi i Ushqimit 

Bashkia Shkodër ka një sipërfaqje të konsiderueshme të tokave bujqësore më një cilësi boniteti të 

lartë. Ky fluks do të na shërbejë për të kuptuar sasinë e prodhimit, llojin e prodhimit dhe sesa ky 

prodhim përputhet me cilësinë dhe karakteristikat e tokës. Tregun ku ky prodhim tregëtohet dhe 

rrjetin e funksionimit të tregëtisë. Të gjithë këtë elemente të fluksin të ushqimit tregojnë potencialet 

dhe ngërcet në zhvillimin bujqësor. 

Nga të dhënat e raportuara nga MBU ne nivel qarku, rezulton se pavarësisht se qarku zoteron 

kapacitete te burimeve ujore të mjaftueshme për përballuar ujitjen të pothuaj 100% te tokes 

bujqësore, aktualisht infrastruktura egzistuese, mbulon ujitjen  e nje siperfaqeje si toke bujqësore 

prej rreth 16 mije ha ose rreth 32% te siperfaqes se pergjithshme te tokes bujqësore te qarkut.  
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Ndërkohë përsa i përket prodhimit, mund të thuhet se në Shkdoër ka një larmishmëri kulturash 

bujqësore të cilat prodhohen në territorin e bashkisë në periudha të ndryshme kohore. Në Shkodër 

mungon një treg rajonal i formalizuar për produktet bujqësore. Gjithashtu mungon dhe një qendër 

grumbullimi e produkteve bujqësore çka redukton mundësitë e produkteve për të arritur tregje më të 

mëdha. Kryesisht, produktet tregtohen nga fermerët ose persona të tretë në tregje të vogla urbane. 

Një pjesë e këtyre produkteve tregtohen edhe në zona të tjera të Shqipërisë dhe tregje më të mëdha 

si ato të Tiranës. Përsa i përket eksportit produktet e prodhuara në Shkodër kanë mundësi shumë të 

vogla për të depërtuar në tregjet ndërkombëtare.  

 

Harta nr.  37  Fluksi ushqimor (burimi VSM, PPV, Bashkia Shkodër) 
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Pëmbledhje e problemeve  mjedisore në territorin e Bashkisë Shkodër   

Territori i Bashkisë Shkodrës dallohet për një larmishmëri të theksuar te relievit nga bregdeti deri 

ne lartesite mbi 2500 m, me sisteme natyrore komplekse, tokësore, ujore, natyrore, infrastrukturore 

dhe urbane, me një shmllojshmëri të tipeve të tokës, nentipeve dhe vecorive, me një system ujor 

kompleks dhe me shumë problem mjedisore, me një biodiversitet të pasur, zona të mbrojtura, 

habitate e specie të shumta, me monumente culture e natyrore. Një terren bujqësor me rendësi 

kombëtare, me shumllojshmëri bimësie të kultivuar. Territori i Bashkisë Shkodrës, gjithashtu 

karakterizohet nga ndryshime të theksuara klimatike, të cilat ndikojnë konkretisht në zhvillimin e 

diferencuar të drejtimeve ekonomike, situatat mjedisore, në mënyrën e përdorimit të burimeve 

natyrore, praktikat bujqësore dhe shfrytëzimit të burimeve natyrore. Tipare jot ë njëjta të zhvillimit 

midis zonës malore dhe fushore, ndryshime në nivelin e shërbimeve me ndikime direkte në 

menaxhimin e ujit, mbetjeve, ujërave të ndotura dhe shërbime të tjera jetësore, të cilat në mungesë 

ndikojnë në problemet mjedisore. 

Nga analiza mjedisore e kryer në kuadrin e VSM-së të PPV të Bashkisë Shkodrës, rezultojnë një 

grup problemesh me ndikime mjedisore në tokë, ujë, ajër, që vijnë nga burime të ndryeshme të 

shkarkimeve, probleme të ndotjes së mjedisit, menaxhimit të mbetjeve urbane dhe ujërave të 

ndotura, dëmtimit të biodiversitetit, praninë e rreziqeve natyrore (tërmetet, zjarret, erozioni dhe 

rrëshqitjet, rrëzimi i gurëve dhe në vecanti përmbytjet si fenomen i përsëritur), erozion të tokës 

bujqësore, humbje të tokës nga praktikat jo të mira të menaxhimit dhe urbanizimi pa kritere dhe pa 

plan të përdorimit. 

Problemet e evidentuara janë analizuar më në detaje në vecanti, janë pasqyruar shkaqet, pasojat  e 

ndikimeve në mjedis dhe pasojat në degradimin e mjedisit, ndikimeve në ekonomi, shëndetin e 

popullsisë, zhvillimin e qendrueshëm et. Në çështjet e evidentuara me problematike janë: 

1.Niveli i menaxhimit të mbetjeve urbane, pasi, megjithë progresin e berë në vitet e fundit, 

përsëri mbetet një  problem i pa zgjidhur. Njësitë administrative të zonë malore, mbeten të pa 

përfshira në skemën e menaxhimit, ndarja e mbetjeve në burim, riciklimi dhe ripërdorimi janë të pa 

përfillshme, Vend-depozitimi i vjetër i mbetjeve urbane në Shkodër i pa mbyllur dhe i vendosur në 

brigjet e lumit Kir, vazhdon të shkarkojë ndotje në lumin e kir dhe gjithë sistemin ujor. 

 2.Bashkia e Shkodrës është duke punuar për përmirësimin e menaxhimit të ujërave të 

ndotura nëpërmjet ndërtimit të dy impianteve të trajtimit të ujërave të zeza, por në përgjithësi 

situara mbetet problematike pasi ujërat e zeza të qytetit të Shkodrës derdhen në lumin Buna dhe 

Drin të pa trajtuara. Në këtë aspekt Bashkia e Shkodrës ka nevojë të mbështetet me programe, 

projekte , buxheti i shtetit dhe rrugë të tjera, pasi: dallohen:  

 Probleme të  mungesës së sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza në lagjet periferike të 

qytetit të Shkodrës dhe të  funksionimit mbi bazën e gropave septike. 

 Linja të vjetra të sistemit të kanalizimeve dhe nevoja për rehabilitimin e tyre.  

 Derdhja e ujërave të zeza të papërpunuara të qytetit te Shkodres ne lumin Buna dhe Drin, 

duke shkaktuar ndotjen e ujërave në gjithë sistemin lumor dhe ne detin Adriatik ku 

derdhen. Paraqitet nevoja per ndertimin e impiantit te trajtimit te ujerave te zeza të qytetit të 

shkodrës para derdhjes në lumenj dhe shkarkimit në Adriatik. 
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 Ne zonat me vlera turistike të Velipojës dhe Shirokës, trajtimi i ujërave të zeza është pjesor 

dhe përfshin respektivisht  15 %  dhe 30% % të popullsise, ndërsa pjesa tjetër 

grumbullohen në gropat septike. 

 Në njësitë e tjera administrative, ujërat e zeza përfshirë edhe bregun e liqenit, Shalë, Shosh, 

Pult, Postribë, Guri Zi, Ana Malit, Berdicë, Dajc, ujërat e zeza grumbullohen në gropa 

septike, në raste derdhen në direkt lumenj. 

 Në ujerat e liqenit të Shkodrës, në afërsi të brigjeve, në saj të shkarkimit direkt të ujerave të 

zeza dhe rritjes së përmbajtjes të azotit dhe fosforit, dallohet zhvillimi i procesit të 

eutrofikimit të ujërave, që shkaktojnë dëmtimin e cilësive të ujërave, dëmtimit të gjallesave 

ujore  dhe biodiversitetit. 

. 

3.Problemet e përmbytjeve të përsëritura dhe me pasoja ekonomike, sociale e mjedisore janë 

fenomene që e prekin në mënyre te theksuar territorin e Bashkisë Shkodrës. 

Shkaqet e permbytjeve: 

 Zhdukja masive e pyjeve në pellgun ujëmbledhës të Drinit. 

 Niveli i larte i reshjeve 2200-2700 mm. 

 Bora pellgun ujembledhes Drin dhe Bunë deri ne 1 m, në siperfaqe  22 000 km2. 

 Pellgu hidrografik i Liqenit shkarkon në Bunë sasi mbi aftësitë tërheqëse të lumit deri 1500 

m3/sek.  

 Keqmenaxhimi i kaskatës së Drinit:  V. Dejës ka shkarkuar deri në 2800 m3/sek. Komani, 

Fierza dhe Vau Dejes, jane parashikuar si vepra të klasit të parë përsa i perket 

rrezikshmerisë ekonomike, sociale, mjedisore dhe permbytjeve. Në këtë kendvështrim 

Ministria e Energjitikës dhe KESH nevojitet të rishikojnë rregulloret e menaxhimit të 

kaskadës dhe raportet import-eksport të energjisë që krahas anës ekonimike, te parashikoje 

edhe rreziqet nga permbytjet. 

 Kapaciteti i Bunes eshte 1500 m3/sek,  ndersa kur prurja në Bahçallëk-Daragjat  arrin  në 

3000 m3/sek,  niveli i liqenit  arriti ne kuoten 10.5 m dhe kuota e lumit Buna ne kuotat 

maksimale. Ne keto kuota përmbytja  shtrihet ne tokat bujqesore te fshatrave Berdice, 

Dragjat e Shirq, Dajc, Trush, Samrisht, Rushkull, Belaj, Cas e Luarz, Obot, Velipoje, pra në 

të gjithë zonën fushore.  

 Qendrueshmëria e ulët e argjinaturave  në Dajc, Samrisht, Casit.  Pikë e rendesishme  që 

duhet të ristrukturohet mbetet gryka e Murtemzes, e cila nuk arrin të percjellë gjithë ujin 

sipërfaqësor qe del nga shtrati i Bunës.  

 Pikat kritike te permbytjes : Berdicë,  Shirq, gryka e Murtemzes,  fusha e Trushit  

 Mbi 50 % e reshjeve në pellgun e pellgun e Drinit rrjedhin në siperfaqe në mungesë të 

mbulesës pyjore. 

 Prurjet e larta të Drinit dhe Era e Shirokes pengojnë shkarkimin e ujit të Bunës 

 Praktikat bujqesore të papërshtatshme rritin sasinë e ujit qe qarkullon në sipërfaqe 

 Gjendja e strukturave mbrojtëse të  demtuara në shtratin dhe brigjet e lumit të Bunës dhe 

Drinit 

 Gjendja e sistemit kullues. Per largimin e ujerave dhe mbrojtjen nga përmbytjet, Shkodra 

ka 1650 km kanale kullues të I, II,III, por vetëm 25-30 % e tyre funksionon sistemi i 

kullimit. Lumenjtë mbrohet nga 60 km argjinatura dhe dy hidrovorë, prej të cilave ka 
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argjinatura të dëmtuara dhe  ka nevojë për rikonstruksionin e argjinaturave ne Shirq dhe 

Belaj dhe argjinatura  të reja. 

 Ndertimet në afërsi të brigjeve të Bunës, ura e re e Bunës, bëjnë që prurjet e larta të mos 

përcillen nga liqeni në shtratin e Bunës 

 

Pasojat e përmbytjeve: 

 Gërryerje e brigjeve në krahun e djathtë të lumit Buna në zonat Zues, Oblikë, Boriç, Obot, 

si dhe ne krahun e majte te rrjedhjes  Daragjat, Shirq, e Dajç. Gerryerje te brigjeve te Kirit 

dhe Drinit në rrjedhën fundore të tyre. 

 Nga llogaritja me metoden USLE, erozioni sipërfaqësor i tokës në zonën fushore të 

NënShkodrës rezulton në masen 15-20 Ton/ha, nga e cila në tokat e përmbytura të 

Nënshkodres rritet  3-5 Ton/ha  

  Çarje të argjinaturave të Lumit Buna.  

 Brigjet aluvionale, lehtësisht te erodueshme, janë në proces erodimi te vazhdueshëm. 

 Qarkullimi i ujërave të zeza nga gropat septike në sipërfaqe të tokes, ndotja e mjedisit dhe 

ujerave, rreziqe shëndetësore, rreziqe për ndotjen e ujërave nëntokësorë. 

 Ndotje e tokës, ujërave nga mbetjet urbane dhe plehërat e kafshëve. 

 Dëmtime të prodhimit bujqësor dhe të bisneseve. 

 Erozion i fuqishëm i brigjeve të lumit Buna dhe zgjerimi i shtratit në segmentet e 

predispozuara nga gërryerjet. 

 Vonesa te kultivimit te tokes dhe rritja e siperfaqes te pa kultivuar 

 Dëmtimi i cilesive kimike, fizike biologjike dhe renja e pjellorisë së tokës 

 Dëmtimi i sistemit te kullimit dhe ujitjes dhe mbushja me sedimente  

 Dëmtimi i biodiversitetit dhe peizazhit  

 Mospërputhja e kapaciteteve ujëmbledhëse dhe ujëpërcjellëse. Nga njëra anë, pjesa 

malore me lartësi e pjerrësi të madhe të shpateve dhe sipërfaqe shumë më të madhe 

ujëmbledhëse (afro 22.000 km²) që prodhon sasira të mëdha ujërash brenda një kohe të 

shkurtër, duke e transportuar atë në rrugë sipërfaqësore e nëntokësore drejt aksit të 

lumenjve dhe pellgut liqenor. Nga ana tjetër pjesa fushore, me sipërfaqe shumë herë më të 

vogël dhe me pjerrësi shumë të ulët, rrjedhimisht e paaftë për të tërhequr dhe përcjellë 

prurjet e larta  për shkak të pjerrësisë së vogël të territorit të saj dhe kapacitetit ujepercjelles 

te lumit Buna. 

 Shtrati i Drinit nga diga e Spatharës e deri në Bahçallëk nga viti 1970 e në vazhdim ka qenë 

në proces gërryerje të tabanit të tij duke bere shperlarjen e materialit te imet korizor dhe 

veshjen natyrale te shtratit me material te trashe. Materiali i gerryer me se shumti eshte 

depozituar në shtratin e lumit të Bunës, kryesisht në kilometrat e para mbas bashkimit te 

Drinit me te, duke e reduktuar në mënyrë të theksuar kapacitetin ujëheqës të saj ne zonen e 

Daragjatit. Po kështu ka vazhduar gërryerja e brigjeve si në lumin e Drinit ashtu edhe në atë 

të Bunës, duke eleminuar sipërfaqe të shumta te tokes bujqësore dhe duke rrezikuar 

shëmbjen e shtëpive të banimit të zonës. 

 Ndryshime morfologjike te theksuara ne zonen bregdetare te Velipojes, ishulli i Rodonit që 

ka qenë në bregun Malazes nuk ekziston më si dhe  në bregun tonë ishulli Franc Jozef.  

 Ndryshime të vijës ujore, e cila ka avancuar drejt tokës. 
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Masat për zbutjen e ndikimeve mjedisore 

 KESH dhe Ministria e Energjitikës, të përmirësojnë gjithe kuadrin rregullator të 

menaxhimit të hidrocentraleve, për të ruajtur nivelin e shkarkimeve brenda sasisë që prurjet 

të mos shkaktojnë permbytje, të respektojë me rregullore kuotat e liqeneve, pa u nxitur nga 

fitimet e tregut të brendshëm dhe eksportit 

 Specialiste të energjitikes dhe te tjere, sygjerojne qe nepermjet nje studimi te verifikohet 

leverdia e nje raporti tjeter eksport –import ne periudhen e prurjeve maksimale, duke 

mbajur parasysh edhe demet ekonomike te shkatuara nga permbytjet. 

 Gadishmeria e sistemit kullues. Per zonat e rrezikuara nga permbytjet  mund te zbatohet nje 

projekt i vecante me mbeshtetjen e shtetit per garantimin e mirembajtjes te sistemit te 

kullimit. 

 Ne cdo rast te ndertimit te urave mbi Bune, duhet të jenë me projekt të vecantë ose te 

varura qe te mos pengojne rrjedhen e ujit . 

 Rikualifikimi i bypassit nepermjet nje projekti teknik ne breg te liqenit per te bere nje park 

peizazhik si mundesi. 

 Në studimet e kryera, Ministria e Bujqësisë ka propozuar ndërtimin e disa argjinaturave te 

reja, qe e percjellin ujin ne rast permbytje, duke perjashtuar nga permbytja zonat qe ishin 

pranuar ne rastet e prurjeve masive. 

 Ngritja e nje qendre Rajonale qe menaxhimin dhe parashikimin e permbytjeve.  

 Rikualifikimi i ballinave ujore 

 Venja në funksion dhe pastrimi i sistemit të kullimit prej 1650 km kanale kullues (kanale 

kullues kryesorë 200 km, kullues të dytë 250 km, kullues të tretë 1200 km, mirëmbajtja e 

argjinaturave prej 60 km, ndërtimi i segmenteve të argjinaturave të reja Shirq-Belaj, sipas 

propozimit të Ministrisë Bujqësisë, bashkepunimi me palën e Malit Zi, për marrëveshje të 

përbashkëta për kuotat e ndërtimit të argjinaturave në të dy anët e kufirit.  

 Pyllezimi i brigjeve të lumit Buna, të lumit Drin nga Guri Zi në pikën e bashkimit me 

Bunën. Ndërsa në planin kombëtar pyllezimi i sipërfaqeve të zhveshura në pjerrësitë e 

basenit të Drinit.  

4. Erozioni i tokës ne qarkun e Shkodrës është një problem kompleks me shtrirje të gjerë. 

Format e shfaqjes së tij janë të ndryshme dhe në varësi të faktorëve që i shkaktojnë. Dy janë grupet 

e shkaktarëve kryesore: faktorët social-ekonomik dhe ato gjeoklimatikë. Ky fenomen është i 

pranishëm ashtu si pothuaj në gjithë territorin e vendit edhe në qarkun e Shkodrës, në të gjithë 

basenet e lumenjve të tij duke shkatkuar probleme pothuaj çdo vit. Në pjesën më të madhe të 

rasteve erozioni është i shoqëruar jo vetëm me humbjen e tokës, por edhe me dëmtimet e 

infrastrukturës së ndërtuar në shtratin e lumit dhe argjinaturat përreth.  

Studimet e kryera më parë, për këtë problem, dëshmojnë për nivelin e humbjes së tokës, i cili arrin 

nga 20 – 70 ton/ha/vit dhe në raste të veçanta edhe 100 ton/ha/vit. Gërryerja e tokës në brigjet e 

lumenjve dhe përrenjve është një forme tjetër shumë e rrezikshme e erozionit.  Humbjet e tokës 

arrijnë në disa dhjetëra hektarë në vit. Dëmi i shkaktuar është rezultat, jo vetëm i ndikimit të 

faktorëve e karakteristikave të lumenjve e përrenjve, por edhe i veprimtarive të dëmshme që 

shkaktojnë njerëzit, të cilët nëpërmjet shfrytëzimit të materialeve inerte në shtretërit e lumenjve 

kanë ndikuar në ndryshimin e regjimit dhe drejtimit të rrjedhave ujore. Krahas dëmeve të 

shkaktuara në tokën bujqësore dhe jo bujqësore, efektet e mosdrejtimit të ujërave dhe gërmimeve 

gjatë ndërtimeve urbane, janë bërë shkak i mjaft dëmtimeve dhe nxjerrjes jashtë funksionit të 

infrastrukturës rrugore, sistemit të rrjetit të kanaleve kullues, ujitës dhe të ujërave të larta. Shkalla e 
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erozionit më e lartë shënohet në brigjet e lumenjve, nga gerryerja e lartë dhe shëmbja e brigjeve, 

nga tekstura rano-lumore e tokave, erozion i vijës bregdetare, erozion pas përmbytjeve, dëmtimi i 

rendë i shtretërve të lumenjve si rezultat i shrytëzimit pa kritere të inerteve lumore për një periudhë 

të gjatë kohore, dëmtim të strukturave mbrojtëse të lumenjve në masën më shumë se 50 % e tyre. 

Në këto kushte zbatimi i masave mbrojtëse, rehabilituese të zonave të degraduara mbetet një 

prioritet i Bashkisë në menaxhimin e burimeve tokësore, përmirësimi i tokave të kripura, 

përmirësimi i praktikave bujqësore të mbrojtjes së tokës. 

Veprimtaria e vazhdueshme e njeriut mbi tokën dhe shfrytezimin e inetreve të lumenjve ka sjellë 

ndikimin e saj mbi fenomenin e ndryshimit të gjendjes dhe funksionit të saj natyral. Këto 

ndryshime kanë ndikuar në uljen e cilësisë së tokës si dhe në uljen e lëndës organike. Në disa raste 

perdorimi i praktikave bujqësore të papërshtatshme ka ndikuar në një ulje të ndjeshme të 

produktivitetit të tokës duke çuar edhe në rritjen e nivelit të erozionit në tokat bujqësore. 

Një formë specifike e degradimit të tokave në qarkun e Shkodrës është edhe zënia e tyre me 

materiale të ngurta, si pasojë e mbulimit me zhavorr, të shkaktuara nga vërshimi i përrenjve dhe 

lumenjve, ne veçanti nga lumi Kir, të cilët në kohë reshjesh të mëdha dalin nga shtretërit dhe 

krijojnë përmbytje. Transportimi dhe depozitimi i prurjeve të ngurta është një problem tjetër 

shqetësues që lidhet jo vetëm me degradimin e tokës bujqësore por edhe me prishjen e 

infrastrukturës ujitëse dhe bllokimin e kanaleve kulluese. 

-Erozioni bregdetar. Ne mungese te transportit te sedimenteve ne grykederdhjen e Bunes, si 

pasoje e shfrytezimit pa kriter te lumenjve prej disa vitesh, ne pika te caktuara erozioni bregdetar 

dhe ne brigjet e lumenjve eshte intensi-Shperhapja urbane dhe zenja e tokes bujqesore  nga 

ndertimet, nje fenomen i perhapur 

5.Teritori i Bashkisë Shkodrës dallohet për sizmicitet të lartë dhe i prekur nga tërmete të 

fuqishëm. Tërmetet që kanë goditur qytetin e Shkodres dhe dhe zonën përreth kane nje histori te 

gjate dhe demtime te permasave te theksuara, gje qe kerkon nje vemendje ne gjithe procesin e 

planifikimit te pergjithshem te territorit dhe ne vecanti te zhvillimit urban. Keshtu shenohen 

termetet e vitit 1855, 1905, 1948, 15 Prillit 1979. Tërmetet e vitit 1855:  Seria e tërmeteve në 

rajonin e Shkodrës filloi në Shkurt 1855 me maksimumin e tyre në Korrik dhe Gusht të atij viti. 

Goditjet më të forta janë ato të: a) 3 Korrik 1855, që shkatërroi fshatrat Bushat, Juban, Kozmac, 

Vau i Dejës. Zona pleistoseiste përfshinte brigjet e lumenjve Drin. Përveç dëmtimeve të rënda, në 

këtë zonë janë vrojtuar edhe çarje të truallit. Tërmetet e vitit 1905 (Tërmetet e Shkodrës), 

përfaqësojnë një nga seritë më të mëdha të tërmeteve të fortë të zonës së Shkodrës. Intensiteti i 

lartë, numri i madh i pas goditjeve, pasojat e goditjes kryesore dhe pas goditjeve më të forta kanë 

qenë objekt i shumë studimeve sizmologjike (Koçiaj dhe Sulstarova, 1980). Tërmeti i 27 Gushtit 

1948,  me intensitet 8 ballë goditi rajonin e Nënshkodrës. Ky tërmet shkaktoi dëme serioze në 

fshatrat në afërsi të Bunës si edhe në qytetin e Shkodrës (sidomos në Bahçallëk).  Tërmeti i 15 

Prillit 1979, një nga më të fortët që ka goditur gadishullin e Ballkanit gjatë shekullit të 20 të. 

Situata sizmike, është një fenomen me rreziqe natyrore dhe që duhet konsideruar gjatë planifikimit 

të territorit dhe shpërndarjae së urbanizimit. 

6.Probleme te tjera mjedisore të theksuara nga analiza e kryer janë ndotja e ujërave të liqenit 

e lumenjve nga ujërat e zeza, zhvillimi i procesit të eutrofikimit, dëmtimi i biodiversitetit liqenor 

nga peshkimi i pa kontrrolluar, biodiversitetit ndërhyrje edhe pse të rralla në zonat e mbrojtur 

7. Demtimi i biodiversitetit, ne vecanti i liqenit te Shkodres 
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8. Cënimi i Zonave të Mbrojtura. Në zonën e Alpeve, ku parashikohet një PK (përfshirë edhe 

Thethin), janë parashikuar të ndertohen disa HECE, të cilët duhet të rikualifikohen në kushtet e 

pritshmërisë teëshpalljes të PK të Alpeve. 

9. Rreziqet natyrore dhe presioni mbi burimet natyrore( rreshqitjet, erozioni, mungesa e mbuleses 

bimore ne brigjet e lumenjve, zjarret, ndryshimet klimatike dhe mikroklimave te zonave me 

ndikime ne infrastrukturen rrugore, sektoret ekonomike etj) 

10. Ndotja e Ajrit ne qender te qytetit, veçanerisht nga Ozoni dhe oksidet e Azotit (NOX) 

11.Dwmtime te peizazhit lumor dhe nevoja per masa mbrojtese 

12. Nderhurje ne bregun e liqenit te Shkodres me ndertimin e nje Bypassi per qellimin e nje 

infrastrukture rrugore, i cili shkakton një grup problemesh mjedisore të analizuara në tekstin e 

VSM-së  
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SEKSIONI 5 -TENDENCAT E MUNDSHME NË TË ARDHMEN  PA PLAN 

(ALTERNATIVA 0)  

 

Plani, ka përgatitur tre skenarë të mundshëm në nivel konceptual për zhvillimin territorial të 

Bashkisë Shkodër, me qellim që, duke analizuar alternativa ekstreme të nxitet diskutimi për arritjen 

e një vizioni i cili gjeneron konsensus të gjerë.  Skenari (i) Shkodra e shperhapur, Skenari (ii) 

Shkodra monocenterike, (iii) Shkodra Policentrike  

Krahasimi i alternativave territoriale na ndihmoi të shqyrtojmë disa tendenca të përgjithshme qe 

mund te cfaqen ne te ardhmen ne ceshtjet mjedisore ne se plani nuk adaptohet si ne cilesine e Ajrit, 

ndryshimet klimatike, cilesite e ujit, biodiversiteti, perdorimi i tokës, mbetjet, peizazhi etj.  

 

Skenari I: Shkodra e shpërhapur  ne analizen tonë i përket skenarit 0, qe nenkupton nje 

situate te ngjajshme me gjendjen e deritanishme të zhvillimit të territorit (mos bej asgje). Skenari 

është ndërtuar duke ndjekur tendencat e zhvillimit aktual në territorin e Bashkisë, ku zhvillimi 

mbetet i pakontrolluar e orientuar. Qendrat kryesore urbane do të vazhdonin të zgjeroheshin me një 

densitet të ulët hapësinor nga qendrat ekzistuese drejt periferisë, ndërsa në zonën rurale do të 

vazhdonte zhvillimi i shpërhapur urban dhe informaliteti. Eksperienca e deritanishme ka treguar se 

janë shkaktuar një grup problemesh në këtë lloj zhvillimi, jo vetëm ne qendrueshmerine e territorit, 

shfrytëzimi i potencialeve ekonomike, sherbimet bazë, pabarazia urban-rurale, por edhe ne ceshtjet 

e mjedisit do te thelloheshin dhe përkeqësoheshin si ndotja, menaxhimi i ujerave te ndotura, 

menaxhimi i mbetjeve urbane, biodiversitetit, fragmentimit të tokës bujqësore etj. 

      Për më tepër, në ndryshim nga planet e mëparshme pjesore, të përgatitura nga bashkia e 

Shkodrës dhe disa komuna, plani që propozohet zhvillohet në kushte të reja të konfigurimit të 

territorit me një sipërfaqe > se 25 herë me të madhe në krahasim me vitin 2014 ( ish bashkia e 

vecantë e qytetit të Shkodrës) dhe popullsia > se 1.5 herë, kerkohet një integrim urban-rural, 

unifikimi i shërbimeve bazë, kohezion territorial dhe qendrueshmëri ekonomike.  

 

Ne kete skenar, problemet mjedisore zhvillohen në shumë raste në përputhje me ndikimet e 

shpërhapjes urbane, nivelit të shërbimeve dhe të zhvillimit urban. Në këtë skenar vecojmë:  

- Mungesa e  shërbimeve në zonat rurale e ato malore do të nxite largimin e popullsisë nga zonat e 

thella rurale. Largimi do te shkaktonte mos perdorimin e tokes bujqesore per kultivim dhe 

degradimin gradual ne aspektet mjedisore, renien e pjellorise dhe rritjen e erozionit siperfaqesor. 

Burimet natyrore do te ishin ne ndikimin e perdorimit informal të prerjes pyjeve, grumbullimin e 

bimeve medicinale, mbikullotjen etj. 

- Zhvillimi i shpërhapur do te favorizonte urbanizimin e  tokave bujqësore dhe burimet natyrore, 

siperfaqet e  gjelbra dhe do të dëmtonte peizazhin ne saj te zhvillimit te pa kontrolluar te territorit 

dhe  zhvillimi informal, duke krijuar shume probleme sociale me presione mbi territorin.  

-Do të rritet fragmentimi i tokes bujqesore (copetimi)`, qe ne pikepamjen mjedisore nxit uljen dhe 

diferencimin e pjellorise, rrit te gjitha kostot e prodhimit, transportit dhe punimeve bujqesore. 

-Shërbimet do te ofroheshin parësisht në qëndrat kryesore urbane të bashkisë në qytetin e Shkodrës 

dhe në qytezën e Velipojës, por do të mungonin në zonat rurale.  

-Urbanizimi nuk do te merrte parasysh zhvillimin ne zona me rreziqe natyrore ( zonat sismike,  

rreshqitje e tokës, permbytjet, zonat e ndaluara për shkak të rreziqeve natyrore etj) 

 -Ndertimi, menaxhimi dhe mirembajtja e  infrastrukturës të shërbimeve të ujit të pishëm dhe 

kanalizimeve të ujërave të zeza, mbetjeve urbane ne skenarin e shpërhapjes urbane, mbetet i 

vështire për ta menaxhuar dhe shkarkimet ne mjedis mund të rriten. 
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 Ne skenarin 1, nuk gjejne zbatim kerkesat per dy prioritete kryesore te Plani Pergjishem Kombetar 

te mbrojtjes se tokes bujqesore dhe sistemeve natyrore në saj te zhvillimit të shpërhapur dhe 

kontrollin mbi tokën bujqësore.  

-Presioni mbi burimet ujore dhe ndotjen e tyre, ndotja e tokes si rrjedhojë e zhvillimit në bazë të 

konceptit të shpërhapur do të shkaktonte impakte negative në sistemin ujor, ne toke, mjedis dhe 

shendetin e njerezve.  

 

 

 

 

 
 

Harta 38 A,B,C-Skenaret e zhvillimit 

 

Skenari II: Shkodra Monocentrike 

Sipas ketij skenari qendra kryesore urbane e Bashkisë Shkodër (qyteti Shkodër) rritet brenda 

kufijve aktual duke rritur densitetin, ndertime te larta dhe përdorimin e shumicës së parcelave 

ekzistuese boshe për ndërtimin. Por skenari monocentrik, shumica e shërbimeve ofrohen në qendrat 

urbane më të mëdha të bashkisë (Shkodër, Velipojë), ndersa zonat rurale do të krijojne mangësi të 

mbulimit me shërbime duke rritur pabarazitë mes zonave urbane dhe zonave rurale. Ky skenar do të 

kompaktësojë edhe zonat periferike informale dhe ristrukturimin e tyre. Aktivitetet kryesore 

sociale dhe ekonomike do të përqëndrohen në Shkodër, dhe në Velipojë. Ndërsa në zonat rurale e 

malore zhvillimi ekonomik mbetet i kufizuar, migrimi i popullsisë do të vazhdonte, burimet 

natyrore do të mbeteshin të pa administruara. 

Ky skenar, është pjesërisht në përputhje me planin e përgjithshëm kombëtar dhe planin e integruar 

ndërsektorial për bregdetin sepse krahas mbrojtjes te tokës bujqësore dhe natyrore,  njeheresh nxit 

migrimin nga zonat rurale drejt qëndrës urbane, per te perfituar sherbime si dhe pabarazine midis 

qëndrës dhe zonave rurale për kohezion territorial.  

 

Aspektet mjedisore: 

 -  Ky skenar eshte më avantazhues nga skenari 1 per ruajtjen e tokës bujqësore dhe burimeve 

natyrore 
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-  Dëmet nga përmbytjet e mundëshme në këtë rast do të uleshin, pasi ndërtimi do të ishte i 

përqendruar dhe masat për parandalimin dhe menaxhimin e riskut te përmbytjeve mund të 

zbatoheshin në zona më të kufizuara.  

- Trafiku i ngjeshur i mjeteve ne nje zone me te kufizuar, mund te rrise rrezikun e shkarkimeve dhe 

perqendrimin e ndotesve ne mjedis ne zonen urbane. 

-  Në zonat e thella rurale do të ofrohej një infrastrukture e kufizuar.  

-  Presioni në infrastrukturën e kanalizimeve, ujit të pishëm, menaxhimin e mbetjeve urbane do të 

ishte më i lartë  në zonën e qytetit të Shkodrës. 

-  Migrimi i popullsisë drejt zonës urbane, ne kete rast nxit degradimin e tokes bujqesore.  

 

 

 

 

Skenari III: Zhvillimi  Policentrike 

 

Promovon një qasje të shërbimeve dhe kohezionit të zhvillimit të zonave urbane dhe rurale. Sistemi 

policentrik paraqitet si koncept si ne nivel Bashkie, ku kërkohen disa qëndërsi të reja në ofrimin e 

shërbimeve bazë, ashtu dhe në nivel qyteti, ku shërbimet dhe aktivitetet duhet të shpërndahen më 

shumë në territor. Zona urbane e Shkodrës do të kishte nevojë të krijonte qendërsi të reja urbane 

rreth qendrës historike, pa ndikuar në tipologjitë historike të ndërtimit. Ndërkohë zonat rurale do të 

kishin nevojë për të përmirësuar qendat ekzistuese. Pra skenari i policentrizmit promovon 

shpërndarjen në territor të sherbimeve në përmirësimin e cilësisë urbane edhe në zonat rurale, si dhe 

kompaktësimin dhe konsolidimin e tyre për të mos u shpërhapur në territor. Ky skenar lejon 

kohezionin territorial ne te gjithe territorin e Bashkise, shërbime për zonat e thella të Bashkisë 

Shkodër.  

Shërbimet publike shperndahen në të gjithë territorin e bashkisë së re, duke u përqendruar në 

qendrat e reja të njësive (ish komunat) duke patur në Shkodër dhe një përqendrim të madh.  Për 

qytetin Shkodër shërbimet që ofrohen janë të një cilësie më të lartë. Aktiviteti ekonomik do të ketë 

mundësi që të zhvillohet në mënyrë më të diversifikuar si rrjedhojë e politikave të cilat mbajnë 

popullsinë në zonat rurale dhe në ngushtimin e dallimeve të theksuara urban-rurale.  

Infrastruktura e propozuar tenton të permiresohet si per zonat rurale dhe me lidhjet me zonat 

kufitare.  

 

Aspektet Mjedisore, në këtë skenar behen më të kontrolluara si: 

-Planifikimi sipas keij skenari do të ruante tokën bujqësore dhe burimet natyrore si rezultat i 

kornizes se planifikimit dhe menjanimit te informalitetit dhe shpërhapjes urbane, që aktualisht 

ndikon negativisht ne humbjen e tokës bujqësore. Megjithatë, edhe në skenarin e zhvillimit 

policentrik, në saj të planifikimit të infrastrukturës rrugore, të parashikuara në PPK, pritet që të 

ketë ndryshime te kategorisë të përdorimit të tokës nga tokë bujqësore në sisteme infrastrukturore si 

në gjurmen e bypassit lindor Bërdice-Hani Hotit ( që i përket koridorit/autostradës veri-jug, koridori 

autostrada Ulqin-Muriqan-Shkoder.... si dhe në rrugën peizazhike Ulqin-Velipojë-Shëngjin....) 

-Do te uleshin rreziqet e përmbytjeve në saj te përqendrimit te urbanizimit, duke krijuar me shume 

mundesi per parandalimin dhe menaxhimin e riskut te permbytjeve. 

-Ne cdo rast nga krijimi i qendrave te reja dhe ndërtimi i infrastrukturës, nevoiten disa masa zbutese 

per mbrojtjen e peizazhit, vecanerisht ne zonen perreth liqenit te Shkodres, reduktimi i humbjes së 

tokës bujqësore, reduktimin e rreziqeve të biodiversitetit. 
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- Ky skenar promovon një zhvillim shumë-dimensional të ekonomisë dhe arritjen e qëllimit për 

zhvillimin rajonal. Gjithashtu rritet garancia për mbrojtjen e burimeve natyrore e ujore dhe garanton 

mundësi për zhvillimin e turizmit gjithëvjetor. 

 

5.1.Toka 

Përdorimi i tokës bujqësore dhe pyjeve, kullotave dhe tokes urbane  

  Në qoftë se Plani nuk adaptohet, nënkupton qe perdorimi i tokes te zhvillohet ne nje situate te 

ngjajshme me gjendjen e deritanishme, qe karakterizohet nga shperhapja urbane dhe humbja e 

tokes, informaliteti, perparimi i rreziqeve natyrore, vecanerisht permbytjet e tokave te 

Nenshkodres si një fenomen I përsëritur, si dhe do te vazhdoje te rritet presioni mbi burimet 

tokesore bujqesore, pyjore, mbikullotjes etj. Ne mungese te planifikimit infrastruktura rrugore, 

infrastruktura mbeshtetese, do të rikonstruktohet apo ndërtohet pa nje analize te bazuar në nevojat 

dhe mundësive; gjë e cila do të ketë një efekt negativ në përdorimin e territorit  dhe në vendosjen 

e nje balance te qendrueshme urban-rural, mbrojtjen e tokave bujqesore potenciale dhe burimeve 

natyrore, vecanërisht në zonën e Nënshkodrës, ku gjenden tokat bujqësore me potencial të lartë 

prodhues. Por edhe mbetjet e ndertimit nuk do te perfshihen ne riciklikim dhe riperdorimin dhe 

ato do te  merren direkt nga burimet natyrore. 

Në qoftë se Plani nuk adaptohet, atëhere plani i pergjithshem i bashkise, vizioni, strategjia, 

politikat e perdorimit te tokes, nuk do te perputhen me parimet e PPK dhe strategjive te 

zhvillimit, lidhjeve rajonale dhe nderkombetare. Bazuar ne PPK, zhvillimi ne zonat me rreziqe 

natyrore eshte kategorisht I ndaluar ne ato zona, te cilat jane te kercenuara do te menaxhohen 

dhe mbrohen me projekte te vecanta si digat, argjinaturat, pyllezime apo masa inxhinierike per 

mbrojtjen nga erozioni ose rreshqitje te tokes. 

Bazuar në PPK dhe PINS Bregdeti, tre koridoret e rendesishme qe kalojne ne Shkoder si dhe 

zhvillimeve te projekteve strategjike pritet te ndodhin edhe ndryshime te mundshme te 

sistemeve territoriale, pra konvertime te tokes nga nje kategori ne tjetrën, konsumin e tokes 

bujqesore dhe ne dy koridoret kalimi në zonat te mbrojtura si:  

- Korridori/Autostrada Veri Jug - [Podgoricë - Hani i Hotit - Shkodër - Gjirokastër] 

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

perëndimor dhe të Europës Juglindore. Ky korridor do të perforcohet nga rivitalizimi i 

linjes hekurudhore ekzistuese dhe permiresimi i saj. Plani eshte kujdesur që koridori të 

kaloje jashte zonave te mbrojtura. 

 

- Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot 

– Thumanë – Durrës  - Levan – Kakavijë]. Kalon në zonë të mbrojtur dhe do të duhet nje 

vleresim sipas gjurmes qe do te vendoret nga PPK. 

 

- Rruga Peisazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë 

- Seman - Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] një nga lidhjet me strategjike për sa i perket 

forcimit të ekonomisë së turizmit bregdetar të vendit dhe agro turizmit. Rruga do të jetë e 

tipit peisazhistik, dhe një pjesë e saj do të shtrihet përgjatë segmenteve ekzistuese me 

qëllim që të minimizojë ndikimin në zonat e mbrojtura. Kjo rrugë do të pajiset me 

sinjalistikën e nevojshme në lidhje me sigurinë dhe informacionin turistik.  
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Duke respektuar direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti gjurma e kësaj rruge tenton të ndjekë 

ndjekë gjurmët egzistuese duke shmangur ndërhyrjet e forta në terrenet me morfologji të 

vështirë ku ndërhyrja do të kishte impakt të madh mjedisor. 

 

5.2.Ajri 

Përmirësimi i cilësisë së ajrit dhe arritja e standardeve te cilësisë në zonat urbane janë objektivat 

kryesore të cilat bazohen në masat për mbrojtjen e mjedisit dhe permiresimin e cilesise jetes. 

Në qoftë se Plani nuk adaptohet, normat e shkarkimit te ndotesve ne ajer nuk menaxhohen, pasi 

transporti ne rritje qe eshte sektori kryesor i shkarkimeve ne ajer, nuk do të planifikohet dhe 

rregullohet në mënyrë që të eliminojë dyndjet dhe bllokimet në rrugë si dhe nuk do të planifikohet 

rritja e transportit public që avantazhon uljen e përdorimit të mjeteve private. Ne se plani nuk 

adaptohet, qendra e qytetit te Shkodres do te mbetet e ndotur sikurse eshte sot ne perqendrimin e 

Ozonit dhe NOx, në mungesë të rrugëve të reja dhe të uljes së qarkullimit të mjeteve në qendër. 

Në qoftë se Plani nuk adaptohet, infrastruktura rrugore, ndertimet, menaxhimi i mbetjeve urbane 

e spitalore, siperfaqet e gjelbera,  nuk do të planifikohen dhe rregullohen dhe në këtë mënyrë nuk 

do të mundësohet ulja e nivelit të emetimit të ndotësve që kontribuojnë në shfaqjen e grimcave 

PM10 dhe PM2,5. Gjithashtu nuk do të realizohet objektivi i përcaktuar mjedisor në lidhje me 

cilësinë e ajrit të deri në vitin 2020 në përputhje me PPK. Plani vendor i Shkodrës parashikon 

edhe rivitalizimin e transportit hekurudhor. Në qoftë se Plani nuk adaptohet, transporti publ ik 

do  te  bazohet  ne makina , gje qe do të rrisë mundësinë e ndotjes për shkak të aksidenteve 

që përfshijnë rrjedhje të substancave të rrezikshme. 

 

5.3. Faktoret klimatikë 

5.3.1 P ë r s h t a t j a  ndaj ndryshimeve klimatike dhe masat zbutese 

Faktoret klimatike, gjithnjë e më shumë po bëhen ndikues në zhvillimin e planifikimit të territorit, 

për të përjashtuar rreziqet që vijnë nga reshjet intensive, dëbora, temperaturat ekstreme, ditët me 

diell, erërat, ngricat dhe në vecanti ndryshimet e teperatuave stinore. Në veçanti Shkodra, një 

bashki me një shtrirje të gjerë nga bregdeti deri ne Alpet e Shqiperise, dallohet per ndryshime të 

theksuara klimatike midis zonave qendrore, NënShkodrës dhe zonave malore (që karakterizohen 

nga temperature të larta dhe reshje intensive) dhe me ndikime qe duhet te mbahen parasysh ne 

ndertimin e infrastrukturës, qarkullimin e trafikut dhe njerezve, zhvillimin e bujqesise, mbrojtjen 

nga rreziqet, mbrojtjen e biodiversitetit, menaxhimin e HHC-it te Vaut te Dejes etj për të 

mënjanuar përmbytjet etj. 

 Në qoftë se Plani nuk adaptohet, mbeten të pavlerësuara rreziqet paraprake dhe zbatimi i 

masave për të reduktuar ndjeshmërinë e bujqesise, energjitikes, infrastructures, mbrojtjes se 

tokes, ndaj ndryshimeve klimatike. Ato nuk do të trajtohen gjatë  procesit  te planifikimit  dhe 

ndikimet mjedisore negative do te rriten. Ne zonen e ulet bregdetare rriten rreziqet e permbytjes 

se tokave dhe zonave te banuara. Ndertimi apo rikonstruksioni i infrastrukturës duhet të 

analizohet në lidhje me ndjeshmërinë e tij ndaj fenomeneve ekstreme të motit, duke mos qene e 

njejte ne zonen malore te bashkise (Pult, Shosh) ku reshjet, bora dhe ngricat shenojne nje 
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intensitet te larte ne krahasim me zonen bregdetare dhe shkaktojne bllokim te rrugeve, 

erosion te shkembenjve nga ndryshimi i temperaturave dhe dëmtim të infrastrukturës.  

 Lumenjte e thate ne territorin e bashkise Shkodres si Kiri, me prurje te larta gjate dimrit, 

vjeshtes dhe pranveres se hershme dhe i thate gjate veres, eshte nje lume i rrembyeshem, 

transporton gure, zallishte duke i nxjerre nga shtrati ne toke si dhe shkakton permbytje perreth 

Shkodres. Pikërisht këto vecori të ndikuara nga klima, nevojitet te mbahen parasysh gjate 

planifikimit per te siguruar mbrojtjen. 

 Zbatimi  i  masave  për  zbutjen  e  ndryshimeve  klimatike  duke  ulur emetimet e gazit serë në 

sektorët dhe veprimtarite qe zhvillohen brenda territorit të bashkisë do te kontribuojne ne 

permiresimin e kushteve mjedisore dhe në arritjen e objektivit mjedisor kombëtar në lidhje me 

tavanin e emetimeve të ndotësve nga ndërhyrjet infrastrukturore nga përdorimi i automjeteve. 

Mungesa e masave do të sillte si pasojë tejkalimin e maksimumit të emetimeve të gazrave me 

efekt serë të përcaktuara deri më vitin 2020. 

 Në  mungesë investimeve  në  infrastrukturen  mbrojtëse  te lumenjve Drin, Bune, Kir, dhe  të  

manaxhimit  të fragmentuar  të  burimeve natyrore  në  pellgjet  ujëmbledhëse,  do  të  kenë  

efekte  negative: humbje në tokën bujqësore, erozion dhe permbytje, perqendrim i popullsise ne 

qendrat urbane për strehim, punësim dhe infrastruktura, zbrazja e zonave malore dhe 

abandonimi i burimeve natyrore.  

Bazuar në analizën e ndjeshmërisë së infrastrukturës ndaj fenomeneve ekstreme të motit, duhet 

të planifikohen masa të qëndrueshme për të reduktuar efektet negative të ndryshimeve 

klimatike në infrastrukturë në nivele ekonomikisht të pranueshme, rritja e siperfaqeve te gjelbra 

per reduktimin e karbonit, menaxhimi I mbetjeve urbane. Në vecanti plani dhe projektet e 

detajuara në infrastrukturë duhet të mbajnë parasysh zgjedhjen e materialeve të qendrueshme 

ndaj ndryshimit stinore të temperaturave, shkrirjes së borës, në përputhje me pjerrësinë, 

hidrologjisë, përbërjes gjeologjike dhe nivelit të ujërave për ndërtimin e sistemit të kullimit.   

5.4. Uji 

Në qoftë se Plani nuk adaptohet, burimet ujore do të shpërdorohen, infrastruktura nuk do të 

planifikohet dhe rikonstruktohet apo ndërtohet mbi bazën e një analize të nevojave, mundësive 

dhe shkalles se amortizimit. Ndërtimi i infrastrukturës së re mund të mos marrë në konsideratë 

karakteristikat ekzistuese natyrore si largësia nga burimet ujore, nga brigjet e lumenjve, 

përshkueshmërinë e tokës dhe thellësinë e ujërave nëntokësore, burimet e shkarkimit te ndotjes 

ne ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore. Nëse sistemi hidrik nuk do te planifikohet te mbrohen, 

do te vazhdojne te thellohen ndryshimet morfologjike te zones bregdetare dhe te vijes bregdetare 

nga grykederdhja e Bunes deri ne lagunen e Vilunit si gerryerje e zones bregdetare, erosion i 

brigjeve te lumenjve, humbje e tokes bujqesore, erozioni bregdetar, intensifikimi i përmbytjeve 

etj. 

-Sistemi ujor në bashkinë e Shkodrës është shumë kompleks )liqeni, lumenj, përrenj, rezervuarë 

artificial, hidrocentralet e vendit të klasifikuar me rrezikshmëri të lartë, një system i kanaleve 

kullues dhe ujitës në zonën fushore. Ne se plani nuk adaptohet, dhe lumenjte shfrytezohen si deri 

tani për inerte: permbytjet mund te rritet deri ne 20%, vija bregdetare do te avancoje drejt tokes si 

pasoje e mungeses se prurjeve te inerteve ne bregdet, gerryerja e brigjeve te lumenjve do te 

intensifikohet. 

- Në se plani nuk adaptohet, ndotja e liqenit dhe lumenjve do të vazhdojë të thellohet, eutrofikimi 

i ujërave të liqenit do të nxitet, ujërat nëntokësore do të rrezikohen. 
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- Në se ujërat e ndotura të qytetit të Shkodrës nuk do të trajtohen para shkarkimit dhe gropt 

sepkike pa standarte nuk do të ristrukturohen, gjendja e ndotjes se ujerave të liqenit dhe Bunës do 

të mbeten të ndotura dhe tokat nga rrjedhjet e gropave septike. 

-Në se plani nuk do të adaptohet dhe zbatohet erozioni ujor do të gërryej brigjet e lumenjve Buna, 

drin dhe Kiri eshe për shkak të prurjeve, dëmtimit të strukturave mbrojtësë, porn ë vecanti në saj 

të teksturë rano-lymore të tokave. 

5.5. Biodiversiteti 

Territori i Bashkise Shkodër është shumë i pasur me florën dhe faunën, tre zona te mbrojtura dhe 

një e propozuar, një zonë Ramsar mbi 50 mijë ha, shumëllojshmëri pyjesh, kullota verore e 

dimërore, peizazhe etj . Me adaptimin e Planit, te gjitha aktivitetet dhe nderhyrjet ne mjedis si 

infrastruktura, sherbimet per komunitetin, do të planifikohet dhe rregullohet në mënyrë 

gjithëpërfshirëse per mbrojtjen e zonave te mbrojtura, faunes (kafsheve dhe shpendeve te egra, 

biodiversiteti ujor i liqenit te Shkodres dhe lumenjve. Infrastruktura do të rikonstruktohet apo 

ndërtohet mbi bazën e një analize të nevojave dhe mundësive. Si rezultat, hapësira nuk do të 

fragmentohet në mënyrë të panevojshme dhe nuk do të preken rrugët migratore të kafshëve të 

egra.  Masat  e  aktiviteteve  të  Planit  të  përfshijë  krijimin  e  kalimeve  të përshtatshme për 

kafshët e egra. Nëse masat e Planit nuk zbatohen, demtimi i kafshëve në rrugë dhe lidhjet midis 

popullatave mund të përkeqësohen, vecanerisht ne mbishkoder, ku fauna eshte e pasur me lloje 

kafshesh dhe shpendesh, flora e pasur me bimesi te larte qe ne se demtohet kafshet nuk do te 

kene vendstrehime dhe do te largohen ne terrene te pa njohura. Vetëm në PK Theth, gjenden 

rreth 1500 llojë të bimëve, nga të cilat 100 llojë bimë mjekësore dhe tanifere, 70 llojë të rrezikuar.  

Adaptimi i planit kërkon gjithashtu edhe masa që përfshijnë a t o  për të reduktuar nivelin e 

zhurmës në mjedisin natyror për shkak të ndërhyrjeve infrastrukturore të pakontrolluara dhe të 

paplanifikuara, te gjuetise informale, te prerjes se pyjeve, masave te kufizuara per mbrojtjen e 

specieve dhe habitateve te rrezikuara. Plani duhet të respektojë përjashtimin e ndikimeve 

mjedisore ne zonat e mbrojtura. 

5.6. Mbetjet 

Grumbullimi / trajtimi / ndarja ne burim/riciklimi mbetjeve ka një progres, por megjithatë 

vazhdon të mbetet një problem i pa zgjidhur mjedisor në bashkine e Shkodres dhe me ndikime ne 

ndotjen e ajrit, tokes, ujit, shëndetit etj). Ne Bashkine e Shkodres ka një sërë problematikash si: dy 

vend-depozitime te pa mbyllura sipas standarteve (Shkoder, Velipoje), të cilat kanë gjetur reflektim 

dhe adresim në Plan per tu rikualifikuar. Jo te gjitha NJ.A, jane perfshire ne stemin e menaxhimit te 

mbetjeve. Lendfilli rajonal i Bushatit rrezikohet që të mbyllet brenda disa viteve ( me shpejt se sa 

është planifikuar) sepse mbetjet e riciklueshme, te cilat zenë jo më pak se 45 % të volumit të 

mbetjeve që prodhon qarku (e njëjtë edhe për bashkinë) nuk ndahen qysh në burim dhe shkarkohen 

në LF Bushatit, i cili funksionon në nivel qarku. Menaxhimi i mbetjeve është akoma në nivele të 

ulëta; mbetjet inerte dhe nuk trajtohen sipas kërkesave ligjore. Kuadri ligjor, megjithëse i 

përgjigjet kërkesave të BE-së (Ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe strategjia 

kombëtare e menaxhimit të mbetjeve), nuk mund të ndryshojë realitetin për shkak të mungesës në 

investime. Nëse Plani nuk adoptohet kjo situatë jo vetëm që do të vijojë të mbetet problematike, por 

do të përkeqësohet më tej për shkak të zhvillimeve të pakontrolluara në ndotjen e mjedisit. 
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5.7.Zhurma 

Ne se plani nuk do te adaptohet per ndërhyrje infrastrukturore gjendja ekzistuese do te vazhdonte 

si ne nivelin e ulet te monitorimit dhe të zbatimit të masave për zvogëlimin e ndotjes nga zhurma, 

niveli i zhurmës do të rritet, veçanërisht më shumë për shkak të zhvillimeve te pakontrolluara 

infrastrukturore. Prandaj, objektivi i arritjes së standardit të BE-së mbi zhurmën (LAeq / ditën 

në 55 dB (A) dhe LAeq / natën në 45 dB (A)) nuk do të realizohet.  

Politikat dhe aktivitetet infrastrukturore të parashikuara ne Plan dhe aktiviteteve, do të sigurojnë 

qëndrueshmëri, dhe reduktimin e zhurmës. Por nuk përjashtohet që në fazën e parë të zbatimit të 

planit në ndërtimet infrastrukturore, të pritet rritja e zhurmës nga mjetet e punës, gërmimet, 

punimet afatgjata. Por në se plani adaptohet dhe zbatohen masa zbutëse impaktet e zhurmës do 

të jenë të përkohshme dhe të kthyeshme.  Nëse masat e politikave të Plani nuk zbatohen, 

ekspozimi i banorëve ndaj zhurmës do të rritet. Përmirësimet e efektshme të mjedisit mund të 

kryhen vetëm nëpërmjet masave të kombinuara, logjistike dhe organizative si mjediset e 

mbyllura, monitorimi i zhurmave, pasi aktualisht mbetet akoma i kufizuar, orari i aktiviteteve, 

brezat e gjelbër rrethues etj. . 

5.8.Popullsia 

Shkodra, është ndër bashkitë me një system infrastrukturor rrugor të pëermirësuar edhe në zonën 

rurale të NënShkodrës. Por plani parashikon përmirësimin e lidhjeve të qendrave të komunave dhe 

gradualisht të fshatrave, infrastrukturë rrugore e parashikuar në PPK si dhe unaza të brendshme. 

Nëse plani nuk do te adaptohej në rrjetin e rrugëve lokale dhe rajonale, infrastruktura do te mbetet 

e ulët dhe me dallime të theksuara rajonale brenda bashkise, lidhja ne njesite administrative Pult, 

Shosh, Shalë dhe fashatrave me qendrat e njësisë dhe në aspektin e qasjes ndaj tregjeve dhe 

shërbimeve j e t e s o r e  d o  t ë  mb e t e j  e  d o b ë r . Cilësia e ofrimit të shërbimeve në zonat 

rurale m a l o r e  është ende e ulët dhe me qasje të kufizuar në shërbimet sociale. Kjo eshte nje 

ndër arsyet e migrimit nga zonat malore dhe kthimi vetëm gjatë pranverës dhe verës. Rruga e 

Thethit, është jashtë funksionit. Menaxhimi i vazhduar i aseteve, mirëmbajtja e rrugëve, rritja e 

sherbimeve, permiresimi i transportit publik mund të sjellë përfitime për banorët dhe kufizimin e 

emigrimit. Në qoftë se Plani nuk do të adaptohet dhe masat nuk do të zbatohen, aksesueshmëria e 

popullsise do të mbetet një shqetësim i vazhdueshem, dhe për pasojë nuk priten efekte pozitive në 

kushtet e jetesës në qendrat e banuara dhe cilësinë e mjedisit. Plani është kujdesur te parashikojë 

qendra te sherbimeve ne njësitë që mungojnë, duke plotësuar kërkesat e komuniteteve. 

5.9. Trashëgimia kulturore 

Bashkia e Shkodrës, në veçanti qyteti ka shumë objekte të trashëgimisë kulturore, peizazhe 

kulturore dhe historike. Në qoftë se Plani nuk adaptohet dhe nuk zbatohen aktivitetet 

infrastrukturore, integriteti dhe karakteristikat e zonave dhe njësive të trashëgimisë kulturore, 

sidomos të peizazheve kulturore, peisazheve historike, zonave të trashëgimisë urbane dhe zonave 

të tyre të ndikimit, dhe vendeve arkeologjike, do të ruhen në një masë më të madhe. Nga ana 

tjetër, zhvillimi i infrastrukturës dhe politikave përkatëse nuk do të planifikohet dhe 

rregullullohet në mënyrë gjithëpërfshirëse, dhe infrastruktura nuk do të rikonstruktohet apo 

ndërtohet mbi bazën e një analize të nevojave dhe mundësive si dhe vlerat e trashegimise nuk do 

te mirembahen dhe ristrukturohen..  Prandaj  zhvillimet  e  paplanifikuara  do  të  kenë  një  efekt  

negativ  në  trashëgiminë kulturore. Plani parashikon ristrukturime të vlerave, por pa shkaktuar 

rritje të konsumit të tokës. 
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Harta Nr.  39  Muze historike në qendër të Shkodrës 

Qyteti Shkodër ka një numër të konsiderueshëm muzesh dhe atraksionesh turistike në 

qëndër.Gjithashtu, në këtë zonë ekzistojnë dhe ndërtesa historike të vlerave të çmuara për 

kulturën dhe historikun e zonës. Projekti i propozuar, Kuartieri i Muzeve në Shkodër synon 

përforcimin e kësaj tipologjie duke e kthyer qëndrën e qytetit Shkdër në një qendër të turizmit dhe 

kulturor. Projekti do të ndihmojë në mirëmbajtjen e banesave historike. Rigjenerimin e rrugicave. 

Zgjerimin e rrugëve pedonale dhe aktiviteteve artistike në rrugë për të rritur gjallërinë urbane.` 

 

5.10. Peizazhi 

 Bashkia e Shkodrës ka një peizazh të dallueshëm urban, rural, detar, liqenor, pyjor,lumor e 

malor, të ndërthurur me Alpet e Shqipërisë, Zonat e mbrojtura, që favorizon shtimin e turizmit 

dhe cilësinë e jetës së banorëve. Lumi Bunë Velipojë, është shpallur “Peizhazh i mbrojtur” për 

vlerat që formojnë pyjet, shkurret, Lumi Buna dhe territoret ligatinore. Por megjithatë, peizazhi 

gjendet nën trysninë e aktiviteteve të ligjshme apo të paligjshme dhe demtimeve mjedisore. Në  

qoftë  se Plani  nuk  adaptohet,  dhe  aktivitetet infrastrukturore  nuk zbatohen,  integriteti  dhe 

tiparet e peizazheve dhe zonave te peizazhit me karakteristika të dallueshme (zonat e mbrojtura 

Theth, Velipojë, Liqeni Shkodër) sistemi natyror dhe kurorat e gjelbra nuk do të ruhen. 

Imazhi i peizazheve të zonave të mbrojtura do të ruhet e përmirësohet me zbatimin e planit. 

Nga ana tjetër, në mungesë të planit zhvillimi i infrastructures nuk do të planifikohet dhe 

rregullullohet në mënyrë gjithë përfshirëse e në harmoni me peizazhin. Infrastruktura nuk do të 

rikonstruktohet apo ndërtohet mbi bazën e një analize të nevojave dhe mundësive.  

Me ndërtimin e një bypassi ne bregun e liqenit te Shkodres qysh ne 2011 prej 5 km (me pas 

ndërtimi është nderprere), peizazhi i liqenit është ndërprerë nga fushëpamja dhe dëmtime të 

tjera janë krijuar. Prandaj zhvillimet e paplanifikuara do të ndikojnë në mënyrë të 

konsiderueshme në mbrojtjen e peizazhit nga degradimi. Plani parashikon rikualifikimin e 

ballinave ujore dhe krijimin e peizazheve te gjelbra perreth qytetit, që janë pozitive në 

përmirësimin e peizazhit. 
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SEKSIONI  6 -BAZAT PËR PËRGATITJEN E VLERËSIMIT MJEDISOR 

6.1.Përcaktimi i Objektivave Mjedisore  

Bazuar në analizën e detyrimeve të specifikuara në konventat e ratifikuara dhe në direktivat 

respektive të BE-së, si dhe në dokumentat strategjike të Shqiperisë, në problemet e evidentuara 

mjedisore në territorin e bashkisë Shkodër, situatën ekzistuese dhe nevoja për përmiresimet në 

mjedis, peshës te sistemeve të territorit dhe të ndikimeve potenciale mjedisore që mund të 

shkaktohen nga aktivitetet e parashikuara në Plan, Raporti i VSM-së përcakton sektorët më të 

rëndesishëm mjedisore dhe objektivat mjedisore si më poshtë: 

Toka  

Objektiva Mjedisore 1 (OM 1):   Mbrojtja, menaxhimi dhe përdorim qëndrueshëm i  tokës. 

OM 2: Parandalimi i shfrytëzimit pa kriter të burimeve natyrore, me përdorimin e materialeve të 

riciklueshme gjatë ndërtimit / rehabilitimit të infrastruktures. 

Ajri 

OM : Plotesimi objektivave afatgjata për sasitë vjetore të shkarkimeve të ndotësve atmosferike ne 

kufijtë maksimalë të lejueshëm nga BE. 

Faktorët klimatikë 

OM  4:  Adoptimi  i  infrastrukturës  dhe ekonomisë në saj të   ndryshimeve  klimatike  dhe 

reduktimi i sasive vjetore të emetimeve të gazeve serë në nivelet e percaktuara në SKZHI II. 

Uji 

OM 5: Mbrojtja nga efektet negative mbi ujërat ( nëntokesore dhe sipërfaqësore, bregdetare 

dhe burimet e ujit të pijshëm). 

Mjedisi natyror 

OM 6: Mbrojtja e biodiversitetit (florës dhe faunës) dhe pyjeve. 

OM7 : Ruajtja e zonave me status të veçantë mbrojtjeje, prej aktiviteteve me ndikime të 

konsiderueshme. 

Mbetjet 

OM 8: Menaxhimi i mbetjeve në të gjitha fazat (nëpërmjet proçeseve të reduktimit të sasisë dhe 

rritjes së riciklimit e ripërdorimit). 

Zhurma 

OM  9:  Reduktimi  i  ndotjes  së  zhurmës/akustike  dhe  përafrimi  me  nivelet  e rekomanduara 

nga BE dhe OBSH. 
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Popullsia dhe asetet materiale 

OM 10: Përmirësimi i kohezionit social, sigurisë së jetesës dhe lëvizshmërisë së qëndrueshme. 

Trashëgimia kulturore 

OM 11: Ruajtja e shtrirjes, përmbajtjes dhe veçorive të zonave dhe strukturave të trashëgimisë 

kulturore. 

Rreziqe  

Objektiva Mjedisore 12- (OM 12) Mbrojtja nga përmbytjet  

Peisazhi 

OM 13: Ruajtja e peizazhit  

Shpjegimi i percaktimit të objektivave mjedisore jepet në seksionet në vijim. 

6.1.1   Detyrimet e specifikuara në konventat e ratifikuara dhe në direktivat respektive të BE-

së, si dhe në dokumentat strategjike të Shqipërisë 

Për të përcaktuar objektivat e rëndësishme specifike, janë përdorur detyrimet e specifikuara në 

konventat e ratifikuara dhe në direktivat respektive të BE-së, si dhe në dokumentat strategjike të 

Shqipërisë. Lidhja mes sektorëve të mjedisit dhe objektivave mjedisore si dhe document përkatës 

të planeve, programeve apo politikave mjedisore është paraqitur në Tabelën e mëposhtme:  

Tab. nr. 22  Konventat e ratifikuara dhe Direkitivat respektive të BE-së dhe të shtetit shqiptar 

Dokumenti Qëllimi dhe objektiva Lidhja 

me SM 

Lidhja 

me OM 

Strategjia tematike për 

Mbrojtjen e Tokës – 

COM (2006)231. 

Referenca në Shqipëri 

gjendet në Ligjin nr. 

10431 datë 9.6.2011 

“Për Mbrojtjen e 

Mjedisit” (neni 18) 

Strategjia merr në konsideratë një sërë funksionesh, 

diversitetin dhe kompleksitetin e tokës si dhe një sërë 

procesesh degradimi të cilave ajo (toka) u nënshtrohet. 

Objektivi strategjik është mbrojtja dhe shfrytëzimi i 

qëndrueshëm i tokës, bazuar në parimet e mëposhtme 

udhëzuese: 

 parandalimi i  degradimit të  mëtejshëm dhe  ruajtja  e  

funksioneve të  tokës,  kur  toka perdoret dhe kur 

funksionet e tokës shfrytëzohen, si dhe kur toka shërben 

si mjedis pritës për efektet e aktivitetit te njerit apo 

fenomeneve mjedisore; 

 Rikthimi I tokës  së  degraduar  në  një  nivel  

funksionaliteti  konsistent  të  paktën  me përdorimin 

aktual apo të synuar, duke pasur parasysh kostot e 

restaurimit  të tokës. 

Toka OM 1 

Direktiva 2008/98/EC 

dhe Direktiva 

2006/12/EC për mbetjet 

Qëllimi thelbësor i të gjitha rregulloreve mbi mbetjet 

është mbrojtja e shëndetit të njerëzve dhe e mjedisit nga 

efektet e dëmshme që shkaktohen nga grumbullimi, 
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transpozuar në 

legjislacionin shqiptar si 

VKM nr. 175, datë 

19.1.2011 “Për 

miratimin e strategjisë 

kombëtare të 

menaxhimit të mbetjeve 

2010-2025 dhe të planit 

kombëtar të menaxhimit 

të mbetjeve 2010-2025” 

transportimi, përpunimi, depozitimi dhe trajtimi i 

mbetjeve.  

Direktiva 2008/98/KE (Direktiva Kuadër mbi Mbetjet) 

parashikon një qasje të re mbi administrimin e mbetjeve 

bazuar në parandalimin e ndikimeve negative të 

gjenerimit të mbetjeve dhe administrimit mbi shëndetin e 

njeriut dhe mjedisin, si dhe duke synuar kufizimin e 

prodhimit të mbetjeve, si dhe nxitjen e përdorimi si burim 

nga riciklimi dhe rikuperimi. Mbetja eshte nje burim i 

lëndës së parë (dhe jo diçka që duhet shpërbërë sa më lire 

që të jetë e mundur), kështu që duhet të merren masa për të 

ripërdorur mbetjet sa më shumë të jetë e mundur.    

Përsa i perket riciklimit, paraqet një objektiv mjedisor 

që është 55% e masës totale të mbetjeve të ripërdoret apo 

riciklohet, deri ne 2020. 

 OM 8 

Direktiva 2008/50/EC 

mbi cilësinë e ajrit dhe 

për ajër më të pastër për 

Evropën. 

 

Direktiva   

2004/107/CE   lidhur   

me arsenikun,    

kadmiumin,    

merkurin, nikelin dhe 

hirdokarburet aromatike 

policiklike në ajrin e 

mjedisit. Shqiperia  i  

ka  perafruar  plotesisht 

keto direktiva permes: 

- Ligjit nr. 162/2014, 

date 

12.04.2014 " Për 

mbrojtjen e cilësisë së 

ajrit të mjedisit " dhe 

-VKM nr. 594, date 

10.09.2014 " Për 

miratimin e Strategjisë 

Kombëtare të Cilësisë së 

Ajrit " 

Direktiva 2008/50/EC përcakton masat që synojnë si vijon: 

1. Përkufizimin dhe përcaktimin e  objektivave për  

cilësi të ajrit të ambientit hartuar në mënyrë të tillë që 

shmangin, parandalojnë apo reduktojnë efektet e dëmshme 

në shëndetin e njerëzve dhe në mjedisin në tërësi; 

2. Përllogaritjen e cilësisë së ajrit të ambientit në 

Vendet Anëtare me bazë metoda dhe kritere të 

përbashkëta; 

3. Sigurimin e informacionit mbi cilësinë e ajrit të 

ambientit në mënyrë që të ndihmojë luftën kundër ndotjes 

dhe shqetësimit të ajrit dhe të monitorojë prirjet dhe 

përmirësimet që vijnë si rezultat i masave kombëtare dhe 

të Komunitetit; 

4. Garantimin  se  informacioni  i  tillë  mbi  cilësinë  e  

ajrit  të  ambientit  do  t’i  bëhet i disponueshëm publikut; 

5.Mirëmbajtjen e cilësisë së ajrit atje ku është e mirë 

dhe përmirësimin e saj në raste të tjera; 

6.Nxitjen e rritjes së bashkëpunimit midis Vendeve 

Anëtare për reduktimin e ndotjes së ajrit. Objektivat e 

Direktives 2004/107/CE janë të: 

(a) të percaktoje një vlerë të synuar për përqendrimin e 

arsenikut, kadmiumit, nikelit dhe benzo (a) pirenit në 

ajrin e ambientit me qëllim shmangien, parandalimin ose 

reduktimin e efekteve te dëmshme të arsenikut, 

kadmiumit, nikelit dhe hidrokarbureve policiklike 

aromatike në shëndetin e njeriut dhe ne mjedis si një i tërë; 

(b) të sigurojnë, në lidhje me arsenikun, kadmiumin, 

nikelin dhe hidrokarburet policiklike aromatike, që 

cilësia e ajrit të ambientit është ruajtur atje ku ajo është e 

Ajri OM 3 
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mirë dhe është përmirësuar në raste të tjera; 

(c) të përcaktojë metodat e përbashkëta dhe kriteret për 

vlerësimin e përqendrimeve të arsenikut, kadmiumit, 

nikelit dhe hidrokarbureve policiklike aromatike në ajrin e 

ambientit si dhe per depozitimin e arsenikut, kadmiumit, 

merkurit, nikelit dhe hidrokarbureve policiklike 

aromatike; 

(d) të sigurojë që informacioni i duhur mbi përqendrimet 

e arsenikut, kadmiumit, merkurit, nikelit dhe 

hidrokarbureve policiklike aromatike në ajrin e ambientit 

si dhe mbi depozitimet e arsenikut, kadmiumit, mërkurit, 

nikelit dhe hidrokarbureve policiklike aromatike është 

marrë dhe të sigurojë se ajo është vënë në dispozicion të 

publikut. 

Strategjia e BE per 

adaptimin ndaj 

ndryshimeve klimatike 

(COM (2013)  

Objektiva e përgjithshme e Strategjisë së BE për adaptimin 

është të kontribuojë në një Evropë më elastike ndaj klimës. 

Kjo do të thotë rritjen e punës përgatitore dhe të 

kapacitetit për t’ju përgjigjur ndikimeve nga ndryshimet 

klimatike në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar, duke 

zhvilluar një përafrim logjik dhe duke përmirësuar 

koordinimin.  

Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Vjenës dhe 

Protokollin e Montrealit, ne Tetor 1999, si dhe është  

anëtare e  Konventës Kuadër të  Kombeve të  Bashkuara 

mbi  Ndryshimet Klimatike (UNFCC), që nga Janari 

1995. Shqipëria ka përgatitur dy Komunikime Kombëtare 

në 2002 dhe 2009, si dhe ka finalizuar me sukses vet 

vlerësimin për përgatitjen e Komunikimit të Tretë 

Kombëtar të UNFCCC. Ne vitin 2016 është parashikuar 

të përfundojë hartimi i Strategjisë Kombëtare dhe Planit 

Kombëtar te Veprimit për Ndryshimet Klimatike, me 

kohështrirje 2016-2030. 

Faktore

t 

klimati

ke 

OM 4 

Vendimi 406/2009/EC 

për përpjekjet e 

Shteteve Anëtare të 

zvogëlojnë emetimet e 

gazeve serë që t’i 

plotësojnë detyrimet e  

Komunitetit për 

zvogëlimin e gazeve 

serë deri më 2020 

Vendimi  406/2009/EC  përcakton  kontributin  minimal  

të  vendeve  anëtare  për  të  arritur detyrimin për 

zvogëlimin e emetimit të gazeve “sere” për periudhën 

nga 2013 deri në 2020 për emetimet e gazeve “sere” që 

mbulohen nga ky vendim si dhe rregullat për arritjen e 

këtyre kontributeve dhe vlerësimin e tyre. Angazhimi për 

reduktimin e emetimeve të gazeve “sere” i referohet: 

– emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në shtëpi 

dhe në sektorin e shërbimeve; 

– emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në 

sektorin e transportit; 

– emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në 

ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe në sektorin e 

energjisë; 

Faktoret 

klimatike 

OM 4 
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– emetimet që çlirohen nga sektori i energjisë; 

– emetimet nga proceset industriale; 

– përdorimi i tretësve dhe produkteve të tjerë; 

– emetimet nga bujqësia; 

– emetimet nga administrimi i mbetjeve. 

– Shqipëria akoma nuk e ka transpozuar këtë vendim; 

është parashikuar të bëhet në vitin 2018. Pra bie 

brenda afateve kohore të realizimit të Planit, kështu 

qe dispozitat e këtij vendimi. 

Direktiva 2000/60/EC 

(Direktiva Kuadër e 

Ujit) (transpozuar në 

legjislacionin shqiptar 

përmes VKM nr. 246, 

datë 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e normave 

të cilësisë së mjedisit 

për ujërat 

sipërfaqësore”) 

Direktiva përcakton masat për arritjen e objektivit 

strategjik të statusit të mirë ekologjik për ujërat në vitin 

2015. 

Uji OM 5 

Direktiva   2008/56/EC   

që   vendos kuadrin 

për veprimin e 

komunitetit në fushën e 

politikës mjedisore të 

detit (Direktiva Kuadër 

e Strategjisë Detare). 

Shqipëria planifikon ta 

adoptojë plotësisht ketë 

strategji gjatë  

tremujorit  të  fundit  

të  vitit 2016 përmes 

një VKM-je specifike 

“Për përmbajtjen, 

zhvillimin dhe zbatimin 

e Strategjisë Mjedisore 

Detare”.  

Direktiva  përcakton  kuadrin  brenda  së  cilit  vendet  

anëtare  duhet  të  marrin  masat  e nevojshme « për të 

arritur apo mbajtur një gjendje të mirë mjedisore në 

mjedisin detar » deri në vitin 2020. Në përputhje me këtë 

Direktivë janë hartuar dhe zbatuar strategjitë detare, me 

qëllim që të: 

-mbrojnë  mjedisin  detar,  parandalojnë degradimin  e  

tij,  apo,  nëse  është  e  mundur, rivendosin ekosistemet 

detare në zonat e prekuara nga efektet e dëmshme; 

-parandalojnë dhe pakësojnë ndërhyrjet në mjedisin detar 

me qëllim eliminimin gradual të ndotjes dhe kështu 

garantojnë se nuk ka pasoja të mëdha për biodiversitetin 

detar, ekosistemet detare dhe shëndetin e njeriut dhe se 

këto nuk janë të kërcenuara. 

 

Uji 

 

OM 5 

Direktiva 2008/105/EC 

për standardet e cilësisë 

mjedisore në fushën e 

politikave ujore 

(transpozuar në 

legjislacionin shqiptar 

përmes VKM nr. 246, 

datë 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e normave 

Kjo Direktivë përcakton standardet e cilësisë mjedisore 

për substancat prioritare dhe ndotësit e tjerë, siç 

përcaktohet në Direktivën 2000/60/EC me objektiv 

arritjen e një gjendjeje të mirë kimike të ujërave 

sipërfaqësore dhe në përputhje me parashikimet dhe 

objektivat e Direktivës 2000/60/EC mbi parandalimin e 

emetimit të substancave në ujë, duke ndarë ujërat e zeza. 

VKM-ja që transpozon Direktivën 2008/105/EC në 

legjislacionin shqiptar përcakton normativa të detajuara 

Uji OM 5 
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të cilësisë së mjedisit për 

ujërat sipërfaqësore”) 

dhe gjithëpërfshirëse për vlerësimin e gjendjes kimike te 

ujërave siperfaqësore. 

Direktiva 2006/7/EC për 

Menaxhimin e Cilësisë 

së Ujit për Larje 

(transpozuar ne 

legjislacionin shqiptar 

permes VKM nr. 246, 

date 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e normave 

të cilësisë së mjedisit 

për ujërat 

sipërfaqësore”) 

Direktiva përcakton masat për të: 

a)    monitoruar dhe klasifikuar sipas cilësisë ujin për larje; 

b)    menaxhuar cilësinë e ujit për larje; 

c)    informuar publikun mbi cilësinë e ujit për larje. 

Qëllimi (objektiva) i kësaj Direktive është ‘të ruajë, 

mbrojë dhe përmirësojë cilësinë e mjedisit dhe të mbrojë 

shëndetin e njerëzve, duke plotësuar Direktivën 

2000/60/EC’. 

Uji OM 5 

Direktiva e Këshillit 

98/83/EC në lidhje me 

cilësinë e ujit të caktuar 

për konsumim njerëzor 

(transpozuar në 

legjislacionin shqiptar 

përmes VKM  nr. 246, 

datë 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e normave 

të cilësisë së mjedisit 

për ujërat 

sipërfaqësore”) 

Direktiva e Keshillit 98/83/EC rregullon cilësinë e ujit që 

përdoret për konsum nga njerëzit. Uji  është i 

shëndetshëm dhe i pastër nëse ai nuk përmban 

mikroorganizma, parazitë dhe çdo substancë tjetër, të cilat 

në sasi apo përqendrime të caktuara përbëjnë një rrezik 

potencial për shëndetin e njerëzve. 

Objektiva e kësaj direktive është të mbrojë shëndetin e 

njerëzve prej cdo efekti negativ apo ndotjeje të ujit që 

përdoret për konsum nga njerëzit, duke garantuar që uji 

të jetë i pastër dhe i shëndetshëm. 

Uji OM 5 

Direktiva 2006/118/EC 

për mbrojtjen e ujërave 

nëntokësore nga ndotja 

dhe përkeqësimi 

(transpozuar ne 

legjislacionin shqiptar 

permes VKM nr. 246, 

date 30.04.2014 “Për 

përcaktimin e normave 

të cilësisë së mjedisit 

për ujërat 

sipërfaqësore”) 

Direktiva 2006/118/EC për  mbrojtjen e ujërave 

nëntokësore nga ndotja dhe përkeqësimi  përcakton masa 

specifike për të parandaluar dhe kontrolluar ndotjen e 

ujërave nëntokësore në përputhje me Direktivën 

2000/60/EC. Këto masa kryesisht përfshijnë: 

-kritere për vlerësimin e statusit kimik të ujit nëntokësor, 

dhe 

-kritere për identifikimin dhe kthimin mbrapsht te 

tendencave të konsiderueshme dhe te qendrueshme te 

rritjes, dhe për përcaktimin e pikënisjeve për tendencat e 

kundërta. 

 

Uji OM 5 

Direktiva 2007/60/EC 

për vlerësimin dhe 

menaxhimin e rreziqeve 

nga përmbytjet 

(Direktiva e 

Përmbytjeve). Shqipëria 

Direktiva  ka  përcaktuar  negociatat  ndërkufitare  lidhur  

me  menaxhimin  e  rreziqeve  nga përmbytjet,  dhe  

përfshin  angazhime  të  rëndësishme  për  të  rritur  

transparencën  dhe integrimin e qytetarëve. 

Objektiva e direktivës së menaxhimit të rreziqeve nga 

Permby

tjet 

OM 12 
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e ka përafruar pjesërisht 

ketë direktivë përmes: 

- Ligji nr. 9860, datë 

21.01.2008 që amendon 

Ligjin nr. 8518, date 

30.7.1999 “Për Ujitjen 

dhe Kullimin’’- VKM 

nr. 835, date 3.12.2004 

“PërPlanin Kombëtar te 

EmergjencaveCivile”- 

VKM nr. 267 date 

07.05.2014 “Për 

miratimin e listës së 

substancave prioritare 

në mjediset ujore’’ 

përmbytjet është të reduktojë rreziqet dhe pasojat negative 

të permbytjeve në BE. 

Përsa i përket Shqipërisë, në fund të  2015, dhe gjatë 

tremujorit të parë të  2016, është parashikuar miratimi i 

dy VKM-ve: VKM “Për kushtet dhe kriteret e nevojshme 

për krijimin, mbajtjen, menaxhimin dhepërditësimin e 

Kadastrës Kombëtare të Burimeve Ujore’’-VKM “Për 

përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë 

Kombëtare për Ujërat, planet e menaxhimit te baseneve të 

lumenjve dhe planet e menaxhimit të rrezikut nga 

përmbytjet’’ 

Direktiva 2009/147/EC 

per mbrojtjen e zogjve 

te eger. Shqiperia e ka 

perafruar pjesersiht kete 

direktive, permes 

ligjeve: - Ligji nr. 9587, 

date 20.7.2006 “Per 

mbrojtjen e 

biodiversitetit” i 

ndryshuar - Ligji nr. 

10006, date 23.10.2008; 

“Per mbrojtjen e faunes 

se eger” - Ligji nr. 

10253, date 11.3.2010 

“Per Gjuetine” 

Direktiva ofron një kornizë të plotë për mbrojtjen, 

menaxhimin dhe kontrollin e të gjithë zogjve të egër që 

ndodhen në BE. Direktiva udhëzon shtetet anëtare të 

marrin masa për të mbajtur popullacionin e të gjitha 

llojeve të zogjve të egër që ndodhen në shtetin e BE -së. 

Masa të tilla mund të përfshijnë mirëmbajtjen dhe/ose 

rikrijimin e vendbanimeve në mënyrë që të mbajnë këto 

popullata të zogjve. 

Për të gjitha speciet e zogjve që referohen në Shtojcën i 

të Direktivës si dhe për të gjitha speciet e rregullta 

migratore, që kanë nevojë për mbrojtje, vendet anëtare 

duhet të krijojnë Zonat e Veçanta të Mbrojtjes (ZVM), 

apo të quajtura zonat Natura 2000. Në këto ZVM duhet 

garantuar qe popullatat e specieve gjenden në një situatë të 

favorshme. SKZHI II percakton si objektive strategjike 

“Ngritjen e rrjetit ekologjik "Natura 2000”. Gjatë 

periudhës 2015 – 2016 është parashikuar amendimi i ligjit 

“Për gjuetinë”, gjë që do të sigurojë përafrimin e plotë të 

kësaj Direktive në legjislacionin shqiptar. 

Biodive

rsiteti, 

zonat e 

mbrojtu

ra dhe 

pyjet 

OM 6 

Direktiva e Këshillit 

92/43/EEC për ruajtjen 

e habitateve natyrore 

dhe të florës e faunës së 

egër. Shqipëria e ka 

përafruar pjesërisht këtë 

direktivë përmes 

ligjeve:- Ligji nr. 9587, 

datë 20.7.2006 “Për 

mbrojtjenbiodiversitetit

Direktiva e habitateve kërkon që shtetet anëtare duhet të 

marrin masat e duhura për të mënjanuar në zonat e 

vecanta të ruajtjes shkatërrimin e habitateve natyrore dhe 

të habitateve të specieve si dhe shqetësimin e specieve për 

të cilat janë përcaktuar zonat e Natura  2000,  në  rastet  

kur  ky  shqetësim është  dukshëm i  lidhur  me  

objektivat e  kësaj Direktive. Kjo dispozitë aplikohet për 

ZVM-te e propozuara, sic përcaktohet në përputhje me 

procedurat dhe kriteret e direktivës së habitateve. 

SKZHI II përcakton si objektiva strategjike:  

Mjedisi 

natyror 

OM 6 
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”; Ligji “Për Zonat e 

Mbrojtura”, nr. 8906, 

datë 6.6.2002, të 

amenduar; Ligji nr. 

10006, datë 23.10.2008 

“Për mbrojtjen e faunës 

së egër”; and- VKM nr. 

866, date 10.12.2014 

“Për miratimin e listës 

së habitateve natyrore, 

florës, faunës dhe 

zogjve me interes për 

KE 

-Një rritje e synuar me 17% e sipërfaqes së Zonave të 

Mbrojtura në gjithë territorin, përmes zgjerimit  dhe 

menaxhimit të integruar të zonave të mbrojtura; 

- Garantimi i statusit të mbrojtur për 5% te specieve dhe 

habitateve të kërcënuara. 

Në tremujorin e tretë të vitit 2016 është parashikuar 

aprovimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime ne 

ligjin nr. 8906, date 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura” i 

ndryshuar”, gjë që do të sigurojë përafrimin e plotë të 

kësaj Direktive në legjislacionin shqiptar 

Konventa e Bernes 

(Bern, 1979) me Ligjin 

nr. 8294, date 2.3.1998) 

Për ruajtjen e florës dhe faunës së egër dhe mjedisit 

naturor evropian.  

Mjedisi 

natyror 

OM 6 

Konventa Ramsar 

(Ramsar, 1971) 

(ratifikuar ne 29.3.1996) 

Shtetet palë kanë rënë dakort që të: 

•përcaktojnë ligatinat e territorit të tij të 

përshtatshme për t’u përfshirë në listën e ligatinave 

me rëndësi ndërkombëtare; -  formulojnë  dhe  

zbatojnë  plane  për  promovimin  dhe  mbrojtjen  e  

ligatinave  të perfshira në listë, si dhe për përdorimin 

sa më racional të ligatinave në territorin e tyre. 

• promovojnë ruajtjen e ligatinave dhe shpendve ujore 

duke krijuar rezervate natyrore në ligatina, të përfshira ose 

jo në listë, dhe siguron ruajtjen e tyre ne mënyrën më të 

përshtatshme; 

•marrin në konsideratë përgjegjësinë e tij 

ndërkombëtare për ruajtjen, menaxhimin dhe 

përdorimin racional të grupeve shtegtare të shpendve 

ujore, si kur përcakton një hyrje në listë ashtu dhe kur 

ushtron të drejtat e tij për ndryshim në këtë listë në 

lidhje me ligatinat në territorin e tij; 

•konsultojnë njëra-tjetrën rreth zbatimit të detyrimeve të 

dala nga kjo Konventë veçanërisht në rastet kur një 

ligatinë shtrihet në territorin e më shumë se të një shteti 

pale ose kur një sistem ujor ndahet mes disa shteteve palë. 

Mjedisi 

natyror 

OM 6 

Direktiva 2002/49/EC 

për vlerësimin & 

administrimin e 

zhurmës në mjedis. 

Shqipëria e ka përafruar 

pjesërisht këtë Direktivë 

Objektivi  kryesor  është  menaxhimi  i  qëndrueshëm  i  

zhurmës  me  qëllim  respektimin  e niveleve të lejuara 

dhe mbrojtjen e shëndetit të njerëzve përcaktojnë kërkesa 

specifike për zhurmat e gjeneruara nga sektorë të tjerë, siç 

është transporti rrugor, ajror, hekurudhor, zhurmat e 

gjeneruara nga pajisjet dhe makineritë. 

Zhurmat OM 9 
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përmes Ligjit nr. 9774, 

datë 12.07.2007 “Për 

vlerësimin dhe 

menaxhimin e zhurmës 

në mjedis”. 

Në tremujorin e fundit të vitit 2017 është 

parashikuar miratimi i dy VKM-me: 

- "Për kriteret, procedurat dhe rregullat për certifikim, 

pezullimin dhe heqjen e çertifikatës së ekspertit të 

zhurmës në mjedis”  

-Për përbërjen dhe organizimin e Komitetit Teknik të 

Zhurmave (KTZH). Kjo gjë do të sigurojë përafrimin e 

plotë të kësaj Direktive në legjislacionin shqiptar. 

Direktiva 2008/96/EC 

mbi sigurinë e 

infrastrukturës rrugore 

(e përafruar plotësisht 

nëpërmjet Udhëzimit 

Nr. 9, datë 3.07.2012 

“Mbi auditimin dhe 

inspektimin e sigurisë 

rrugore” 

Objektiva e kësaj Direktive është “garantimi i 

infrastrukturës së sigurtë rrugore për të gjithë përdoruesit e 

rrugës”. 

Popullsi 

asetet 

Materiale 

OM 10 

Konventa Europiane 

për Mbrojtjen e 

Trashëgimisë 

Arkeologjike–Konventa 

e Maltës (MEKVAD) 

(Shqipëria ka aderuar 

përmes miratimit   të   

Ligjit   nr.   9806   datë 

17.9.2007) 

Konventa i referohet konceptit gjithëpërfshirës të ruajtjes 

së trashëgimisë arkeologjike. Ajo përcakton lidhjen mes 

ruajtjes së trashëgimisë arkeologjike dhe planifikimit 

hapësinor. Konventa kërkon që çdo palë firmosëse të: 

-kërkojë të pajtojë dhe ndërthurë kërkesat përkatëse të 

arkeologjisë me planet hapësinore duke  siguruar  që  

arkeologët  marrin  pjesë  në  hartimin  e  politikave  të  

planifikimit hapësinor dhe në faza të ndryshme të zbatimit 

të këtyre politikave; 

-sigurojë   që    arkeologët,   planifikuesit   urbanë   dhe   

ata    hapësinorë   konsultohen sistematikisht me njëri-

tjetrin me qëllim lejimin e modifikimit të atyre planeve 

hapësinore që kanë të ngjarë të dëmtojnë trashëgiminë 

arkeologjike 

-sigurojë kohë dhe burime të mjaftueshme për një studim 

të duhur shkencor që duhet të 

bëhet në zonën përkatëse dhe që të publikohen rezultatet e 

atij studimi 

-sigurojë  që  vlerësimi  për  ndikimin  në  mjedis  dhe  

vendimet  rezultuese  përfshijnë konsideratën e plotë mbi 

zonat arkeologjike dhe shtrirjet e tyre 

-garantojë  konservimin  in  situ,  kur  është  e  mundur,  

të  elementëve  të  trashëgimisë arkeologjike që janë 

Trashëgi

mia 

kulturore 

OM 11 
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gjetur gjatë kryerjes së aktiviteteve hapësinore; 

-sigurojë që zonat arkeologjike janë të arritshme nga 

publiku, dhe se rrugët hyrëse për pranimin e një numri të 

madh vizitorësh, nuk dëmtojnë veçoritë arkeologjike dhe 

shkencore të këtyre zonave dhe mjedisit përreth. 

Konventa     për       

Mbrojtjen     e 

Trashëgimisë 

Arkitektonike të 

Europës – Konventa e 

Granadës (Shqipëria ka 

aderuar përmes 

miratimit   të   Ligjit   

nr.   9806   datë 

17.9.2007) 

Konventa  përforcon  konceptin  gjithëpërfshirës  në  

ruajtjen  e  trashëgimisë  arkitektonike(monumente, njësi 

arkitektonike, zona apo struktura memoriale). Konventa 

kërkon që çdo palë pjesëmarrëse të: 

-zbatojë mbikëqyrje dhe procedurat e autorizimeve të 

duhura në përputhje me kërkesat e paracaktuara per 

mbrojtje ligjore të strukturave në fjalë; 

- parandalojë dëmtimin, rrënimin ose shkatërrimin e 

strukturave të mbrojtura. 

Politika e ruajtjes gjithëpërfshirëse të trashëgimisë 

arkitektonike i detyron të gjitha palët 

firmosëse që të: 

-përfshijnë  mbrojtjen   e   trashëgimisë  arkitektonike  si   

objektiv  të   rëndësishëm  në planifikimin hapësinor dhe 

atë urban; 

- nxitin programet për restaurimin dhe mirëmbajtjen e 

trashëgimisë arkitektonike; 

Trashëgi

mia 

kulturore 

OM 11 

Strategjia Kombëtare për   

Zhvillim dhe Integrim, 

drafti i 2-të, 2015 - 2020 

Strategjia  e  dytë  Kombëtare  për  Zhvillim  dhe  

Integrim  (SKZHI-II)  paraqet  vizionin e Shqipërisë për 

zhvillimin e saj social, demokratik dhe ekonomik për 

periudhën 2015-2020, si dhe aspiratën për integrimin 

evropian. SKZHI-II shpjegon se si do të arrihet ky vizion 

përmes politikave dhe strategjive të qeverisë, duke synuar 

në: 

 Shndërrimin e Shqipërisë në një vend të denjë për 

t’u anetarësuar në Bashkimin Evropian, 

 Arritjen  e  standardeve  që  i  shërbejnë  

qytetarëve,  rritjes  së  mirëqenies  së  tyre  dhe 

garantimit të mbrojtjes së të drejtave të tyre, dhe 

 Hartimit të politikave që nxitin 

konkurrueshmerinë dhe prosperitetin ekonomik 

në Shqipëri si dhe krahasuar me vendet e rajonit 

dhe më gjerë.  

Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) në 

Toka 

 

Ajri 

 

Faktoret 

klimatike 

 

Uji 

 

Mjedisi 

natyror 
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Shqipëri. SPI përbëhet nga një komplet parimesh 

operacionale, të cilat garantojnë se planifikimi dhe 

zbatimi i politikave të qeverisë bëhen në një mënyrë 

koherente, efektive dhe të integruar. 

Kuadri kohor 2015-2020 i SKZHI-II është harmonizuar 

me periudhën vijuese 2014-2020 të planifikimit financiar 

të BE-së, me Strategjinë e Lisbonës deri në 2020, dhe me 

tre ciklet vijuese kuadrit afatmesëm buxhetor. Përvec 

këtyre proceseve, SKZHI-II është harmonizuar edhe me 

procese dhe dokumente te tjere kyc te zhvillimit dhe 

reformimit strategjik, si me poshtë: 

 Dokumenti Tregues Strategjik për Shqipërinë 

(2014-2020), referuar gjithashtu edhe si: 

Dokumenti Strategjik i Komisionit Evropian për 

Vendin; 

 Programi Kombëtar i Reformave Ekonomike 

(PKRE) 2015-2017, përfshirë Strategjinë e 

     zhvillimit të Bizneseve dhe Investimeve 2014-

2020; 

 Strategjia e Administrimit të  Financave Publike 

2014-2020; 

 Strategjia e Administrimit të Financave Publike 

2014-2020; 

 Strategjia  e  Evropës  juglindore 2020  

(SEE2020)  Punësimi  dhe  Prosperiteti  në 

Perspektivën Evropiane; 

  Plani Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE) 

2014-2020; 

 Raportet e progresit të BE dhe Bankës Botërore 

(sic eshte Kuadri i Financimit të Vendit 2015-

2020); dhe kombëtar dhe integrimin në BE. 

Integrimi në BE është qëllimi madhor. 

Mirëqeverisja, demokracia dhe sundimi i ligjit 

përbëjnë themelet mbi të cilat do të arrihet vizioni 

i SKZHI-II.  

Mbetjet 

 

Zhurma 

 

Popullsia 

&asetet 

materiale 

 

Trashegi

mia 

kulturore 

 

Peisazhi 

OM 12 

OM 13 

 

6.1.2   Identifikimi i ndikimeve mjedisore 

Ndikimet mjedisore që mund të shkaktohen nga aktivitetet e parashkuara në Plan janë 

përvijuar në Tabelën  më poshtë: 

Tab. 23  Ndikimet mjedisore që mund të shkaktohen nga aktivitetet e parashkuara në Plan 
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Sektori i 

mjedisit  

Përcaktimi i ndikimeve që mund të vlerësohen në raportin e 

VSM-së 

Vlerësimi 

PO/JO 

Toka  fragmentimi i zonave me aktivitet të dendur bujqësor /zona 

pyjore 

 administrimi  i  mbetjeve  të  gjeneruara  nga  aktivitetet  

e  ndërhyrjeve infrastrukturore 

 humbja e tokës nga erozioni dhe rrëshqitjet 

 ndryshimi i mundshëm i kategorisë së përdorimit të tokës 

nga aktivitetet dhe infrastruktura 

 rreziqe të degradimit të tokës bujqësore, pyjore  

 shpërhapja urbane, erozioni bregdetar 

 zonat e ndotura industriale dhe burime te tjera të ndotjes  

PO 

Ajri  emetimi  i  ndotësve  në  ajër,  me   ndikime  të  dëmshme  

 emetimi i ndotësve për të cilët janë përcaktuar kufijtë e 

sipërm në nivel kombëtar 

 ndikimi në shëndet në praninë e lartë të ndotësve në ajër 

PO 

Faktorët 

klimatike 

 ndjeshmëria e rrjeteve dhe strukturave ndaj situatave 

ekstreme të motit (infrastrukturës dhe strukturave 

mbrojtese) 

 emetimet e gazrave “sere” që shkaktohen nga djegia e 

karburanteve 

 përshtatja ndaj ndryshimeve të klimës 

 pershtatja e infrastrukturës 

PO 

Uji  ndikimet e substancave ndotëse e të rrezikshme në cilësinë 

e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore,  

 ndikimet tek cilësia e ujit të pijshëm 

 ndikimet mbi ujërat e plazheve 

 burimet e ndotjes së ujit 

PO 

Mjedisi natyror 

(biodiversiteti, 

habitatet, zonat 

e mbrojtura) 

 fragmentimi i habitateve, speciet e rrezikuara 

 ndikim në migrimin e kafshëve 

 ndikim në integritetin dhe funksionalitetin e zonave        të 

mbrojtura dhe të zonave të Natura 2000 

 ndikime mbi tipologjinë dhe cilësitë e vecorive natyrore. 

 Administrimi dhe mbrojtja e pyjeve dhe kullotave 

PO 

Mbetjet  ndikimet nga zona te ndotura te njohura si Hot-Spote. 

 ndikimet nga vend depozitime te hapura të mbetjeve.  

 kapacitet i pamjaftueshem i landfilleve ekzistues / mungesa 

e tyre. 

 mbetjet inerte, t e rrezikshme, spitalore dhe t e kafshëve 

nuk trajtohen sipas kerkesave ligjore. 

 ndarja në burim e mbetjeve / riciklimi (kuadri ligjor është 

plotësuar që prej vitit 2011, por nuk zbatohet në praktikë). 

 Grumbullimi/ripërdorimi/riciklimi 

PO 

Zhurma  ndotja  akustike  qe  shkaktohet  gjate  ndertimit  dhe  PO 
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shfrytezimit  te infrastruktures perkatese dhe ndikimi tek 

shendeti i njerezve. 

 Monitorimi zhurmës 

Popullsia dhe 

asetet material 

 ndikime mbi asetet materiale per shkak te nevojes per 

hapesire. 

 aksesibiliteti dhe lidhjet mes zonave/rajoneve te ndryshme. 

 ndikimet qe lidhen me sigurine rrugore. 

 Shërbimet 

PO 

Trashegimia 

Kulturore 

 ndikime ne elementet e trashegimise kulturore 

 Ruajtja ne procesin e planifikimit. 

PO 

Rreziqet: 

-Permbytjet  

 permbytjet nga lumenjte Drin, Bune, Kir, Shale. 

 permbytje nga keq menaxhimi i HEC-ve. 

 permbytje nga mungesa e pastrimit te sistemit kullues dhe 

gadishmerise hidrovoreve. 

 permbytje nga demtimi argjinaturave. 

 Pasojat e përmbytjeve 

po 

Peisazhi  ndryshimi i peisazhit dhe i vecorive pamore te hapesires. 

 Mbrojtja e peizazhit 

PO 

 

6.2  Metodika e vlerësimit të ndikimit në mjedis 

Vlerësimi i ndikimit në mjedis, është përgatitur në përputhje me kerkesat e Ligjit 91/2013 “Për 

Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, ku jepet raporti VSM. Ndikimet e rëndësishme të Planit në 

mjedis dhe objektivat mjedisore janë analizuar dhe vlerësuar sipas shkallëve të mëposhtme: 

A –S’ka ndikim/ndikim pozitiv 

B – Ndikim i parëndësishëm 

C – Ndikimi bëhet i parëndësishëm për shkak të zbatimit të masave zbutëse 

D – Ndikim i rëndësishëm 

E – Ndikim shkatërrues 

X – Vlerësimi i ndikimit nuk është i mundur 

Vlerësimi i ndikimeve të Planit sipas shkallës A, B dhe C do të thotë që ndikimet e zbatimit të 

Planit ndaj arritjes së objektivave mjedisore janë të pranueshme. Ndikimet e parëndësishme janë 

vlerësuar me B, ndërsa  ndikimet  që  bëhen  të  pranueshme  vetëm  pas  zbatimit  të  masave  

zbutëse  perkatese,  janë vlerësuar me C. Shkallët D dhe E nënkuptojnë se ndikimet e zbatimit të 

Planit ndaj arritjes se objektivave mjedisore jane te papranueshme. Me poshte jane pershkruar 

indikatoret dhe kriterete e vleresimit si dhe shkallet përkatëse të vlerësimit për secilën objektiv 

mjedisore. 

Përshkrimi i kritereve dhe metodologjisë se vlerësimit për objektivat mjedisore 
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Toka - Në tabelën -24 kriteret e vlerësimit dhe metodologjia për:  

OM 1: Garantimi i menaxhimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të tokës dhe mbrojtja e saj. 

Tab.- 30  Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM1  

Indikatori / kriteri i vlerësimit Shkalla e vlerësimit 

Ndryshimi i strukturës aktuale të përdorimit të 

tokës dhe pyjeve 

(zbatimi i aktiviteteteve që lidhen me ndërhyrjet 

infrastrukturore në toka bujqësore dhe  zona  

pyjore  do  të  cojë  në  humbjen dhe /ose 

ndryshimin e përhershëm të kategorisë së 

përdorimit të tyre (nga tokë bujqësore apo zonë 

pyjore në truall ndërtimi apo ndonjë kategori 

tjetër) 

 ndryshimi i  strukturës së  përdorimit të 

tokës bujqësore me potencial të mirë 

prodhues 

(zbatimi i aktiviteteteve që lidhen me ndërhyrjet 

infrastrukturore në toka bujqësore me potencial 

të mirë prodhues do të çojë në humbjen e 

përhershme të tokës bujqësore me cilësi të 

lartë) 

 probabiliteti i  zbatimit të  aktiviteteteve që 

lidhen me ndërhyrjet infrastrukturore në zona 

pyjore me status të veçantë 

(zbatimi i aktiviteteteve qe lidhen me nderhyrjet 

infrastrukturore ne zona pyjore me status  te  

vecante  mbrojtjeje  /  konservimi mund te preke 

ne menyre te konsiderueshme ato cilesi per te 

cilat zona eshte vene nën këtë status) 

 probabiliteti i  zbatimit të  aktiviteteteve që 

lidhen me ndërhyrjet infrastrukturore në zona 

pyjore me një funksion të mirëpërcaktuar të 

prodhimit të lendës drusore 

(zbatimi    i    aktiviteteteve    që    lidhen    me 

ndërhyrjet infrastrukturore në zona pyjore me 

një funksion të mirëpërcaktuar të prodhimit të 

lëndës drusore do të çojë në humbjen e 

A -s’ka  ndikim/ndikim  pozitiv:  Aktivitetet  e  

parashikuara nuk prekin zonat pyjore apo token 

bujqesore, sipas ndarjes aktuale te perdorimit te 

tokes. 

B – ndikim i parëndësishëm: Nëse zbatohen 

dispozitat ligjore, ndikimi  mbi  përdorimin e  

qendrueshëm të  tokës  bujqësore dhe pyjeve 

do të jetë i parendësishëm, pavarësisht faktit se 

aktivitetet do te zbatohen ne toka bujqësore me 

potencial të mirë prodhues, apo në zona pyjore 

me një funksion të mirëpërcaktuar të prodhimit 

të lëndës drusore. 

C – ndikimi bëhet i parëndësishëm për shkak 

të zbatimit të masave zbutëse: Probabiliteti  i  

ndryshimit   të strukturës aktuale të përdorimit  

te  tokes  bujqësore dhe  pyjeve është  i  lartë. 

Infrastruktura do të shtrihet në toka bujqësore 

me potencial të mirë prodhues, apo në zona 

pyjore me nje funksion të mirëpërcaktuar të 

prodhimit të lëndës drusore. Duhen parashikuar 

masa zbutëse për të reduktuar ndikimin. 

D – ndikim i rëndësishëm: Probabiliteti i 

ndryshimit të struktures aktuale të përdorimit te 

tokes bujqësore dhe pyjeve është shumë i lartë. 

Ndikimi mbi përdorimin e qendrueshëm të 

tokës bujqësore dhe të pyjeve do  të jetë i  

konsiderueshëm. Infrastruktura do të shtrihet 

në toka bujqësore me potencial të mirë 

prodhues, apo në zona  pyjore  me  një  

funksion  të  mirëpërcaktuar te  prodhimit te 

lendes drusore. Nuk mund të merren masa 

zbutëse për të reduktuar ndikimin. 

E – ndikim shkatërrues: Probabiliteti i 

ndryshimit të strukturës aktuale të përdorimit të 

tokës bujqësore me potencial të mirë prodhues, 

apo të zonave pyjore me një funksion të 
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përhershme të këtyre zonave) 

 

mirëpërcaktuar të prodhimit të lëndës drusore 

është kaq i madh sa që ndikimi në bujqësi dhe 

pyje do te kete pasoja shkatërruese. 

X – vlerësimi i ndikimit  nuk është i mundur: 

Ndikimi nuk mund të vlerësohet për shkak të 

mungeses se te dhenave. 

 

Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe metodologjia per  

OM 2: Parandalimi i shfrytezimit te burimeve natyrore, duke rritur nivelin e perdorimit te 

materialeve te riciklueshme nga mbetjet qe gjenerohen gjate ndertimit/rehabilitimit te 

infrastruktures. 

Tab.30/1 Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM2 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

Niveli    i    riciklimit    te    mbetjeve    qe 

gjenerohen gjate  ndertimit / rehabilitimit 

te infrastruktures fizike 

(aktivitetet qe lidhen me ndertimin / 

rehabilitimin e infrastruktures fizike duhet te 

garantojne se te pakten 55% e mbetjeve qe 

gjenerohen duhet te riciklohen, dhe materiali qe 

germohet duhet, sa me shume te jete e mundur 

te riciklohet duke u perdorur ne mbushjet gjate 

ndertimeve) 

A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Aktivitetet e 

parashikuara nuk do te shkaktojne mbetje nga 

punimet e ndertimit apo germimet. 

B – ndikim i parendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te gjeneroje mbetje nga 

ndertimi. Megjithate, ato do te perpunohen 

totalisht, nderkohe qe 55% e tyre do te 

riperdoren si mbetje ndertimore e riciklueshme. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  

shkak  te  zbatimit  te masave zbutese: 

Zbatimi i aktiviteteve do te gjeneroje mbetje 

nga ndertimi. Megjithate, per shkak te 

vecorive cilesore te mbetjeve, ato nuk mund te 

perpunohen dhe nuk mund te garantohet se 

55% e tyre do te riperdoren, ne rast se nuk 

zbatohen masat zbutese. 

D – ndikim i rendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te gjeneroje mbetje nga 

ndertimi. Megjithate, per shkak te vecorive 

cilesore te mbetjeve, te  pakten 55% e  tyre 

nuk  mund te  perpunohen dhe riperdoren. Nuk 

mund te merren masa zbutese per te rritur 

sasine e mbetjeve te ricikluara. 

E  –  ndikim  shkaterrues:  Zbatimi  i  

aktiviteteve  do  te  gjeneroje mbetje  nga  

ndertimi,  per  te  cilat  duhet  te  organizohet  
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procesi  i largimit. 

X – vleresimi i ndikimit nuk eshte i mundur: 

Ndikimi nuk mund te vleresohet per shkak te 

mungeses se te dhenave. 

 

Ajri - Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe metodologjia per  

OM  3: Garantimi i arritjes se objektivave afatgjata per sasite vjetore te shkarkimeve te ndotesve, 

per te arritur perputhshmerine me kufijte maksimale te lejueshem nga BE per shkarkimet e 

ndotesve atmosferike. 

30/2-Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM3 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

Sasia vjetore e emetimeve te ndotesve ne ajer,  

dmth  e  oksideve  te  squfurit, oksideve  te  

azotit,  lendes  organike volatile pa permbajtje 

metani, amoniakut dhe pjesezave 

(permiresime te  matshme te  cilesise  se  ajrit 

duke arritur nivelet e synuara te ndotesve e ajrit  

ne  lidhje  me  shenetin e  njerezve, sipas 

vlerave  respektive:  per  NOx  -  40  μ/m³,  per 

PM10  - 40 μ/m³, per PM2,5  - 25 g/m3 dhe 20 

g/m3 dhe SO2 - 125 μ/m³. 

Numri vjetor i diteve kur tejkalohet niveli i  

ndotjes  se  ajrit  me  pjeseza,  i  matur  ne pikat  

e  monitorimit,  te  cilat  jane  te ekspozuara 

ndaj emetimeve te ndotesve 

(duhet  te  reduktohet  me  40%  numri  i  diteve 

kur  tejkalohet  niveli  i  ndotjes  se  ajrit  me 

pjeseza;  sa  me  pak  dite  me  ndotje  te  larte  

te ajrit, aq me i ulet eshte ndikimi tek  shendeti i 

njerezve  dhe  kostoja  per  shoqerine,  per  

shkak te  numrit  relativisht  te  larte  te  

njerezve  te ekspozuar,  shendeti  i  te  cileve  

preket  nga  ky faktor)   

A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Aktivitetet e 

parashikuara nuk do te shkaktojne emetime te 

ndotesve ne ajer (perfshire edhe pjesezat), per 

te cilat jane percaktuar kufijte maksimale te 

emetimit ne nivel kombetar. Zbatimi i 

aktiviteteve do te reduktoje emetimet e 

ndotesve. 

B – ndikim i parendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te shkaktoje emetime te 

ndotesve ne ajer (perfshire edhe pjesezat), per 

te cilat jane percaktuar kufijte maksimale te 

emetimit ne nivel kombetar, por jo deri ne ate 

mase sa te tejkalohen kufijte e percaktuar ne 

SKZHI-II. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  

shkak  te  zbatimit  te masave zbutese: Zbatimi i 

aktiviteteve do te shkaktoje emetime te ndotesve 

ne ajer  (perfshire  edhe  pjesezat), per te cilat 

jane percaktuar  kufijte  maksimale  te  emetimit  

ne  nivel  kombetar  deri ne ate  mase  sa  do te 

tejkalohen kufijte  e percaktuar ne SKZHI-II. 

Per  te  reduktuar  emetimet  duhet  te  

parashikohen  dhe  zbatohen masa  zbutese  ne  

menyre  qe  niveli  maksimal  i  emetimeve  te 

zbrese ne kufijte e parashikuar ne SKZHI-II.   

D  – ndikim i rendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te shkaktoje emetime te ndotesve 

ne ajer (perfshire edhe pjesezat), per te cilat jane 

percaktuar kufijte maksimale te emetimit ne 
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nivel kombetar deri  ne  ate  mase  sa  do  te  

tejkalohen  kufijte  e  percaktuar  ne SKZHI-II.  

Nuk  mund  te  merren  masa  zbutese  per  te  

reduktuar nivelin e emetimeve nen kufijte e 

percaktuar dhe per te mbajtur ndikimin nen 

nivelin e percaktuar te ndotjes se ajrit me 

pjeseza.   

E  –  ndikim  shkaterrues:  Zbatimi  i  

aktiviteteve  do  te  shkaktoje emetime te 

ndotesve ne ajer (perfshire edhe pjesezat), per te 

cilat jane percaktuar kufijte maksimale te 

emetimit ne nivel kombetar deri  ne  ate  mase  

sa  kufijte  e  percaktuar  ne  SKZHI-II do te 

tejkalohen  ne  menyre  te  konsiderueshme  dhe  

ndotja  e  ajrit  me pjeseza  do  te  jete  ne  nivel  

te  tille  qe  do  te  kete  nje  efekt  te 

konsiderueshem dhe te demshem mbi shendetin 

e njerezve.   

X – vleresimi i ndikimit nuk eshte i mundur: 

Ndikimi nuk mund te vleresohet per shkak te 

mungeses se te dhenave 

 

Faktoret klimatike - Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe 

metodologjia per OM  4: Adoptimi i infrastruktures ne pergjigje te ndryshimeve klimatike 

dhe reduktimi i sasive vjetore te emetimeve te gazeve sere ne nivelet e percaktuara ne SKZHI 

II. 

30/3.Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM4 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

 adaptimi i infrastruktures perkatese ndaj 

ndryshimeve klimatike 

 

(aktivitetet  qe  lidhen  me  ndertimin  / 

rehabilitimin  e  infrastruktures  perkatese duhet  

te  perfshijne  aktivitete  qe  zvogelojne apo  

parandalojne  pasojat  e  ndryshimeve klimatike,  

vecanerisht  te  permbytjeve, debores dhe 

ngricave) 

 

 sasia  vjetore  e  emetimeve  te  gazeve ‘sere’ 

 A  –  s’ka  ndikim/ndikim  pozitiv:  

Aktivitetet  e  parashikuara garantojne  

adaptimin  ndaj  ndryshimeve  klimatike,  apo  

nje  gje  e tille s’ka nevoje te garantohet; 

aktivitetet e parashikuara nuk do te shkaktojne  

rritje  te  emetimeve  te  gazeve  ‘sere’.  Zbatimi  

i aktiviteteve do te reduktoje emetimet e gazeve 

‘sere’.   

B – ndikim i parendesishem: Aktivitetet e 

parashikuara garantojne adaptimin  ndaj  

ndryshimeve  klimatike,  apo  nje  gje  e  tille  

s’ka nevoje te garantohet. Emetimeve e gazeve 

‘sere’ do te rriten, por por  jo  deri  ne  ate  mase  



207 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

 

(sasia  maksimale  e  emetimeve  te  gazeve 

‘sere’  nuk  duhet  te  tejkaloje  sasine  e  synuar 

vjetore  prej  18,000  Gg  CO2  ekuivalent  ne 

2020 

Ndikimet  kumulative  te  te  gjithe  aktiviteteve 

te  Planit  nuk  duhet  te  shkaktojne  nje  sasi 

vjetore nga te gjitha burimet e emetimeve te 

gazeve  ‘sere’  qe  te  tejkaloje  vlerat  e  

synuara qe  jepen  ne  SKZHI-II  lidhur  me  

Reduktimin  e Emetimeve te Gazeve ‘Sere’ ne 

2020.) 

sa  te  tejkalohen  kufijte  e  percaktuar  ne 

SKZHI-II. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  

shkak  te  zbatimit  te masave  zbutese:  

Aktivitetet  e  parashikuara  garantojne  

adaptimin ndaj  ndryshimeve  klimatike,  apo  

nje  gje  e  tille  s’ka  nevoje  te garantohet.  

Emetimeve  e  gazeve  ‘sere’  do  te  rriten  deri  

ne  ate mase  sa  do  te  tejkalohen  kufijte  e  

percaktuar  ne  SKZHI-II.  Per  te reduktuar  

emetimet  duhet  te  parashikohen  dhe  

zbatohen  masa zbutese, te cilat do te garantojne 

qe niveli i emetimeve nuk do te kaloje kufijte e 

parashikuar ne SKZHI-II.   

D  –  ndikim  i  rëndësishëm:  Aktivitetet  e  

parashikuara  garantojne adaptimin  ndaj  

ndryshimeve  klimatike,  apo  një  gjë  e  tille  

s’ka nevoje te garantohet. Emetimeve  e gazeve 

‘sere’ do te rriten  deri në atë  masë  sa  do  te  

tejkalohen  kufijtë  e  përcaktuar  ne  SKZHI-II. 

Nuk  mund  të merren  masa  zbutëse  për  të  

reduktuar  nivelin  e emetimeve nën kufijtë e 

përcaktuar. 

E – ndikim shkatërrues: Aktivitetet e 

parashikuara nuk garantojne adaptimin  ndaj  

ndryshimeve  klimatike,  apo  zbatimi  i  

aktiviteteve do të rritë emetimet e  gazeve ‘sere’ 

deri në atë  masë  sa  kufijtë e përcaktuar  në  

SKZHI-II  do  te  tejkalohen  në  mënyrë të 

konsiderueshme. 

X – vlerësimi i ndikimit nuk është i mundur: 

Ndikimi nuk mund te vleresohet për shkak te 

mungesës së të dhënave. 

 

Uji -  Në tabelën  më  poshtë  janë  përshkruar  kriteret  e  vlerësimit  dhe  metodologjia  për   

OM  5:  Kufizimi  i efekteve negative mbi ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore, ujërat e njelmet, 

ujërat bregdetare dhe burimet e ujit të pijshëm. 

 Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM5 

Indikatori / kriteri i vlerësimit Shkalla e vleresimit 

 mundësi ndërhyrjeje në zonat me burime A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Aktivitetet 



208 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

ujore të mbrojtura 

(zbatimi   i   aktiviteteve   jashtë   zonave   me 

burime ujore do të thotë me pak mundësi për 

ndotjen e ujit nentokesor qe përdoret si burim 

furnizimi me ujë) 

 

 mundesi ndërhyrjeje ne zonat me burime 

ujore per larje 

(zbatimi i aktiviteteve në zonat me burime ujore 

per larje do të thotë më shumë mundësi për 

ndotjen e ujërave që përdoren për larje) 

 

 mundësi ndՎrhyrjeje ne zonat me  rrezik 

permbytjeje 

(zbatimi i aktiviteteve ne zonat me rrezik 

permbytjeje redukton zonat mbrojtese dhe rrit 

mundesine per deme nga permbytjet) 

 

 mundësi     ndërhyrjeje  në zonat ujëmbajtëse 

me një nivel të lartë të prekshmerisë 

(zbatimi  i  aktiviteteve  në  zonat  ujëmbajtëse 

me  një  nivel  të lartë  të  prekshmërisë do  të 

thotë   më   shumë   mundësi   për   ndotjen   e 

ujerave nentokesore) 

nuk do te ushtrojne trysni shtese mbi ujerat 

nentokesore dhe siperfaqesore, ujerat e njelmet, 

ujerat liqenorë dhe burimet e ujit te pijshem, apo 

ndikimi do te jete pozitiv. 

B – ndikim i parendesishem: Nese zbatohen 

dispozitat perkatese 

ligjore, ndikimi mbi ujerat nentokesore dhe 

siperfaqesore, ujerat e njelmet, ujerat liqenorë 

dhe burimet e ujit te pijshem do te jete i 

parendesishem, pavaresisht faktit se aktivitetet 

mund te zbatohen ne zona me burime ujore te 

mbrojtura, ne zona ujembajtese me nje nivel te 

larte te prekshmerise, ne zona me burime ujore 

per larje apo ne zona me rrezik permbytjeje. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  

shkak  te  zbatimit  te 

masave zbutese: Megjithe zbatimin e 

dispozitave ligjore, trysnia mbi ujerat 

nentokesore dhe siperfaqesore, ujerat e njelmet, 

ujerat liqenorë dhe burimet e ujit te pijshem 

mund te jete e madhe, sidomos per shkak se 

probabiliteti i zbatimit te aktiviteteve ne zona 

me burime ujore te mbrojtura, ne zona 

ujembajtese me nje nivel te larte te 

prekshmerise, ne zona me burime ujore per larje 

apo ne zona me rrezik permbytjeje, eshte i larte. 

Duhen parashikuar dhe zbatuar masa zbutese per 

te reduktuar ndikimin. 

D – ndikim i rendesishem: Megjithe zbatimin e 

dispozitave ligjore, trysnia mbi ujerat 

nentokesore dhe siperfaqesore, ujerat e njelmet, 

ujerat liqenorë dhe burimet e ujit te pijshem do 

te jete e madhe, sidomos per shkak se 

probabiliteti i zbatimit te aktiviteteve ne zona 

me burime ujore te mbrojtura, ne zona 

ujembajtese me nje nivel te larte te 

prekshmerise, ne zona me burime ujore per larje 

apo ne zona  me rrezik permbytjeje, eshte  

shume i  larte. Nuk  mund te merren masa 

zbutese per te reduktuar ndikimin. 

E – ndikim shkaterrues: Megjithe zbatimin e 

dispozitave ligjore, trysnia mbi ujerat 

nentokesore dhe siperfaqesore, ujerat e njelmet, 
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ujerat liqenorë dhe burimet e ujit te pijshem do 

te jete jashtezakonisht e madhe, sidomos per 

shkak se probabiliteti i zbatimit te aktiviteteve 

ne zona me burime ujore te mbrojtura, ne zona 

ujembajtese me nje nivel te larte te 

prekshmerise, ne zona me burime ujore per larje 

apo ne zona me rrezik permbytjeje, eshte shume 

i larte. Nuk mund te merren masa zbutese per te 

reduktuar ndikimin. 

X – vleresimi i ndikimit nuk eshte i mundur: 

Ndikimi nuk mund te vleresohet per shkak te 

mungeses se te dhenave. 

 

Mjedisi natyror - Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe metodologjia 

per OM 6: Garantimi i kohezionit te popullatave dhe mbrojtjes se biodiversitetit. 

 

Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM6 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

 mundesia     e     nderhyrjes     ne     zonat 

qendrore te habitateve te mishngrenesve te 

medhenj 

(zbatimi i aktiviteteteve qe lidhen me nderhyrjet 

infrastrukturore ne zonat e rendesishme 

ekologjike te habitateve te mishngrenesve te  

medhenj  do  te  sjelle  nje trysni me te madhe 

mbi keta lloje dhe do te nderprese linjat e 

migrimit; ka mundesi potenciale per ndikim tek 

biodiversiteti ne nivel rajonal dhe nderkufitar) 

 mundesia e nderhyrjes ne zonat me pyje te 

dendura 

(planifikimi i infrastruktures se re ne zona me 

pyje te dendura do te sjelle ndikime negative 

mbi kafshet e egra dhe do te nderprese linjat e 

migrimit; ka mundesi potenciale per ndikim tek 

biodiversiteti ne nivel lokal dhe rajonal) 

A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Nuk do te 

kete ndikim ne kohezionin e popullatave dhe ne 

mbrojtjen e biodiversitetit, apo ndikimi do te 

jete pozitiv. 

B – ndikim i parendesishem: Nese zbatohen 

dispozitat perkatese ligjore, ndikimi ne 

kohezionin e popullatave dhe ne mbrojtjen e 

biodiversitetit do te jete i parendesishem. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  

shkak  te  zbatimit  te masave zbutese: Megjithe 

zbatimin e dispozitave ligjore, nuk mund te  

garantohet  kohezioni  i  popullatave  dhe  

mbrojtja  e biodiversitetit. Duhen parashikuar 

dhe zbatuar masa zbutese per te reduktuar 

ndikimet e rendesishme. 

D – ndikim i rendesishem: Megjithe zbatimin 

e dispozitave ligjore, nuk mund te garantohet 

kohezioni i popullatave dhe mbrojtja e 

biodiversitetit. Nuk eshte e mundur te merren 

masa zbutese per te reduktuar ndikimin. 

E  –  ndikim  shkaterrues:  Megjithe  zbatimin  
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e  dispozitave  ligjore, ndikimi  mbi  kohezionin  

e  popullatave  dhe  mbrojtjen  e biodiversitetit  

eshte  shkaterrues.  Nuk  eshte  e  mundur  te  

merren masa zbutese per te reduktuar ndikimin. 

X – vleresimi i ndikimit nuk eshte i mundur: 

Ndikimi nuk mund te vleresohet per shkak te 

mungeses se te dhenave. 

Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe metodologjia per  

OM 7: Ruajtja e zonave qe kane nje status te vecante mbrojtjeje, prej aktiviteteve me ndikime te 

konsiderueshme. 

 Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM7 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

 mundesia e nderhyrjes ne zonat e Natura 

2000 dhe/ose zonat e mbrojtura 

(zbatimi    i    aktiviteteteve   qe    lidhen    me 

nderhyrjet infrastrukturore ne zonat e 

mbrojtura do  te  sjelle  ndikime negative ne 

funksionimin dhe kohezionin e ketyre zonave, si 

dhe tek speciet dhe llojet e vecanta te 

habitateve) 

 mundesia e nderhyrjes ne zonat me vlera te 

vecanta natyrore 

(zbatimi  i  aktiviteteteve  qe  lidhen  me 

nderhyrjet infrastrukturore ne zonat me vlera te  

vecanta  natyrore  do  te  sjelle  ndikime 

negative ne llojin dhe cilesine e ketyre vlerave 

te vecanta natyrore) 

A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Nuk do te 

kete ndikim ne zonat natyrore me status 

mbrojtjeje, apo ndikimi do te jete pozitiv. 

B – ndikim i parendesishem: Nese zbatohen 

dispozitat perkatese ligjore, ndikimi ne zonat 

natyrore me status mbrojtjeje do te jete i 

parendesishem, megjithe faktin se  ka  mundesi 

te  nderhyrjes se aktiviteteve ne zonat natyrore 

me status mbrojtjeje dhe ne zonat me vlera te 

vecanta natyrore. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  

shkak  te  zbatimit  te masave zbutese: Megjithe 

zbatimin e dispozitave ligjore, zonat natyrore 

me status mbrojtjeje nuk mund te mbrohen. 

Duhen parashikuar dhe zbatuar masa zbutese per 

te reduktuar ndikimet e rendesishme. 

D – ndikim i rendesishem: Megjithe zbatimin 

e dispozitave ligjore, zonat natyrore me status 

mbrojtjeje nuk mund te mbrohen. Nuk eshte e 

mundur te merren masa zbutese per te reduktuar 

ndikimin. 

E  –  ndikim  shkaterrues:  Megjithe  zbatimin  

e  dispozitave  ligjore, ndikimi mbi zonat 

natyrore me status mbrojtjeje eshte shkaterrues. 

Nuk  eshte  e  mundur  te  merren  masa  zbutese  

per  te  reduktuar ndikimin. 
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X – vleresimi i ndikimit nuk eshte i mundur: 

Ndikimi nuk mund te vleresohet per shkak te 

mungeses se te dhenave. 

 

 

Mbetjet - Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe metodologjia per  

OM 8: Kompletimi teresor i infrastruktures se landfilleve dhe njekohesisht reduktim i sasise se 

depozitimit te mbetjeve ne landfill nepermjet proceseve te reduktimit dhe rritjes se riciklimit e 

riperdorimit. 

-Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM8 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

 sasia   e  mbetjeve  qe   gjenerohen  dhe 

depozitohen ne landfill 

(zhvillimet   e   reja   do   te   rritin   sasine   e 

mbetjeve qe gjenerohen, perfshir mbetjet e 

ngurta, te lengeta dhe te rrezikshme, dhe ky 

fakt ben qe te priten ndikime negative ne 

cilesine e  tokes, te  ujerave nentokesore, te 

ajrit dhe ne shendetin e njerezve) 

 sasia e mbetjeve qe riciklohen 

(SKZHI  II  deklaron  se  deri  ne  2020  sasia  

embetjeve urbane te ricikluara do te jete 55%) 

 ndertimi i landfilleve te reja 

(kjo gje do te ndikoje pozitivisht ne procesin e 

trajtimit dhe  riciklimit  te  mbetjeve; 

megjithate gjate ndertimit dhe shfrytezimit te 

tyre priten disa ndikime, te cilat do te jene te 

parendesishme nese aplikohet strategjia e 

duhur e zbutjes) 

A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Aktivitetet e 

pritshme nuk do te rritin sasine e mbetjeve te 

gjeneruara. Zbatimi i aktiviteteve do te 

permiresoje procesin e grumbullimit/trajtimit te 

mbetjeve. 

B – ndikim i parendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te rrite sasine e mbetjeve te 

gjeneruara, por jo deri ne ate mase sa te 

influencoje procesin   e   grumbullimit/trajtimit  

te   mbetjeve   dhe   te   preke mjedisin natyror 

dhe njerezor. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  

shkak  te  zbatimit  te masave zbutese: 

Zbatimi i aktiviteteve do te rrite sasine e 

mbetjeve te gjeneruara, gje qe do te shkaktoje 

ndotje te tokes, ujit, ajrit dhe rreziqe per 

shendetin e njerezve. Duhen parashikuar dhe 

zbatuar masa  zbutese  per  te  reduktuar 

ndikimin,  te  cilat  garantojne se procesi i 

grumbullimit/trajtimit te mbetjeve i pergjigjet 

sasise se rritur te  mbetjeve dhe se  niveli i  

ndotjes ulet deri ne  kufijte e vlerave te 

pranuara/percaktuara. 

D – ndikim i rendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te rrite sasine e mbetjeve te 

gjeneruara, gje qe do te shkaktoje ndotje te 

tokes, ujit, ajrit dhe rreziqe per shendetin e 

njerezve. Nuk ka mundesi te merren masa 
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zbutese per ta mbajtur ndikimin nen kufijte e 

vlerave te pranuara/percaktuara. 

E – ndikim shkaterrues: Zbatimi i aktiviteteve 

do te rrite sasine e mbetjeve te gjeneruara, dhe 

ndotja e tokes, ujit, ajrit dhe rreziqet per 

shendetin e njerezve jane ne nje mase te tille qe 

kane efekt te konsiderueshem dhe te demeshem 

per shendetin e njerezve. 

X – vleresimi i ndikimit nuk eshte i mundur: 

Ndikimi nuk mund te vleresohet per shkak te 

mungeses se te dhenave. 

 

Zhurma - Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe metodologjia per  

OM 9: Reduktimi i ndotjes se zhurmes/akustike dhe perafrimi me nivelet e rekomanduara nga 

BE dhe OBSH. 

 Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM9 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

 ekspozimi  ndaj  zhurmes  se  shkaktuar prej 

nderhyrjeve ne infrastrukture 

(sa me pak shqetesime qe te kete mjedisi nga 

zhurma, aq me i ulet eshte ndikimi ne cilesine e 

mjedisit, shendetin e njerezve dhe kostot e 

shoqerise, per shkak te numrit te njerezve te 

ekspozuar, shendeti i te cileve preket direkt) 

A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Aktivitetet e 

pritshme nuk do te rritin ekspozimin ndaj 

zhurmes. Perkundrazi keto aktivitete do ta ulin 

kete ekspozim. 

B – ndikim i parendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te rrite pak ekspozimin ndaj 

zhurmes, por nese zbatohen dispozitat perkatese 

ligjore, ndikimi do te jete i parendesishem. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  

shkak  te  zbatimit  te masave zbutese: Zbatimi i 

aktiviteteve do te rrite ekspozimin ndaj zhurmes. 

Megjithe zbatimin e dispozitave ligjore, ndikimi 

do te jete i  rendesishem.  Duhen  parashikuar  

dhe  zbatuar  masa  zbutese shtese per te 

reduktuar ndikimin. 

D – ndikim i rendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te rrite ekspozimin ndaj 

zhurmes. Megjithe zbatimin e dispozitave 

ligjore, ndikimi do te jete i rendesishem. 

Duhen parashikuar dhe zbatuar masa zbutese 

shtese per te reduktuar ndikimin. Nuk ka 

mundesi te merren masa zbutese per te 



213 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

reduktuar  ndikimin.  

E –ndikim   shkaterrues:   Zbatimi   i   

aktiviteteve   do   te   rrite ekspozimin ndaj 

zhurmes deri ne nje mase te tille qe kjo gje do 

te kete nje efekt te konsiderueshem dhe te 

demshem per shendetin e njerezve e me tej. 

X – Vleresimi i ndikimit nuk eshte i 

mundur: Ndikimi nuk mund te vleresohet 

per shkak te mungeses se te dhenave. 

 

Popullsia dhe asetet materiale -  Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe 

metodologjia per OM 10: Permiresimi i kohezionit social, sigurise se jeteses dhe levizshmerise se 

qendrueshme. 

Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM10 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

 lidhja mes vendbanimeve dhe qendrave 

rajonale 

(nje lidhje me e shpejte dhe me e mire 

permireson kohezionin social: lidhja me e 

shpejte  me  qendrat  e  qyteteve  perben  nje 

baze me te mire per zhvillimin e turizmit dhe 

aktiviteteve  ekonomike,  te  cilat  nga  ana  e 

tyre  sjellin  ndikime  pozitive ne  te  ardhurat 

individuale dhe komunitare, ne menyren e 

jeteses dhe ne vleren e aseteve materiale – 

pasurite e paluajtshme) 

 perfshirja      e      aktiviteteve     per      te 

permiresuar sigurine e trafikut 

(me shume aktivitete te kesaj natyre sjellin 

permiresim te  sigurise rrugore dhe  me  pak 

aksidente) 

 perfshirja  e  aktiviteteve  per  te  rritur 

efektivitetin e transportit publik 

(perdorimi sa me i madh i transportit public 

sjell nje levizshmeri me efektive dhe te 

qendrueshme; nje transport publik me efektiv 

sjell uljen e ngarkese se trafikut ne rruge dhe 

ruan vleren e aseteve materiale sic eshte toka 

A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Aktivitetet 

nuk do te ndikojne ne arritjen e objektives, ose 

zbatimi i tyre do te permiresoje lidhjet mes 

zonave te vecuara me qendrat rajonale, do te 

permiresoje sigurine e trafikut dhe 

levizshmerine e qendrueshme. 

B – ndikim i parendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do te garantoje lidhjet mes zonave 

te vecuara me qendrat rajonale, sigurine e 

trafikut dhe levizshmerine e qendrueshme, por 

krahasuar me gjendjen aktuale keto lidhje do te 

jene disi me te dobeta. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem per  

shkak  te  zbatimit  te masave zbutese: Zbatimi 

i aktiviteteve do t’i beje me te dobeta lidhjet 

mes zonave te vecuara me qendrat rajonale, 

sigurine e trafikut dhe levizshmerine e 

qendrueshme, krahasuar me gjendjen aktuale. 

Duhen parashikuar dhe zbatuar masa zbutese 

per te reduktuar ndikimin. 

D –ndikim i rendesishem: Zbatimi i 

aktiviteteve do t’i beje konsiderueshem me te 

dobeta lidhjet mes zonave te vecuara me 

qendrat rajonale, sigurine e trafikut dhe 

levizshmerine e qendrueshme, krahasuar me 
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dhe pasurite e paluajtshme; gjithashtu nje 

transport publik me efektiv redukton sforcon 

financiare per familjet, pasi redukton nevojen 

per te patur apo perdorur makina personale) 

 perfshirja  e  aktiviteteve  per  te  rritur 

mundesite per nje menyre te shendetshme te 

jeteses 

(aktivitetet  qe  lidhen  me  levizshmerine  e 

qendrueshme, kerkojne nje organizim te mire 

te  infrastruktures  clodhese/agetuese  (per 

shembull  korsite  e  bicikletave,  monopatet  e 

ecjes  me  kembe,  perfshire  edhe  mberritjen 

deri  aty);  clodhja/argetimi  ndikon  pozitivisht 

ne  gjendjen  mendore  dhe  fizike  te  njerezve 

dhe  ne  kete  menyre  redukton  kostot  e 

shoqerise,  pasi  shfrytezohet  nje  menyre  e 

shendetshme e jeteses) 

gjendjen aktuale. Nuk ka mundesi te merren 

masa zbutese. 

E –shkaterrues: Zbatimi i aktiviteteve do t’i 

shkateroje plotesisht lidhjet mes  zonave te  

vecuara me  qendrat rajonale, sigurine e 

trafikut dhe levizshmerine e qendrueshme, 

krahasuar me gjendjen aktuale. 

X –vleresimi i ndikimit nuk eshte i 

mundur: Ndikimi nuk mund te vleresohet 

per shkak te mungeses se te dhenave. 

 

Trashegimia kulturore - Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe 

metodologjia per OM 11: Ruajtja e shtrirjes, permbajtjes dhe vecorive te zonave dhe 

strukturave te trashegimise kulturore. 

Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM11 

Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

 probabiliteti qe infrastruktura te shtrihet ne 

njesite e regjistruara te trashegimise 

kulturore 

(zbatimi i aktiviteteteve qe lidhen me 

nderhyrjet infrastrukturore ne njesite e 

trashegimise kulturore mund te rrezikojne 

seriozisht integritetin e trashegimise dhe te 

modifikoje vecorite e saj cilesore. Vecanerisht 

te rrezikuar jane peisazhet kulturore dhe 

peisazhet historike te zonave te trashegimise 

arkitektonike dhe arkeologjike) 

 probabilitet i  shkaterrimit te  mbetjeve 

arkeologjike 

(zbatimi   i    aktiviteteteve   qe    lidhen   me 

nderhyrjet infrastrukturore ne njesite e 

trashegimise kulturore nenkupton cenimin e 

tokes dhe si pasoje mbart nje probabilitet te 

A– s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Aktivitetet e  

parashikuara nuk shtrihen njesite e regjistruara 

te trashegimise kulturore. Perderisa hapesira 

nuk do te cenohet, edhe mbetjet arkeologjike 

nuk do te demtohen. 

B – ndikim i parendesishem: Ka mundesi 

potenciale qe aktivitetet te shtrihen ne njesite e 

regjistruara te trashegimise kulturore. Perderisa 

aktivitetet shtrihen prane apo pergjate 

infrastruktures ekzistuese, probabiliteti qe 

aktivitetet te shtrihen ne njesite e regjistruara te 

trashegimise kulturore dhe qe mbetjet 

arkeologjike te  demtohen,  eshte  i  ulet.  Duke  

zbatuar  dispozitat  perkatese ligjore, ndikimi 

mbi vecorite cilesore te njesive te regjistruara te 

trashegimise kulturore do te jete i 

parendesishem. 

C  –  ndikimi  behet  i  parendesishem  per  
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larte per shkaterrimin e mbetjeve arkeologjike) shkak  te  zbatimit  te masave zbutese: 

Probabiliteti qe aktivitetet te shtrihen ne njesite 

e regjistruara te trashegimise kulturore, dhe per 

pasoje te zvogelojne  permasat  e  tyre,  eshte  i  

larte.  Megjithe zbatimin  e parashikimeve 

ligjore, ndikimi i aktiviteteve mbi trashegimine 

kulturore do te jete i rendesishem. Per shkak se 

aktiviteti shtrihet ne zone te gjere, probabiliteti i 

demtimit te mbetjeve arkeologjike eshte i larte. 

Duhen parashikuar dhe zbatuar masa zbutese 

per te reduktuar ndikimin. 

D – ndikim i rendesishem: Probabiliteti qe 

aktivitetet te shtrihen ne njesite e regjistruara te 

trashegimise kulturore, dhe per pasoje te 

zvogelojne permasat e tyre, eshte shume i larte. 

Megjithe zbatimin e parashikimeve ligjore, 

ndikimi i aktiviteteve mbi trashegimine 

kulturore do te jete i konsiderueshem. Per shkak 

se aktiviteti shtrihet ne zone te gjere, 

probabiliteti i demtimit te mbetjeve 

arkeologjike eshte shume i larte. Nuk mund te 

merren masa zbutese per te reduktuar ndikimin. 

E – ndikim shkaterrues: Ndikimi i 

aktiviteteve mbi vecorite cilesore te  njesive  

te  regjistruara  te  trashegimise  kulturore,  

do  te  jete shkaterrues.  Edhe  ndikimi  mbi  

mbetjet  arkeologjike  do  te  jete shkaterrues.   

X –vleresimi i ndikimit nuk eshte i 

mundur: Ndikimi nuk mund te vleresohet 

per shkak te mungeses se te dhenave. 

 

OM12. Rreziku nga permbytjet  

 probabiliteti që infrastruktura të shtrihet në zona që nxisin përmbytjet, krijojnë rreziqe 

potenciale të përmbytjeve për shkak të ndërprerjes së sistemeve kullues, dëmtimit të 

infrastrukturës mbrojtëse, ndertimit të urave dhe pengesave të qarkullimit të ujit mbi lumenj, 

dëmtimit të argjinaturave etj 

Peisazhi - Ne tabelen me poshte jane pershkruar kriteret e vleresimit dhe metodologjia per  

OM 13: Garantimi i ruajtjes së peisazheve të vecanta dhe zonave peisazhistike me vecori dalluese 

në nivel kombëtar dhe krijimi i një imazhi peisazhi me cilësi të lartë. 

 Indikatorët dhe shkalla e vlerësimit për OM13 
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Indikatori / kriteri i vleresimit Shkalla e vleresimit 

 probabiliteti qe infrastruktura te shtrihet ne 

peisazhe te vecanta dhe zona peisazhistike 

me vecori dalluese ne nivel kombetar 

(zbatimi i aktiviteteteve qe lidhen me 

nderhyrjet infrastrukturore ne njesite e 

peisazhit mund te rrezikojne seriozisht 

integritetin e peisazheve te vecanta dhe zonave 

peisazhistike me vecori dalluese ne nivel 

kombetar, dhe te shkaterroje vecorite e tyre 

cilesore) 

 probabiliteti qe infrastruktura te shtrihet ne  

zonat  peisazhistike  me  elemente  te 

mbrojtur  te  natyres  dhe  ne  zonat  me 

peisazhistike kulturore jashtezakonisht te 

ekuilibruara,  te  cilat  mbartin  edhe 

simbolika te vecanta 

(zbatimi  i  aktiviteteteve  qe  lidhen  me 

nderhyrjet  infrastrukturore  ne  njesite  e 

peisazhit  mund  te  ndryshoje  ne  menyre  te 

konsiderueshme  imazhin  ekzistues  te 

peisazhit.  Ndikimi  eshte  vecanerisht  i 

dukshem ne zonat peisazhistike me elemente te  

mbrojtur  te  natyres  dhe  ne  zonat  me 

peisazhistike  kulturore  jashtezakonisht  te 

ekuilibruara) 

A – s’ka ndikim/ndikim pozitiv: Aktivitetet e 

parashikuara nuk shtrihen ne peisazhe te 

vecanta dhe zona peisazhistike me vecori 

dalluese ne nivel kombetar. Do te ruhet imazhi 

i peisazhit me cilesi te larte, pasi aktivitetet do 

te integrohen ne zona me nje shkalle te larte te 

degradimit te peisazhit. 

B – ndikim i parëndësishëm: Ka mundesi 

potenciale qe aktivitetet te  shtrihen ne  

peisazhe te  vecanta dhe  zona  peisazhistike 

me vecori  dalluese  ne  nivel  kombetar,  apo  

ne  zona  peisazhistike imazhi i te cilave eshte 

ne prishje e siper. Ndikimi mbi imazhin 

eksitues te peisazhit do te jete i 

parendesishem, pasi shumica e aktiviteteve 

do te integrohen ne zona me nje shkalle te 

larte te degradimit te peisazhi 

C  –  ndikimi  behet  i  parëndësishëm  per  

shkak  te  zbatimit  te masave  zbutese:  

Probabiliteti  qe  aktivitetet  te  shtrihen  ne 

peisazhe te vecanta dhe zona peisazhistike me 

vecori dalluese ne nivel  kombetar,  eshte  i  

larte.  Ndikimi  mbi  vecorite  cilesore  te 

ketyre zonave eshte i madh. Aktivitetet do te 

shtrihen ne zona te konservuara  peisazhistike  

natyrore  apo  kulturore,  keshtu  qe ndikimi 

ne peisazhet me cilesi te larte te imazhit te 

tyre, do te jete i rendesishem.  Duhen 

parashikuar dhe zbatuar masa zbutese per te 

reduktuar ndikimin. 

D – ndikim i rëndësishëm: Probabiliteti qe 

aktivitetet te  shtrihen ne peisazhe te vecanta 

dhe zona peisazhistike me vecori dalluese ne  

nivel  kombetar  eshte  i  madh,  keshtu  qe  

edhe  ndikimi  eshte  i konsiderueshem. 

Aktivitetet do te shtrihen ne zonat 

peisazhistike me  elemente  te  mbrojtur  te  

natyres  dhe  ne  zonat  me peisazhistike  

kulturore  jashtezakonisht  te  ekuilibruara,  

keshtu  qe ndikimi ne peisazhet me cilesi te 

larte te imazhit te tyre, do te jete i  

rendesishem.  Nuk  mund  te  merren  masa  
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zbutese  per  te reduktuar ndikimin. 

 

E  –  ndikim  shkatërrues:  Ndikimi  i  

aktiviteteve  mbi  vecorite cilesore  te  

peisazheve  te  vecanta  dhe  zonave  

peisazhistike  me vecori  dalluese  ne  nivel  

kombetar  do  te  jete  shkaterrues. Peisazhet  

me  cilesi  te  larte  te  imazhit  te  tyre  dhe  

qe  permbajne elemente  te  jashtezakonshem  

natyrore  dhe  kulturore,  do  te shkaterrohen.   

X – vlerësimi i ndikimit nuk është i 

mundur: Ndikimi nuk mund te vleresohet 

per shkak te mungeses se te dhenave. 
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SEKSIONI 7 :  VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË OBJEKTIVAVE 

Objektivat e përcaktuara mjedisore jane percaktuar ne perputhje  me Ligjin 91/2013 “Për 

Vleresimin Strategjik Mjedisor”, objektivat e përcaktuara në SKZHI II dhe Direktiven 

2001/42/KE, si dhe nga problematikat specifike te identifikuar ne bashkine Shkodër. 

Përputhshmëria e politikave të planit është vlerësuar nga kombinimi i politikave me objektivat 

mjedisore të VSM-së, duke kryer vlerësimin numerik të përputhshmërisë. 

Tabela nr. 25  Grafiku i vleresimit te nivelit te perputhshmerise mes objektivave 

Niveli i përputhshmërisë 

Niveli i perputhshmerise 

Vlerësimi numerik 

Vleresimi numerik Objektivat përputhen plotesisht 

Objektivat perputhen plotesisht 

3 

23 Objektivat përputhen pjesërisht 

Objektivat perputhen pjeserisht 

2 

2 Lidhja mes objektivave është e zbehtë 

Lidhja mes objektivave eshte e zbehte 

1 

1 Nuk ka lidhje mes objektivave 

Nuk ka lidhje mes objektivave 

0 

0 Objektivat nuk përputhen 

Objektivat nuk perputhen 

-1 

-1  

Vlerësimi i përputhshmërisë së politikave të Planit me objektivat mjedisor tregon se, në parim, 

politikat e Planit janë në përputhje me objektivat mjedisore në nivele të ndryeshme. Nga vleresimi i 

përpuethshmërise duke i vleresuar kerkesat në nivel maksimal  ( me qellim qe te sigurohet zbatimi i 

masave zbutese edhe per shkak te problemeve mjedisore të ndjeshme në Bashkinë e Shkodrës) 

rezulton se: Objektivat perputhen plotesisht  3, Objektivat perputhen pjeserish 11,  Lidhja mes 

objektivave eshte e zbehte  20 dhe nuk ka lidhje mes objektivave 4. Niveli i lidhjes së politikave me 

objektivat mjedisore ndryshon në vartësi të fushave mjedisore. Ne  kendveshtrimin  e  

shqyrt imit  te  lidhjes  mes  politikave  te  Planit  dhe  objektivave  mjedisore,  verehet  nje 

perputhshmeri e ndryeshme sipas fushave perkatese mjedisore. Konkretisht:  

Politikat kanë përputhshmeri më të lartë me objektivat e popullsisë, aseteve material dhe kohezionit 

social, me objektivin mjedisor mbrojtja, menaxhimi dhe përdorimi i tokës, politikat e mbrojtjes së 

mjedisit me objektivat mjedisore, politikat e cilësisë të jetës  dhe objektivat mjedisore. Politikat që 

lidhen me p ë r m i r ë s i m i n  e  Infrastukturës të shërbimeve urbane dhe mjedisin urban dhe ato 

që lidhen me Mbrojtjen dhe Përmirësimin e Cilesisë së Mjedisit Natyror kanë lidhje më të lartë 

në nivelin e përputhshmërisë me objektivat mjedisore. 

Katër politika nuk kanë lidhje me objektivat mjedisore. Në 20 politika klasifikohet një lidhje e 

zbetë me objektivat mjedisore. Prandaj për objektivat mjedisore do të rekomandohen masa zbutëse. 

Politikat strategjike të përmirësimit të aksesit dhe marrëdhenjeve rajonale përputhen me objektivat 

mjedisore në kufinjtë pjesërisht deri në lidhje të zbeta. Infrastruktura përputhet pjesërisht me 

objektivat mjedisore, duke kërkuar kështu zbatimin e  masave mbrojtëse. Objektiva  mjedisore  1  

që  lidhen  me  menaxhimin  e  tokës,  dhe  objektiva  10  që  lidhen  me popullsinë, jane në 

përputhshmeri të plotë me pjesën më të madhe të politikave të planit. Objektiva 11 që lidhet me 

ruajtjen e trashegimise kulturore ë shtë objektiva që nuk lidhet me pjesën më të madhe të 

politikave të Planit. 
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Por nëse vlerësimi i përpuethshmërisë të objektivave mjedisore me ato të planit, do të merrnin kufij 

paksa më të gjerë, të cilët përsëri janë të pranueshëm (objektivat përputhen plotësisht në kufijtë e 

vlerësimit 2-3), objektivat perputhen pjeserisht në kufijtë e vlerësimit 1-2), lidhja mes objektivave 

eshte e zbete në kufijtë e vlerësimit 0-1 dhe objektivat nuk perputhen 0, atehere numri i objektivave 

mjedisore, qe perputhet me objektivat e planit do te jete me e larte dhe konkretisht: Numri i 

objektivave qe nuk kane lidhje mbetet 4, rritet numri objektivave qe perputhen plotesisht dhe 

pjeserisht, dhe mbeten pak objektiva me lidhje te zbeta.  

Si përfundim konstatohet se në kendveshtrimin e përgjithshem, objektivat dhe politikat e Planit 

janë në përputhje me objektivat mjedisore me zbatimin e masave zbutëse. Por nё respekt tё 

legjislacionit tё fushave tё caktuara , pёr çdo projekt zhvillohet njё analizё e vacantё e impakteve 

mjedisore qё shkaktohen per çdo projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela nr. 26  Vlerësimi i përputhshmërisë së politikave të Planit me Objektivat Mjedisore 

Objektiva
Mjedisore 

OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 OM6 OM7 OM8 OM9 OM10 OM11 OM12 OM13 Mesatarja 
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 Objektiva Strategjike1: Përmirësimi Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale 
Programi1:Terminalet 
Multimodale 

2 2 2 1 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1.23 

Programi2:Rregullimi i Portave 
hyrëse në Shkodër 

1 3 2 1 0 1 1 1 1 3 0 2 1 1.30 

Programi3:Lidhjet Strategjike 
Rajonale e Kombëtare 

2 2 1 2 1 1 2 0 1 3 1 2 2 1.53 

Programi4:Bashkëpunimi 
Ndërkufitar 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Objektiva Strategjike 2: Integrimi Territorial dhe Barazianë Shërbime e Akses 
Programi1:Centralitete të reja në 
Bashkinë ShkodërPolicentrizmi) 

2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1.69 

Programi2: Konsolidimi i lidhjeve 
të qendrave kryesore urbane 

2 2 1 2 1 1 2 0 1 3 1 2 2 1.53 

Programi3: Qëndrat me një 
ndalesë dhe ngritja e  kapaciteteve 
lokale 

0 1 2 0 0 1 1 2 1 3 1 1 1 1.07 

Programi 4: Qeverisja Elektronike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
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Programi 5: Qëndrat 
Multifunksionale dhe shërbimet 
Sociale 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

 ObjektivaStrategjike 3:Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik 
Programi1:Zhvillimi Rural natyror 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 1 2 2.38 
Programi2:Zhvillimi Akuakulturës 
 

1 1 0 0 3 3 2 0 0 2 0 0 3   1.22 
Programi3:Zhvillim i Turizmit 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 0 2 2.38 
Programi4:Mbështetja e 
Sipërmarrjeve të reja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Programi5:Zhvillimi i Zonave 
Ekonomike 

1 1 1 1 2 3 2 0 0 3 2 2 2 1.53 

Programi6:Branding i Bashkisë 
Shkodër 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.23 

 ObjektivaStategjike 4: Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban 
Programi 1: Rikualifikimi i 
Ballinave Ujore 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

Programi 2: Restaurimii Ndertesave 
Historike dhe mbrojtja e 
trashëgimisëhistorike e kulturore 
  

2 2 3 3 0 3 3 1 3 3 3 0 3 2.23 

Programi3:  Rikualifikimi i 
Hapësirave Industriale dhe 
Përdorimi i ‘Broënfield’ 

1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1.46 

Programi 4: Urbanizimi i Zonave 
Informale 

2 2 2 2 3 0 0 2 2 3 0 2 2 1.69 

Programi5: Rigjenerimi Urban 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2.07 

Programi6: Përmirësimi dhe 
Integrimi i Komuniteteve Rome 

2 2 2 2 3 2 2 2 
 

3 3 1 0 2 2.00 

Programi7: Përmirësimi i qendrave 
të Njësive Administrative, permes 
ndërhyrjeve të rikualifikimit 
urbane. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3   2.15 

Programi8: Hapësirat Publike; 
Hapësirat Rekreative dhe Sportive 

2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2.00 

Programi9: Përmirësimi i 
infrastruktures nëntokësore të 
ujësjellësit dhe KUZ 

2 2 2 2 3 1 1 2 0 3 0 2 1 1.61 

Programi10: Strehimi Social dhe i 
Përballueshëm 

1 1 2 1 2 1 0 2 2 3 0 1 2 1.38 
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Programi11: Efiçienca Energjitike 
dhe Energjia e Rinovueshme 

3 3 3 3 3 1 0 2 2 3 0 1 0 1.84 

Programi12: Transporti Publik 1 1 3 3 0 1 1 2 2 3 1 0 0 1.22 
Programi13: Biçikletat 2 2 3 3 0 2 2 0 3 3 1 0 3 1.84 
Programi14: Gjallëria Urbane      0 0 2 2 0 1 1 2 2 3 0 0 1 1.07 
Programi15: Parkimet 1 1 2 2 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1.00 

 ObjektivaStategjike 5: Mbrojtja e mjedisit dhe aftësiapërtupërshtatur, mbrojturdherimëkëmburngarreziqetnatyrore 
Programi 1:Mbrojtja e Mjedisit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
Programi 2:Mbrojtja nga 
përmbytjet 
 

3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2.61 

Programi3:Përmirësimi i shërbimit 
të menaxhimit të mbetjeve urbane 

3 3 3 2 3 2 3 3 0 3 1 0 2 2.07 

Programi 4:Mbrojtja e akuifereve 
nga ndotja 

3 3 0 1 3 3 3 2 0 3 1 1 3   2.00 

Programi5:Qëndra e menaxhimit 
nga risku i përmbytjeve 

1 1 0 1 3 1 1 1 0 3 1 3 1 1.30 

Programi6:Menaxhimi i Rreziqeve 
Natyrore 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

Programi7: Menaxhimi pyjeve dhe  
Kullotave 

3 3 3 3 2 3 3 2 0 3 1 2 2 2.30 

Programi8: Ndryshimet Klimatike 2 2 2 3 2 2 2 0 0 1 0 2 1 1.46 
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SEKSIONI 8  VLERËSIMI I PROJEKTEVE 

Plani i përgjithshëm vendor i Shkodrës përcakton projekte specifike/konkrete për çdo politike,të cilat janë 

gjykuar si më të përshtatshmet për zbatimin e politikës përkatëse. Projektet janë listuar për çdo politikë, 

sipas përcaktimeve të vendosura në plan. Në dokumentin e planit ,nëpërmjet 5 objektivave strategjike, të 

detajuara në 28 programe (nga të cilët 8 programe strategjike), janë propozuar të zhvillohen mbi 100 

pojekte, të niveleve të ndryeshme. Në objektivin strategjik per mbrojtjen e mjedisit janë propozuar 4 

programe dhe 10 projekte. Programet dhe projektet e propozuar sipas objektivave strategjike janë si më 

poshtë: 

Tabela Nr  27   Projektet e propozuar në 5 objektivat strategjike: 

Nr Objektivi Strategjik Programe Projekte  

1 1-Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale 4 18 

2 2- Integrimi Territorial dhe barazia në Shërbime e Akses 4 19 

3  3- Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik 5 28 

4 4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban 11 34 

5 5-  Mbrojtja  e  mjedisit  dhe nga rreziqet natyrore 4 10 

 Shuma 28 109 

 

Projektet perfshihen ne 5 objektiva strategjike dhe zhvillohen ne fushen e rigjenerimit urban, rigjenerimin 

e qendrave urbane dhe rurale duke filluar nga qendrat e njesive, projekte qe lidhen me permiresimin e 

sherbimeve publike dhe private, urbanizimin, transportin, zhvillimin e turizmit, bujqesine, mjedisin etj. 

Ky seksion përfshin vlerësimin e projekteve ne teresi me theks ne ato prioritare në lidhje me 

përputhshmërinë e tyre me objektivat mjedisore dhe impakti i tyre në mjedis. Vlerësimi i projekteve  

është bërë mbi bazën e përcaktimit të klasifikimit mesatar të përputhshmerisë së secilit projekt me 

objektivat mjedisore. Përvec projekteve prioritare në tabelat e mëposhtëme kemi vlerësuar të gjithë 

projektet e PPV të bashkisë së Shkodrës.  

 

Në tabelat mëposhtë janë identifikuar projektet prioritare dhe ndikimet direkte në mjedis si dhe masat 

zbutëse të domosdoshme për tu zbatuar.  

 

A) Në pjesën e parë analizohen projektet e infrastrukturës , që vijnë jo vetën nga propozimi I planit, por 

edhe nga Plani Përgjithshëm Kombëtar  si autostrada, rruge peizazhike dhe rrugë të tjera me rendësi 

rajonale, përfshirë bypassin lindor, si një segment I integruar I sistemit infrastrukturor të parashikuar 

për Shkodrën e 15 viteve të ardhshme. Më poshtë paraqiten ndërhyrjet në infrastrukturë, problemet 

mjedisore që priten si dhe masat zbutëse për reduktimin e efekteve negative mjedisore. Nisur nga 

analiza fillestare e problematikave dhe vecoritë e ndikimeve të infrastrukturës ne aspektin kohor 

afatgjatë dhe shtrirjes të gjerë gjeografike si dhe ngjajshmëritë e strategjive të masave që duhet 
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ndërmerren për të reduktuar  impaktet mjedisore nga zbatimi I planit, projektet e sipërcituara trajtohen 

në një seksion të veçante 

 

 

 

 

PROJEKTET NE INFRASTRUKTURE 

 

 

 

 
 

Harta nr. 40-Sistemi infrastrukturor  propozuar (PPV, Bashkia Shkodër) 

 

 

Keto projekte, ashtu si do e shohim edhe me poshte vijne si pjese e Planit te Pergjithshem Kombetar, te 

miratuar se fundmi nga KKT, dhe nga hartimi i Planit te Pergjithshem vendor Bashkia `Shkodër. 
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Harta 41-Vendet e masave inxhinjerike ne Z.M (PPV, Bashkia Shkodër)  

Ne kete harte pasqyrohen Infrastruktura rrugore e cila është pjesë e Planit te Pergjithshëm Kombëtar dhe 

PPV Shkoder. (Shih ne Legjenden per te dalluar cilat jane nga PPK  e cilat nga PPV). 
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Me ndërhyrjen ne infrastrukturë eshte mendur te theksohen  disa element natyrore te cilet duhen mbajtur 

nen vezhgim ne momentin e hartimit te projekteve rrugore ne menyre qe impakti ne mjedis te jetë sa më 

të ulëta, si psh: kanalet kulluese / ujites dhe sitemin ujore, kalimi mbi Bunë nepermjet urave te reja dhe 

nderthurja e tyre me sistemin e digave. 

Njekohesisht kjo hartë pasqyron gershetimin e informacionit te projekteve ne infrastrukture ne raport me 

zonat e mbrojtura ne NënShkodër, ne baze te kategorive sipas dispozitave ligjore e VKM-ve. 

 

 

I Autostrada lidhese me Malin e Zi nga Murriqani dhe Hani Hotit (nga Plan i Pergjithshem 

Kombetar) 

 

 

 
Harta 42- Autostrada Murriqan - Berdice 

 

Segmenti 01  Autostrada Murriqan - Berdice 

 

Disa ndikime Mjedisore per Autostraden Murriqan - Berdice: 

 Rruga kalon ne zonen e mbrojtur dhe si e tille ka nevoje per nje analize me te thelluar e gjithe 

perfshirese ne drejtim te vendimarrjes perfundimtare te Autoriteteve Shteterore. 

• Autostrada nga Murriqani kalon ne lumin Buna – Nj.A Dajç – Nj. Bërdicë  
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Problemet: 

• Kalimi ne zone te mbrojtur 

• Kalimi mbi lumin Buna, duke prekur strukturen hidrologjike te lumit. 

• Kalimi ne tokat bujqesore duke nderprere sistemet e kullimit dhe te ujitjes ne gjatesine e kalimit, 

ze toka bujqesore/rrit fragmentimin e tokes bujqesore . 

• Ura mbi Bune gjate punimeve mund te ndikoje ne qendrueshmerine e strukturave mbrojtese te 

lumit (panelat gjatesore/terthore, qendrueshmerine e brigjeve te lumit). 

• Nderpret sistemet e kullimi dhe te ujitjes. 

• Buna eshte zone e mbrojtur.  

• Rruga kalon ne zonen e mbrojtur. Meqenese eshte parashikuar nga PPK (planin e pergjithshem 

kombetar), dhe në kuadrin e cënimit të zonave të mbrojtura dhe kufizimin ligjor për aktivitete të 

tilla, gjurma duhet ti nenshtrohet nje vlersimi te vecante strategjik ne kuadrin e planit kombetar 

dhe te vendim-marrjes te keshillit kombёtar i territorit. 

Masat Zbutese (nё se vendimi do tё jetё perfundimtar pёr kalimin e rrugёs nё njё zonё tё 

mbrojtur): 

 

• Rruga kalon ne zonen e mbrojtur. Rruga eshte parashikuar nga PPK (planin e pergjithshem 

kombetar). Në kushtet kur vendimi eshtë marrë dhe është pranuar nga vendimarrja kalimi në një 

zonë të mbrojtur, nё respekt të zbatimit të ligjit të Zonave të Mbrojtura, VSM e shef të nevojshme 

të sygjerojë që gjurma ti nenshtrohet nje vlersimi te veçante me ekspertë nga të gjitha fushat me 

qëllim që të behen përpjekje për të ulur në maksimum ndikimet e forta të rrugës në mjedis dhe në 

elementët e zonave të mbrojtura me ligj si dhe te shqyrtohet mundesia e kalimit te gjurmes jashte 

zones se mbrojtur.  

• Studimi i qendrueshmerise se tokes ne vend-ndertimin e ures. 

• Zgjidhje inxhinerike qe cdo ure mbi lumin Bune te mos pengoje qerkullimin e ujit dhe rrezikut ne 

permbytje. 

• Projektimi i reabilitimit te sistemit te kullimit, i cili pritet të ndërpritet dhe të dëmtohet nga 

zbatimi i projektit. 

• Projektimi i rruges te perjashtoje kalimin diagonal me blloqet e tokave bujqesore, pasi do te 

shkaktonte fragmantim te larte  

• Per te ulur ndikimin e zhurmave ne zonat urbane (Ane e Malit, Dajc, Berdice) pas zbatimit të 

projejtit rruga te pajiset me barriera anesore ne perputhjje me intensitetin e zhurmes per te 

plotesuar standartet deri ne 55 decibel diten dhe 45 naten.  

 

Segmenti 02 Bypassi Lindore i qytetit te Shkodres  

 

Bypass-i Lindor ështe pjesë e interguar e austradës qe vjen nga PPK dhe pozicionohet ne lindje te lumit 

Kir  të qytetit te Shkodrës duke anashkaluar trafikun e mjeteve të tonazhit të rëndë në qytet. 

• Reduktim i trafikut në qytet  

• Reduktim i trafikut në rreth-rrotullimin e urës së Bunës  

• Rritje të sigurisë rrugore  

Projekti është në përputhje me P.P.K. 

Disa Ndikime Mjedisore te Bypassi-t Lindore: 
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• Rreziqe per qendrueshmerine e shtratit te lumit Drin dhe te rreziqeve te demtimit te strukturave 

mbrojtese të tij. 

• Kalimi ne toka bujqesore dhe duke demtuar sistemet e kullimit dhe ujitjes, gjithashtu ze toka 

bujqesore duke ndryshuar perdorimit e tyre ne urbane. 

• Kalimi ne Landfillin e vjeter te shkodres. 

• Kalon pergjate brigjeve te Kir-it. 

• Relievi ne fshatin Bardhaj eshte shum kompleks dhe me ndryshime te theksuara. 

• Gjate periudhes se punimeve do te rritet niveli i ndotjes te ajrit, ndotjes akustike, ndotjes te 

ujerave te Kir-it dhe te Drin-it, dhe do te krijoje mbetje nga procesi i germimit. 

• Ne vend-depozitimin e mbetjeve bregu i Kir-it ka pesuar erozoion te fuqishem dhe depression te 

tokes, gjë që kërkon masa zbutëse dhe mbrojtje të bregut të lumit Kir. 

• Rehabilitimi i vend-depozitimit të mbetjeve, analizimi i tokës dhe vlerësimi për shtresa të 

ndotura, të cilat nuk duhet të mbulohen gjatë punimeve, port ë shvendosen në venddepozitime të 

caktuara. 

 

Masat Zbutese te Bypassi-t Lindore: 

 

• Kalimi mbi Drin kerkon  nje studim te vecante per qendrueshmerine e tokes. 

• Nje projektimi i rehabilitimit te sistemit te kullimit dhe ujitjes, pasi sistemi kullues i tokës 

nderpritet nga Autostrada. 

• Konsolidimi i tokes te fragmentuar nga ndarja e parcelave nga kalimi i autostradës. 

• Autostrada kalon ne brigjet e Kir-it ne vend-depozimin e vjeter te Shkodres qe mund te priten 

ndikime te qendrueshmerise se tokes si dhe te kontaminimit të tokës nga rrjedhejet e mbetjeve.  

• Per kete qellim kerkohet te behet vlersimi i qendrueshmersise se tokes ne vend-depozitimin e 

mbetjeve – nese ka shtresa te kontaminuara nuk duhet te mbulohen si dhe te kryhen analizat e 

tokes nga elementet ndotës dhe tokësikë në tokë. 

• Perforecimi i mbrojtjes se bregut Lindore te lumit Kir ne afersi te vend-depozitimit te mbetjeve 

me masa inxhenierike, panele te llogaritura gjatesore dhe terthore me qellim qe te perjashtohet 

rreziku per demtimin dhe çarjen e autostrades nё tё ardhmen. Gjithashtu mund te shikohet edhe 

varianti per spostim ne segmentin nga Dalja e Drinit deri te Ura e Bardhaj. 

• Ner kete segment rrugore mund te perdoren te gjitha materialet qe dalin nga gerrmimet si dhe 

mbetjet inerte perkrah kalase se Rozafes. 

• Projekti rruges ti nenshtrohet vlersimit mjedisore te veçante. 

• Bypassi lindore, si zgjatim i autostrades, per te ulur ndikimin e zhurmave ne zonat urbane 

(Berdice, Bardhaj, Rrethinat) te pajiset me bariera anesore ne perputhjje me intensitetin e 

zhurmes per te plotesuar standartet deri ne 55 decibel diten dhe 45 naten.  
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II Rruga Peisazhistike (nga Plan i Pergjithshem Kombёtar) 

 

 

 
 

 

 

Harta 43- Rruga Peisazhistike Pulaj-Gomsiqe-Torovicë 

 

 Segmenti 01 Pulaj-Gomsiqe-Torovicë 

 

Disa ndikime Mjedisore te Rruges Peisazhike Velipoje – Torovice - Jug : 

 

• Rruga kalon ne zonen e mbrojtur. Rruga eshte parashikuar nga PPK (planin e pergjithshem 

kombetar). Në kushtet kur vendimi eshtë marrë dhe është pranuar nga vendimarrja kalimi në një 

zonë të mbrojtur, nё respekt të zbatimit të ligjit të Zonave të Mbrojtura, VSM e shef të nevojshme 

të sygjerojë që gjurma ti nenshtrohet nje vlersimi te veçante me ekspertë nga të gjitha fushat me 

qëllim që të behen përpjekje për të ulur në maksimum ndikimet e forta të rrugës në mjedis dhe në 

elementët e zonave të mbrojtura me ligj. Nder impaktet mjedisore permendim:  

• Gjurma e rruges kalon ne zone te mbrojtur 

• Fragmentimi i Habitateve (Izolohet Pylli i Velipojes) 
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• Kafshet rrezikohen nga qarkullimi i makinave, shqetesohen nga zhurma dhe fragmentohen 

habitatet . 

• Rruga kalon ne zone te mbrojtur dhe kerkohen masa shtese per te ulur demtimet dhe per te 

mbrojtur kafshet dhe biodiversitetin, mbrojtjen e ujërave nëntokësore e sipërfaqësore. 

• Keneta e Kllomes dhe laguna perreth mbajne  shpende shtegtare me interes mesdhetare qe 

folenizojne dhe qe mund te demtohen nga kalimi i autostrades, nga punimet dhe zhurmat.  

• Humbet toke bujqesore. 

• Rritet fragmentimi i tokes bujqesore. 

• Ne fazen e pare te punimeve pritet te rritet ndotja e ajrit dhe ujerave siperfaqesore. 

• Gryka e kenetes se Kllomes sherben per qarkullimin e ujit drejte kenetes se Vilunit. Kerkohet 

zbatimi i masave inxhinjerike per kufizimin e permbytjeve si dhe ne pergjigje te rreziqeve nga 

permbytjet. 

 

 
 

 

Figura 11-izolimi i habitateve 

 

Kalimi i Rruges duhet te garantoje: 
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• Vazhdimesine ujore dhe natyrore midis kenetave, dhe punimet inxhenerike te mos pengojne 

qarkullimin e ujit ne drejtim te rrjedhjes, pasi rritet rreziku nga permbytjet. 

• Keneta e Kllomes po zgjeron kenetezimin ne tokat bujqesore te Nj. A. Dajc duke humbur vlerat e 

tyre produktive.  

• Zgjidhje inxhenerike e ndertimit te ures mbi Bune, sistemit te qarkullimit te ujit te kenetes se 

Kllomes, ndertimi i ballinave mbrojtese te kafsheve nga rreziqet. 

• Nje projekt per sistemimin e tokës dhe reabilimin e sistemit te ujitjes e kullimit që  do te 

nderpritet dhe demtohet nga rruga peizazhike gjatë zbatimit të projektit. 

• Projekti rruges ti nenshtrohet vlersimi mjedisor i vecante. 

 

 

 

 

 
 

Figura 12-Masa inxhinjerike zbutëse 
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III. Rruge Urbane Kryesore (nga Plani Pergjithshem Vendor – Bashkia Shkoder) 

 

 

 
 

Harta  44 Segmenti 01 Vazhdimi I Rruges Mit’hat Kazazi në qytetin e Shkodrës. 
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IV. Rruge Interurbane Dytesore (nga Plani Pergjithshem Vendor – Bashkia Shkoder) 

 

 

 
Harta  45  

 

01 Rruga e Velipojes 

(është rrugë ekzistuese e cila do te rikonstruktohet dhe në anë të saj do të mundësohet aksesimi për mjetet 

bujqsore dhe kafshet) 

Disa ndikime Mjedisore te rruges se Velipojes: 

• Riperdorimi i materialeve inerte qe dalin nga germimet perseri ne ndertim. 

• Masa per uljen e ndotjes nga grimcat e plurhurit gjate procesit te punimeve npermejet lagies se 

rruges, rregullimit të trafikut të mjeteve të transportit dhe punimeve. 

• Mrojtje e kafsheve shtepiake nga rreziqet nga makinat. 

• Ndalimi i hedhjes se inerteve nga punimet ne tokat bujqesore. 

• Rikonstruksioni te mos preke hapesira te reja toke bujqesore 

 

 

02 Rruga  Shkodër - Theth 
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Rruga eshte ekzistuese ne te gjithe gjatesine e saj prej rreth 73 km. Deri ne Postribe rruga është e shtruar 

ndersa ne pjesen tjeter drejt veriut eshte e demtuar. 

• Projekti parashikon rikonstruktion e rruges dhe shtrimin me asfalt deri ne Theth . 

• Rruga do te jete me e zgjeruar sa sa eshte aktualisht. 

 

Disa ndikime Mjedisore te rruges: 

• Pasi futet në Theth ështe zone e mbrojtur me biodiversitet te pasur te faunes nga kafshet e egra 

(ariu, ujku, shpende nder to dhe me rendesi te vecante.). Rokonstruksioni i rruges mund te 

shkaktojne demtime te kafsheve, largim të tyre nga zhurme ne fazen e punimeve, fragmentim te 

habitateve ne rastet e korrigjimit te sistemit te sherbimit rrugore si xhepa parkimi provizore, 

eleminimin e kthesave te forta dhe pllajave pezishtike dhe turistike. Zgjerimi i rruges do te çoje 

ne reduktimin e sipërfaqeve Pyjore. 

• Lugina e Kir-it perbledh nevojat natyrore te kafsheve per levizur dhe per tu ushqyer. 

• Ndryshimet e temperaturave duhet te mbahen parasysh ne ndertimin e rruges dhe materialet qe do 

te perdoren 

 

 

 
 

Harta 46- Rruga Shkoder-Theth  
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Masat Zbutese dhe Mbrojtese: 

• Duke qene zone e mbrojtu dhe e pasur ne faune, për të mbrojtur kafshët si gjatë kryerjes së 

punimeve dhe pas përfundimit, te ndertohen mbrojtje me rrjeta anësore qe kafshet te mos 

perplasen ne makina gjate kalimit ne rruge. 

• Ndërtimi i urave ekologjike të mbyluara me drurë të lartë, per kalimin e kafsheve nga njera ane ne 

tjetren. 

• Gjate punimeve te perdoren mjete qe shkaktojne pak zhurme per kafshet. 

• Te mbrohen sa me shum druret anes rruges pyjet nga prerjet dhe dëmtime të tjera. 

• Të përgatitet projekti i rrugës dhe ti nënshtrohet nje vlerësimi mjedisor 

• Projekti duhet të mbajë parasysh të gjitha kërkesat e zonave të mbrojtura ne segmentin Theth.  

• Projekti i zbatimit të rrugës Shkodër-Theth të garantojë të gjitha elementët e mbrojtjes ne 

biodiversitetit, në veçanti qetësinë dhe jetën e kafshëve 

• PK Theth duhet të pajiset me planin e Menaxhimit te Parkut përpara se sa të fillojë zbatimi i 

projektit 

 

 

IV Rruge Urbane Dytesore (nga Plani Pergjithshem Vendor – Bashkia Shkoder) 

 

 

 

 
 

 

Harta 47  

Segmenti 01 Bypass-i Perëndimor (VSM, PPV, Bashkia Shkodër)  
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Ne vitin 2011, në hyrje të Shkodrës, filloi ndërtimi i një bypassi me qëllim lidhjen me segmentin e Hanit 

Hotit. Projekti u ndërpre pas ndërtimit të 5 km. Në të gjitha aspektet dhe në vecanti ato mjedisore, ky 

bypass ka impaktev negative. Projekti i rikualifikimit të bypassit ne bregun e liqenit te Shkodres, ndikon 

positivisht në mbrojtjen e mjedisit, pasi ne gjendjen aktuale, për shak të vendndodhjes së tij në pjesën 

ndërmjet ligatinave të liqenit dhe qytetit, ka ndikime të fuqishme mjedisore, duke shkaktuar rreziqe te 

permbytjes se qytetit, dëmtim të peizazhit dhe fragmentim te biodiversitetit të liqenit, rrezik te 

urbanizimit, rrezik të ndotjes se ajrit nga shkarkimet e transportit ne rritje, cenim të lidhjeve natyrore të 

qytetit me liqenin, dëmtim të livadheve dhe flores, prishje te qetesise të faunës së liqenit, shtimin e 

mbetjeve urbane etj.  

 

 

 
Harta 48 Bypassi perendimor (VSM, PPV Bashkia Shkodër) 

 

• Për transformimin e bypassit per rikthimin e funksione të humbura në zonë, nevojitet të hartohet 

nje projekt teknik, i cili ti nenshtrohet nje VNM dhe konsultimit me publikum. Në dëgjesat me 

grupet e interesit dhe komunitetin, bypassin e konsiderojnë me impakte mjedisore negative. 

• Propozimi eshte per ta kthyer ne nje mjedis peisazhistike dhe rikreativ natyrore. 

 

Segment 02 Rruga Shiroke – Zogaj  (hatra 49) 

 

Synimet e projektit ”Rehabilitimi i aksit Shiroke Zogaj” jane pozitive, pasi lidhen me përmirësimin e 

sherbimeve turistike dhe hartimin e nje projekti te rehabilitimit te bregut te liqenit Shiroke-Zogaj dhe 

permiresimit te aksesit ne kete rruge. Shiroke –Zogaj rruga me karakter peizazhik ne funksion ka nje 

gjatesi 5.1 km, Zogaj-kufi me Malin e Zi rruga eshte e demtuar dhe me gjatesi rreth 1.3 km. Por projekti 
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qe do te hartohet duhet te mbaje parasysh te gjitha kerkesat e ligjit Nr  8906, date 6.6.2002 “Per zonat e 

mbrojtura”, te percaktoje qarte nivelin e nderhyrjeve dhe ti nenshtrohet nje VNM,  pasi ne hapesiren 

Shiroke-Zogaj kemi te bejme me nje zone te mbrojtur. 

 

       
                 Foto-rruga Shirokë-Zogaj (VSM, PPV Bashkia Shkodër) 

       

 Masat zbutese dhe mbrojtese: 

• Projektimi i kesaj rruge kerkon masa persa i takon disiplinimin dhe menaxhimit te ujerave qe 

vijne nga mali Taraboshit. 

• Menjanim i nderhyrjeve ne bregun e liqenit te cilat cenojne strukturen e rruges dhe 

qendrueshmerine. 

• Projekti mbivendoset ne rrugen ekzistuese si pergjigje ne nderhyrjeve ne zone e mbrojtur te 

Liqenit. 

• Projekti para dhe gjate zbatimit të vlerësojë të gjitha kërkesat e mbrojtjes mjedisit dhe Zonave 

te Mbrojtura. Projekti i rikonstruksionit te rriges te perjashtoje zgjerimin qё bie ndesh me 

kerkesat e ZM. 

 

 

Per Projektet në Infrastrukturë, qё u paraqiten nё raport me vendkalimet dhe me pikat gjeografike, tё 

cilat keto segmente pershkojne, me poshte ne fishat perkatese i nënshtrohen nje listimi si pjese e 

Objektivave Strategjike dhe Programeve. Por ne komentin e pergjithshem theksojme se territori i 

Bashkise Shkodres preket nga nje sistem i gjere infrastrukturor i rrugeve te parashikuara ne PPK, si rruge 

me interes kombetar dhe nderkombetar si dhe rruge lokale te parashikuara ne PPV te Bashkise. 

 Ne kete konteks priten disa impakte mjedisore qe vijne nga ndertimi i rrugevedhe ne veçanti ne cenimin 

e zonave te mbrojtura. Keshtu, dy nga rruget kryesore si pjese e PPK,  Autostrada lidhese me Malin e Zi 

nga Murriqani (nga Plan i Pergjithshem Kombetar) dhe rruga Peisazhike Velipoje – Torovice – Jug (pasi 

hyjne ne kufi nga Mali Zi), kalojne ne zona te mbrjtura. Por edhe disa rruge lokale si Shkoder –Theth, 

Shiroke-Zogaj, duke ndjekur gjurmen ekzistuese te rrugeve, ne segmente te caktuara kalojne ne zona te 

mbrojtura. Projekti I rrugeve duhet te mbaje parasysh zbatimin e masave qe nuk cenojne mbrojtjen 

ligjore per zonat e mbrojtura.  
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 FISHA 1 

TITULLI I PROJEKTIT 
RRUGA PEIZAZHISTIKE ULQIN - VELIPOJE  

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:-  

Programi:l 

Përshkrimi i projektit  Projekti do të zgjidhë : PPK vendos si prioritet 

strategjik realizimin dhe finalizimin e Projekteve 

strategjike që lidhin vendin me Europën 

-  

PPK vendos si prioritet strategjik 

realizimin dhe finalizimin e Projekteve 

strategjike që lidun vendin me Europën :  

- Rruga Bregdetare Peisazhistike (rruge 

bregdetare turistike me impakt të ulet 

mjedisor që lidh lokalitetet e bregdetit: 

Velipoje – Shengjin, Shengjin – Patok, 

Patok – Durrës , Durrës – Divjake, 

Divjake – Seman, Seman – Vlore, Vlore 

– Dhermi, Dhermi – Sarandë, Sarandë – 

Butrint ), është pjesë e Planit P 

Kombëtar (Shqiperia 2030, faqe 29) 

Projekti ka bërë përpjekje të ruaj një 

pjesë të rrugës ekzituese. 

Rruga përbëhet nga dy korsi për drejtim 

dhe element të tjerë strukturorë. 

Rruga kalon mbi lumin Buna dhe krijon 

disa impakte mjedisore, që lidhen jo 

vetëm me statusin zonë ë mbrojtur Lumi 

Buna-Velipojë, por edhe me ndikime 

mbi biodiversitetin, tokat bujqësore, 

sistemet e kullimit, ujitjes dhe sistemin 

hidrik. 
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Impaktet mjedisore te zbatimit te Projektit: 

Me VKM, Nr. 682, datë 2.11.2005, Lumi Buna-Velipojë është shpallur “Peizazh Ujor/Tokësor i mbrojtur”, 

brenda të cilit zbatohen shkallë e katërt e mbrojtjes. Në përputhje me ligjin Nr.8906, datë 6.6.2002 “Për 

Zonat e Mbrojtura”, ku ndalohen disa aktivitete. Rruga Bregdetare Peisazhistike në PPK, cilësohet si 

(rruge bregdetare turistike me impakt të ulet mjedisor) 

 Rruga eshte parashikuar nga PPK (planin e pergjithshem kombetar). Në kushtet kur vendimi eshtë marrë 

dhe është pranuar nga vendimarrja kalimi në një zonë të mbrojtur, nё respekt të zbatimit të ligjit të 

Zonave të Mbrojtura, VSM e shef të nevojshme të sygjerojë që gjurma ti nenshtrohet nje vlersimi te 

veçante me ekspertë nga të gjitha fushat me qëllim që të behen përpjekje për të ulur në maksimum 

ndikimet e forta të rrugës në mjedis dhe në elementët e zonave të mbrotura me ligj . Duke qënë se rruga 

është parashikuar në PPK, vlerësimi nga ana jonë mbetet i kufizuar për komente të zgjeruara 

         Disa ndikime Mjedisore të Rruges Peisazhike: 

• Fragmentimi i Habitateve (Izolohet habitati pyjor me kalimin e Bunës në Velipoje) 

• Kafshet rrezikohen nga qarkullimi i makinave, shqetesohen nga zhurma dhe fragmentohen habitatet. 

• Rruga kalon në zonë të mbrojtur dhe kërkohen masa shtesë pёr të ulur demtimet dhe për të mbrojtur 

kafshët dhe biodiversitetin. 

• Keneta e Kllomës dhe laguna përreth mbajnë shpendë shtegtare me interes mesdhetare që 

folenizojnë dhe që mund të demtohen nga kalimi i autostradës, nga punimet dhe zhurmat.  

• Humbet tokë bujqëore. 

• Rritet dukshëm fragmentimi i tokës bujqësore. 

• Ne fazën e parë të punimeve pritet të rritet ndotja e ajrit dhe ujërave sipërfaqësore nga shkarkimet 

dhe niveli i zhurmave. 

• Gryka e kënetes së Kllomës shërben për qarkullimin e ujit drejte kënetës së Vilunii dhe në rastin e 

zbatimit të projektit kërkohen të zbatohen masa inxhinjerike për qarkullimin e ujit. 

• Lumi Buna ka probleme të qendrueshmërisë të tokës për shkak të përbërjes gjeologjike dhe tekstyrës 

rano-lumore të brigjeve të lumit  

Ne se vendimi do te jete perfundimtar nga Institucionet vendimarrese, kalimi i rruges duhet te garantoje: 

• Vazhdimesine ujore dhe natyrore midis kenetave, dhe punimet inxhenerike te mos pengojne 

qarkullimin e ujit ne drejtim te rrjedhjes. 

• Keneta e Kllomes po zgjeron kenetezimin ne tokat bujqesore te Nj. A. Dajc duke humbur vlerat e 

tyre produktive.  

• Zgjidhje inxhenerike e ndertimi te ures mbi Bune, që ajo të mos behet pengesë e qarkullimit të ujit të 

lumit, zgjidhja e funksionimit të sistemit te qarkullimit te ujit te kenetes se Kllomes, ndertimi I 

ballinave mbrojtese te kafsheve nga rreziqet dhe nënkalime ekologjike për qarkullimin e kafshëvë. 
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• Të hartohet një projekt për rehabilimin e sistemit te ujitjes dhe kullimit dhe sistemimi i tokës, që 

pritet të dëmtohen nga kalimi i rrugës. 

• Te ulet ne maksimum fragmentimi i tokes bujqesore, duke perjashtuar kalimin e gjurmes diagonal 

me blloqet dhe parcelat bujqesore. 

  FISHA 2 

TITULLI I PROJEKTIT Autostrada Adriatiko Joniane- Muriqan  Shkoder-

Gjirokaster. Kakavije  

 Objektivi Strategjik:-  

Programi:l 

   Përshkrimi i projektit  Projekti do të zgjidhë : 

-  

PPK vendos si prioritet strategjik 

realizimin dhe finalizimin e Projekteve 

strategjike që lidun vendin me Europën :  

- Autostrada Adriatiko Joniane- 

Muriqan-Shkoder-Gjirokaster.Kakavije  

- Autostrada Veri-Jug (Realizimi i 

lidhjes midis Malit të Zi dhe Greqise 

nga Hani i Hotit në Shkoder dhe 

Gjiokaster permes pikes kufitare 

Kakavija, me një gjatesi prej 405 km)  

 

Autostrada kalon Muriqan-Bërdicë.  

  

  

 

 Disa ndikime Mjedisore per Autostraden Murriqan - Berdice: 

• Autostrada nga Murriqani kalon ne lumin Buna – Nj. Dajç – Nj. Bërdicë (rruga ekzistente) 

• Problemet: 

• Kalimi mbi lumin Buna, duke prekur strukturen hidrologjike te lumit. 

• Kalimi ne tokat bujqesore duke nderprere sistemet e kullimit dhe te ujitjes ne qatesine e kalimit, 

ze toka bujqesore/rrit fragmentimin e tokes . 

• Ura mbi Bune gjate punimeve mund te ndikoje qendrueshmerine e strukturave mbrojtese te lumit 

(panelat gjatesore/terthore). 

• Nderpret sistemet e kullimi dhe te ujitjes. 
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• Rruga kalon ne zonen e mbrojtur.  

• Vendosja e dy urave mbi Bunë ( për dy projektet) mund të shkaktojë probleme të 

qëndrueshmerisë të brigjeve, dëmtime të strukturave mbrojtëse të lumit, rreziqe të përmbytjeve 

dhe të ndryshimeve hidrologjike në shtratin e lumit. 

• Masat Zbutese:  

• Shqyrti i mundësive të spostimit të aksit rrugor jashtë zonës së mbrojtur 

• Studimi i qendrueshmerise se tokes ne vend-ndertimin e ures së Bunës. 

• Zgjidhje inxhinierike qё çdo ure mbi lumin Bune te mos pengoje qerkullimin e ujit dhe rrezikut 

nga permbytje. 

• Projektimi i rehabilitimit te sistemit te kullimit te nderprere para fillimit te projektit. 

 

FISHA 3 

TITULLI I PROJEKTIT Autostrada  Shkodër Hani Hotit  

Përshkrimi i Projektit: 

BYPASSI LINDOR BERDICE – 

BARDHAJ – RRETHINAT – HANI 

HOTI 

Projekti është në përputhje me P.P.K. 

 

Objektivi Strategjik:-  

Programi:l 

    Projekti do të zgjidhë : 

-  

 Autostrada kalon Muriqan-Bërdicë.  

ByPassi Lindore i qytetit te Shkodres  

duke anashkaluar trafikun e mjeteve të tonazhit të 

rëndë në qytet. 

Reduktim i trafikut në qytet  

• Reduktim i trafikut në rreth-rrotullimin e 

urës së Bunës  

• Rritje të sigurisë rrugore 
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        Disa Ndikime Mjedisore te Bypassi-t Lindore: 

• Rreziqe per qendrueshmerine e shtratit te lumit Drin dhe te rreziqeve te demtimit te strukturave 

mbrojtese. 

• Kalimi ne toka bujqesore dhe duke demtuar sistemet e kullimit dhe ujitjes, gjithashtu ze toka 

bujqesore duke ndryshuar perdorimit e tyre ne urbane. 

• Kalimi ne landfillin e vjeter te shkodres dikton nevojen e largimit te mbetjeve. 

• Kalon pergjate brigjeve te Kir-it. 

• Relievi ne fshatin Bardhaj eshte shum kompleks dhe me ndryshime te theksuara depresioni. 

• Gjate punimeve do te rritet niveli i ndotjes te ajrit, ndotjes akustike, ndotjes te ujerave te Kir-it 

dhe te Drin-it, dhe do te krijoje mbetje nga procesi I germimit. 

• Ne vend-depozitim e mbetjeve bregu i Kir-it ka pesuar erozoion te fuqishem dhe dëmtime të 

strukturës tokës, 

Masat Zbutese te Bypassi-t Lindore: 

• Kalimi mbi Drin kerkon  nje studim te vecante per qendrueshmerine e tokes. 

• Nje projektimi i rehabilitimit te sistemit te kullimit dhe ujitjes, qe nderpritet nga Autostrada. 

• Konsolidimi i tokes te fragmentuar nga ndarja e parcelave. 

• Autostrada kalon ne brigjet e Kir-it ne vend-depozimin e vjeter te Shkodres qe mund te priten 

ndikime te qendrueshmerise se tokes si dhe te kontaminimit nga rrjedhejet e mbetjeve.  

• Per kete qellim kerkohet te behet vlersimi i qendrueshmersise se tokes ne vend-depozitimin e 

mbetjeve – nese ka shtresa te kontaminuara nuk duhet te mbulohen si dhe te kryhen analizat e 

tokes nga elementet e tokes. 

• Perforecimi i mbrojtjes se bregut Lindore te lumit Kir ne afersi te vend-depozitimit te mbetjeve 

me masa inxhenierike, panele te llogaritura gjatesore dhe terthore me qellim qe te perjashtohet 

rreziku per demtimin dhe carjen e autostrades ne te ardhmen. Gjithashtu mund te shikohet edhe 

varianti per spostim ne segmentin nga Dalja e Drinit deri te Ura e Bardhaj. Në kete segment 

rrugore mund te perdoren te gjitha materialet qe dalin nga gerrmimet si dhe mbetjet inerte perkrah 

kalase se Rozafes. 

• Projekti rruges ti nenshtrohet vlersimit mjedisore te vecante. 

• Bypassi lindore, si zgjatim i autostrades, per te ulur ndikimin e zhurmave ne zonat urbane 

(Berdice, Bardhaj, Rrethinat) te pajiset me bariera anesore ne perputhjje me intensitetin e zhurmes 

per te plotesuar standartet deri ne 55 decibel diten dhe 45 naten.  
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Tabela nr. -  FISHA 4 

TITULLI I PROJEKTIT 
Studim i Gjëndjes  dhe Pastrimi i kanaleve vaditjes 

dhe kullimit në Bashkinë Shkodër 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:- Konkurueshmëria dhe Zhvillimi 

Ekonomik 

Programi:Zhvillimi Rural 

Përshkrimi i projektit: 

Një nga faktorët kufizues të prodhimit 

bujqësor lidhet me  kanalet e ujitjes dhe 

kullimit dhe të përmbytjeve. Projekti 

konsiston në hartimin e një studimi të 

detajuar për kanalet e kullimit dhe 

vaditjes në mënyrë që të përcaktohen në 

mënyrë të qartë ndërhyrjet për 

rikonstruksionin e tij.  Ai do të zhvillohet 

në paralel me punën për pastrimin e 

kanaleve, në mënyrë që të identifikohen 

më pas vendet për ndërhyrje. 

Projekti do të zgjidhë : 

- Evidentim i situatës ekzistuese te sistemit 

- Përcaktim i propozimeve për zgjerimin dhe 

rikonstruksionin e terrenit 

- Pastrimi i Kanaleve 

 

 

Impaktet mjedisore me zbatimin e projektit  janë të pa rendësishme dhe të pranueshme, dhe me zbatimin e 

tij do të reduktohen impaktet e deri tanishme të mengesës së kullimit në prodhimin bujqësor, degradimin e 

tokës, erozionin sipërfaqësor, do të ulet sipërfaqja e tokës e lene djerr (e pa kultivuar). Pastrimi i rrjetit të 

kullimit (I, II ,III) do të ndikojë pozitivisht në reduktimin e përmbytjeve, në saj të qarkullimit me të shpejtë 

të ujërave sipërfaqësore drejt kanaleve të parë.  

Masat zbutëse që do të aplokohen për shperndarjen e dherave që dalin gjatë pastrimit do të bejë të mundur 

shfrytezimin e gjithë siperfaqes së tokës të kultivuar, masë tjetër për mënjanimin e fragmentimit të tokës, 

në se gjatë gërmimit do të ketë shtresa të ndotura ose të kontaminuara me mbetje urbane ose material të 

tjera të demshme, ato të transportohen në vende të veçanta .  
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Harta Nr. Riabilitimi i kanaleve kullues 

 

Tabela nr. 21. -  FISHA 5 

 

TITULLI I PROJEKTIT Kuartieri i Muzeve në Shkodër 

Objektivi Strategjik Objektivi strategjik :Konkurueshmëria dhe 

Zhvillimi Ekonomik: 

Programi:Zhvillimi I Turizmit 

Përshkrimi i projektit: 

Qyteti Shkodër ka një numër të 

konsiderueshëm muzesh dhe 

atraksionesh turistike në 

qëndër.Gjithashtu, në këtë zonë 

ekzistojnë dhe ndërtesa historike të 

vlerave të çmuara për kulturën dhe 

historikun e zonës.Ky projekt synon 

përforcimin e kësaj tipologjie duke e 

kthyer qëndrën e qytetit Shkdrës në një 

hub të vërtetë turizmi dhe kulturor. 

Projekti do të ndihmojë në 

mirëmbajtjen e banesave historike. 

Rigjenerimin e rrugicave. Zgjerimin e 

rrugëve pedonale dhe aktiviteteve në 

zonë. Ofrimin e një itinerari unik që 

ofron kulturën dhe traditën shkodrane. 

Gjithashtu do të ketë instalacione të 

ndryshme artistike në rrugë për të rritur 

gjallërinë urbane dhe atraktivitetin. 

 

Projekti do të zgjidhë : 

- -Rritja e nr të turistëve 

- Zgjerimi rrugë pedonale 

- Rritja e numrit të vizitorëve në muze  

- Rritja e punësimit dhe të ardhurave në 

zonë 
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Me zbatimin e projektit dhe masave zbutese impaktet mjedisore behen te pa rendesishme. Ne periudhen e 

punimeve projekti kerkon zbatimin e disa masa zbutese ne drejtim te mbrojtjes se ajrit urban nga pluhuri, 

restaurimin konform standarteve dhe vlerave te ndertesave historike si ndryshimet te mos cenojne 

kategorite e perdorimit te tokes.Mbetjet e krijuara te depozitohen ne vendet e caktuara.  

 

 

 

Tabela nr 22. -  FISHA 6 

 

 

 

TITULLI I PROJEKTIT Zhvillimi i Qëndrës Multifunksionale Ish 

Shkolla Veterinerisë 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Integrimi Territorial 

dhe Barazia në Shërbime e Akses 

Programi:Qëndrat Multifunksionale dhe 

shërbimet Sociale 

Përshkrimi i projektit: 

Ish shkolla e veterinerisë është një pronë 

publike e cila aktualisht përdoret vetëm për 

një kopësht. Ndërkohë pjesa tjetër është e 

degraduar. 

Për këtë arsye, projekti synon zhvillimin e një 

qëndre multifunksionale sociale në ambjentet 

e ish Shkollës Veterinarisë e cila do ti 

shërbejë të gjithë qytetarëve. Për këtë projekt 

 Projekti do të zgjidhë : 

- -Banorët  

- Rritja e angazhimit të të rinjve në 

jetën social kulturore 

- Trajnime dhe mundësi për 

zhvillimin e kapitalit social 

- Gjenerim idesh dhe “start-up” 

- Zhvillim aktivitetesh social 

kulturore 
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do të përdoret ndërtesa e shkollës e cila duhet 

fillimisht të rikonstruktohet dhe të  përshtaten 

hapësirat në mënyrë që të akomodojë të 

gjitha aktivitetet e parashikuara. Qëndra 

multi-funksionale duhet të ketë, sallë për 

shfaqje, sallë biblioteke, sallë për muze, 

salla/klasa të një madhësie më të vogël për 

trajnime dhe kurse të tilla si muzikë, 

vizatim/pikturë, IT, zhvillim biznesi etj, zyra 

me një ndalesë për Rajonin. Gjithashtu, 

Shkolla në katin e sipërm mund të ofrojë zyra 

për shoqata të ndryshme të cilat operojnë në 

zonë. Gjithashtu, në një pjesë të saj, duhet të 

përmirësohen kushtet e kopështit. 

- Mbështetje ndaj grave 

- Zyra me një Ndalesë 

- Kopësht për fëmijët 

 

 
 

Nga zbatimi i projektit, nuk priten ndikime negative të theksuara në mjedis në se do të zbatohen 

standartet   në projektin e zbatimit. Nevoiten masa zbutese. Që të mos ketë ndikime që mund të vijnë nga 

prodhimi i mbetjeve urbane gjatë aktiviteteve, ose menaxhimi i ujërave të ndotur, të zbatohen masa 

zbutese si vendosja e koshave për mbetjet, projektimi dhe lidhja e KUZ dhe KUB me sistemin e 

shkarkimit të ujerave te ndotura të qytetit, zonë e gjelbër përreth për reduktimin e zhurmave të 

shkaktuara nga  pozicioni  dhe qarkullimi i njerëzve.   
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Tabela nr.23 -  FISHA 7 

TITULLI I PROJEKTIT 
Rehabilitimi mjedisor i ish-vend-

depozitimit të mbetjeve Shkodër 

 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Mbrojtja e mjedisit dhe 

aftësia për t’u përshtatur, mbrojtur dhe 

rimëkëmbur nga rreziqet natyrore 

Programi:Mbrojtja e akuifereve nga ndotja 

Përshkrimi i projektit : 

Ish venddepozitimi i mbetjeve pranë 

varrezave të dëshmorëve në Shkodër është 

një ndër hot-spotet mjedisore më të mëdha 

në Bashki. Pas mbylljes së tij nuk janë 

marrë masat e nevojshme për rehabilitimin 

mjedisor. Duke u gjendur pranë Lumit Kir 

vazhdon të jetë burim I ndotjes dhe 

kontaminimi të tokës dhe lumit kir. Në këtë 

kontekst projekti synon rehabilitimin e 

plotë të kësaj zone duke e kthyer atë në një 

hapësirë rekreative e natyrore. Projekti do 

të konsistojë në pastrimin e mbetjeve nga 

zona. Marrjen e masave për reduktimin e 

ndotjes dhe mënjanimit të rrjedhjes në 

lumenj.  

Vend-depozitimi vazhdon tё jetё njё burim 

i ndotjes sё tokёs dhe ujërave prej vitesh. 

Pranohet variant i heqjes dhe transportit te 

mbetjeve nga vendi aktual. 

 Projekti do të zgjidhë : 

- Përmirësimin e cilësisë në mjedis 

- Zvogëlim i nivelit të ndotjes në ujë 

- Zgjerim i hapësirave të gjelbra 
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Harta 51-Kualifikimi I LF te pa mbyllut Shkoder (tek vorrezat e deshmoreve) 

Ndikimet aktuale ne mjedis jane te ndjeshme dhe me efekte afatgjata. Zbatimi i projektit do të ketë 

ndikim positiv në mjedis, pasi aktualisht mbetjet vazhdojnë të shkarkohen në lumë, duke ndotur ujerat 

sipërfaqësore dhe rrezikojnë ujerat nëntokësore si dhe rrjedhjet e ujërave të ndotura, shkaktojnë ndotjen e 

ajrit si dhe rreziqe shëndetësore. Kthimi në një hapësirë natyrore do të përmiresonte peizazhin urban. 

Gjatë zbatimit te projektit per largimin e mbetjeve nevoiten masa qe ulin koston e transportit, sigurimin e 

punetoreve ndaj rreziqeve te semundje, ndikimeve ne mjedis gjate transportit, analizen e tokes per 

permajtjen e metaleve te renda, vleresimin e shtresave te tokes per depertimin ne thellesi te ndotesve dhe 

krijimin e shtresave te kontaminuara. 

Ne se ka shtresa te kontaminuara ato te germohen dhe te transportohen ne vendet e caktuara dhe ne asnje 

rast te mos permbysen.  

Tabela nr .24 -  FISHA 8  

 

TITULLI I PROJEKTIT Rikualifikimi i bypass në një itinerar natyror 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik: Cilësia e Lartë e Jetesës 

dhe Zhvillimit Urban 

Programi:Rikualifikimi i Ballinave Ujore 

Përshkrimi i projektit: 

Në pjesën perëndimore të qytetit është 

hedhur baza për një bypass i cili lidhet 

me rrugën për në Koplik dhe më pas 

pikën kufitare të Han 

Hotit.Problematikat që ka sjellë ky 

bypass për shak të vendndodhjes së tij 

 Projekti do të zgjidhë : 

- -Përmirësim vizibilitetit të liqenit 

- Përmirësimi i cilësisë së jetesës për 

banorët 

- Përmirësim i imazhit 

- Përmirësim i mjedisit 

- Reduktim i ndotjes dhe riskut të 
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në pjesën ndërmjet ligatinave të liqenit 

dhe qytetit, kanë shkaktuar një humbje 

të vizibilitetit të liqenit, humbjes së 

lidhjeve natyrore,krijmin e një bariere të 

fortë fizike midis tyre dhe humbjen e 

identitetit të qytetit, problem të shumta 

mjedisore. 

Ky projekt ka si qëllim të rehabilitojë 

dhe integrojë këtë bypass me pjesën 

natyrore të ligatinave për ta kthyer në 

nje itenerar natyrorë i cili nuk cënon 

lidhjen e liqenit me qytetin. 

  

përmbytjes 

- Rritja e vlerave të qytetit 

- Rritja e numrit të vizitorëve 

 

 

 

 

Ndikimi në mjedis: 

 Ndikimet mjedisore aktualisht janë të ndjeshme dhe priten te rriten : rritet rreziku i përmbytjes së qytetit 

nga liqeni, mund të rritet urbanizimi, dëmtohet biodiversiteti i liqenit, nderprerja e habitateve, ndotja e 

ajrit urban në se do të merrte funksionin për të cilin nisi ndërtimi, kufizimi I gjelbërimit, vështirësi në 

qarkullimin e ujrave të zeza, për shak të vendndodhjes së tij në pjesën ndërmjet ligatinave të liqenit dhe 

qytetit, ka ndikime të fuqishme mjedisore, duke shkaktuar rreziqe te permbytjes se qytetit, dëmtim të 

peizazhit dhe fragmentim te biodiversitetit të liqenit, rrezik te urbanizimit, rrezik të ndotjes se ajrit nga 

shkarkimet e transportit ne rritje, cenim të lidhjeve natyrore të qytetit me liqenin, dëmtim të livadheve dhe 

flores, prishje te qetesise të faunës së liqenit, shtimin e mbetjeve urbane etj.  

 

Për transformimin e bypassit per rikthimin e funksione të humbura në zonë, nevojitet të hartohet nje 

projekt teknik, i cili ti nenshtrohet nje VNM dhe konsultimit me publikum. Në dëgjesat me grupet e 

interesit dhe komunitetin, bypassin e konsiderojnë me impakte te theksuara negative mjedisore. VSM-

rekomandon ndryshimin dhe nderprerjen e funksionit te nisur te Bypassit, rehabilitimit dhe kthimit ne nje 

zone natyrore. 

 

 

 

 

Tabela nr.25 -  FISHA 9 

  

TITULLI I PROJEKTIT 
Rruga Shirokë- Zogaj 

 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Cilësia e Lartë e Jetesës dhe 

Zhvillimit Urban 

Programi: Rikualifikimi i Ballinave Ujore 
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Përshkrimi i projektit : 

Liqeni i shkodrës është një ndër 

elementët më të fortë në 

qytetin.Sidomos në pjesën e breg 

shirokë-zogaj ku liqeni kthehet në 

një shoqerues përgjatë udhetimit 

dhe gjithashtu është një nga zonat 

më të frekuentuara gjatë sezonit 

turistikë si dhe një destinacion 

fundjave për shumë banorë të 

shkodrës.Ndër problematikat më të 

shumta të kësaj zone është mungesa 

e hapsirave për parkim,ndërprerja e 

shëtitores përgjatë rrugës nga 

ndërtimet dhe ndotja që shkaktohet 

nga derdhja e ujërave të zeza në 

liqen si dhe mbetjeve inerte. 

KY projekt ka si qëllim të hartojë 

një plan-projekt rihabilitimi të 

bregut të liqenit shirokë-zogaj dhe 

përmirësimit të aksesit në këtë 

rrugë. 

 

Projekti do të zgjidhë : 

- -Përmirësimit të aksesit në këtë aks 

- Përmirësimi i parkimit në pjësën e 

shërbimeve rekreative 

- Përmirësim i imazhit të Shirokë-Zogajt 

- Përmirësim i mjedisit të liqenit 

- Reduktim i reziqeve të sëmundjeve si 

rrjedhojë e ndotjes së liqenit 

 
 

Harta 52-Rruga Shiroke-Zogaj (VSM, PPV Bashkia Shkodër)  
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Ndikimi mjedisor:  

Synimet e projektit”Rehabilitimi i aksit Shiroke Zogaj” jane pozitive, pasi lidhen me përmirësimin e 

sherbimeve turistike dhe hartimin e nje projekti te rehabilitimit te bregut te liqenit Shiroke-Zogaj dhe 

permiresimit te aksesit ne kete rruge. Shiroke –Zogaj rruga me karakter peizazhik ne funksion ka nje 

gjatesi 5.1 km, Zogaj-kufi me Malin e Zi rruga eshte e demtuar dhe me gjatesi rreth 1.3 km. Por projekti 

qe do te hartohet duhet te mbaje parasysh te gjitha kerkesat e ligjit Nr  8906, date 6.6.2002 “Per zonat e 

mbrojtura”, te percaktoje qarte nivelin e nderhyrjeve dhe ti nenshtrohet nje VNM,  pasi ne hapesiren 

Shiroke-Zogaj kemi te bejme me nje zone te mbrojtur. 

 

 

Masat Zbutese dhe Mbrojtese: 

 

• Projektimi i rehabilitimit te kesaj rruge kerkon masa persa i takon disiplinimin dhe menaxhimit 

te ujerave qe vijne nga m.Tarabosh-it. 

• Menjanim i nderhyrjeve ne bregun e liqenit te cilat cenojne strukturen e rruges dhe 

qendrueshmerine. 

• Projekti mbivendoset ne rrugen ekzistuese si pergjigje ne mosnderhyrjen ne zone e mbrojtur te 

Liqenit. 

• Zbatimi i projektit te zhvillohet ne perputhje me kerkesat e ligjit per zonat e mbrojtura edhe pse 

behet fjale per ristrukturimin e rruges ekzistuse. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr.26 -  FISHA 10  

 

TITULLI I PROJEKTIT Aksi Shkodër-Theth 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik: Përmirësimi i Aksesit dhe 

Marrëdhënieve Rajonale 

Programi:Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare 

Përshkrimi i projektit: 

Aksi Shkodër- Theth është një 

ndër më të rëndësishmit gjithashtu 

edhe përsa i përket arritjes së 

kohezionit territorial në nivel 

Bashkie. Njësitë Administrative 

Pult, Shalë, Shosh kanë vështirësi 

të mëdha në aksesin rrugor. 

Gjithashtu, kjo zonë është një 

potencial i madh për turizmin 

Projekti do të zgjidhë : 

- - Ulje e kostove të amortizimit të mjeteve  

- Rritje e aksesueshmërisë në nivel Bashkie 

- Zhvillim i Turizmit si rrjedhojë e 

aksesueshmërisë së përmirësuar 
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malor dhe ekoturizmin. Si i tillë ky 

aks kthehet në vital për bashkinë. 

Projekti synon rritjen e sigurisë 

rrugore në këtë aks si dhe 

rehabilitimin e tij. 

 

Ndikimet ne mjedis: 

Aksi Shkodër- Theth, me gjatesi rreth 73 km është i rendesishem per permiresimin e infrastruktures dhe 

levizshmerise per NJA Pult, Shalë, Shosh dhe perafrimin me Bashkine si dhe lehtesimi i guidave 

turistike dhe shfrytezimin e potencialit për turizmin malor dhe ekoturizmin. Projekti synon rritjen e 

sigurisë rrugore në këtë aks si dhe rehabilitimin e saj. Ne segmentin Shkodr-Postribe rruga eshte e 

shtruar. 

-Propozimi duket se synon ne rehabilitin e rruges ne gjurmen ekzistuese.  

-Por projekti qe do te hartohet duhet te perjashtoje çdo ndikim mjedisor ose operacion qe bie ndesh me 

ligjin Nr. 8906, date 6.02. 2002 “Per zonat e mbrojtura”, pasi Thethi eshte zone e mbrojtur me statusin 

Park Kombetar.  

-Nderkohe, edhe ne permasat e gjurmes ekzistuese do te nevoiteshin disa masa zbutese, qe garantojne 

mbrojtjen e kafsheve dhe qetesine ndaj zhurmave, nepermjet mbrojtjes anesore te rruges me rrjeta teli, 

vendosja e sinjalistikes ne pikat e caktuara per kujdesin ndaj kafsheve, zonat e ndaluara per qarkullimin e 

turisteve etj. Projekti ti nenshtrohet nje VNM. 

-Priten ndikime mbi biodiversitetit ne Theth, vecanerisht per Faunen ne se nuk zbatohen masa mbrojtese 

per kafshet. 

 

Masat Zbutese dhe Mbrojtese: 

• Duke qene zone e mbrojtur dhe e pasur ne faune gjate punimeve dhe me pas te ndertohen 

mbrojtje me rrjeta teli mbrojtese qe kafshet te mos perplasen ne makina gjate kalimit ne rruge ne 

pikat kritike. 

• Ndertimi i urave Ekologjike per kalimin e kafsheve nga njera ane ne tjetren. 

• Gjate punimeve te perdoren mjete qe shkaktojne pak zhurme per kafshet. 

• Te mbrohen sa me shume druret anes rruges dhe pyjet 

• Të sigurohet mosndërhyrja në rrjedhat ujore të ujëpirjes së kafshëve dhe zonave të të ushqyerit 

dhe qëndrimit të tyre të gjatë. Ne keto zona te behen punime mbrojtese per kafshet dhe te 

forcohen aktet ligjore te demtimit te kafsheve ne zonat e mbrojtura. 

• Te vendoset sinjalistike qe paralajmeron zona te levizjes se kafsheve te egra 

• Rruga te ruaj kufinjte e rikonstruksionit pa u zgjeruar ne sistemet natyrore 

 

 

Tabela nr.27 -  FISHA 11  

 

TITULLI I PROJEKTIT Terminali multimodal interurban Shkodër 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik: Përmirësimi i Aksesit dhe 

Marrëdhënieve Rajonale 

Programi:Terminalet Multimodale 
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Përshkrimi i projektit: 

Transporti në Shkodër bazohet 

kryesishtë në makina individuale 

dhe biçikleta, kurse përsa i përketë 

transportit interurban ai kryhet me 

shërbime individuale të tipit 

fugona. Kjo problematik ndikon në 

dy aspekte, së pari fakti që krijon 

një ngërç trafiku, pasi të gjithë 

zgjedhin makinat individuale dhe 

së dyti që e bën shumë të vështirë 

lëvizjen për turistët pasi nuk ka një 

sistem të qartë transporti. 

Me këtë projekt synohet që të 

ofrohet një sistem i mirë-

organizuar për transportin 

multimodal, lehtësishtë i 

aksesueshem, i lidhur mirë me 

infrastrukturën dhe efikas në 

ofrimin e shërbimeve. 

Projekti do të zgjidhë : 

- Përmirësim i lidhjes ndërqytetas 

- Lehtësimi i trafikut gjatë sezonit turistikë 

- Lehtësimi i udhëtimit me transport public 

- Ulja e numrit të përdoruesve të makinave 

vetiake në qytet. 

 

 

Harta 53-Terminali multimodal Shkoder (PPV, Bashkia Shkodër)  

Ndikimet ne mjedis: 

Me zbatimin e ketij projekt synohet që të ofrohet një sistem i mirë-organizuar për transportin 

multimodal, lehtësishtë i aksesueshem, i lidhur mirë me infrastrukturën dhe efikas në ofrimin e 

shërbimeve.Terminali multimodal, propozohet te jete atje ku eshte sot stacioni i trenit ne Shkoder.  

 

Ne pikepamjen mjedisore rritja e transportit publik, do te ndikoje ne uljen e qarkullimit te makinave dhe 

si pasoje uljen e shkarkimeve ne ajer, rregullimin e trafikut dhe kontrolli me i mire i shkarkimit nga 

automjetet. Por ne fazen e zbatimet te projektit, nevoiten disa masa zbutese mjedisore shtese si lidhja e 
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sistemit te KUZ dhe KUB te terminalit me sistemin qendror, organizimi grumbullimit te mbetjeve urbane 

dhe ndarjen qysh ne burim, krijimi i gjelberimit dhe peizazhit, ulja e ndikimit ne mjedis gjate fazes se 

kryerjes se punimeve ne hapesiren e terminalit.   

 

Në fazën e parë të punimeve, por edhe pas përfundimit të projektit, pritet të ketë rritje të nivelit të 

zhurmave, për shkak të përqëndrimit të mjeteve, lëvizjes të madhe të popullsisë, lidhja me qarkullimin e 

mjeteve të tjera. Prandaj edhe pas zbatimit te projektit kerkohen zbatimi i masave shtese te reduktimit te 

zhurmes veçanerisht ne qytetin e Shkodres dhe zonat e banuara. Ne fazen e pare te punimeve gjithashtu 

pritet rritja e ndotjes se ajrit nga pluhurat. Por pas zbatimit te projektit transporti publik do te mundesoje 

uljen e makinave private dhe reduktimin e ndotjes se ajrit. Ne zonat e banuara per te ulur nivelin e 

zhurmave nga mjetet (treni), te perdoren ballinat anesore. 

 

 

 

Masat zbutëse konsistojnë në: 

 

-Impaktet mjedisore behen te pa rendesishme vetem me zbatimin e masave zbutese(C)  

 

-Ndërtimi i stacionit të sigurojë reduktimin e zhurmave në mjediset e brendshme dhe në marrëdhënje me 

mjedisin jashtë gjate dhe pas zbatimit te projektit, vecanerisht ne zonat e banuara me vendosjen e 

ballinave mbrojtese nga zhurma. 

 

-Ndërtimi i infrastrukturës të ujërave të zeza e të bardha dhe lidhja me sistemin qendror, një system 

modest i grumbullimit të mbetjeve që krijohen në stacion, mjetet e transportit dhe të punimeve të 

shkarkojnë ndotësbrenda normave.  

 

Tabela nr.28 - FISHA12 

TITULLI I PROJEKTIT Terminali Ujor Turistik Liqeni Shkodër 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik: Përmirësimi i Aksesit dhe 

Marrëdhënieve Rajonale 

Programi: Terminalet Multimodale 

Përshkrimi i projektit:   

Shkodra ka pasur një Port 

Historik i cili shërbente për 

lidhjen e saj dhe transportin e 

mallrave e udhëtarëve me vendet 

fqinje.Ky projekt synon të risjellë 

këtë facilitet urban por tashmë me 

një karakteristikë më shumë 

turistike.Vendi i portit është 

shumë strategjik pasi ndodhet 

Projekti do të zgjidhë : 

- Rritje e Turistëve 

- Përmirësim i Lidhjeve 

- Atraksion Turistik 

- Zhvillim të aktiviteteve 
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Harta Nr.  54  Terminali ujor  

 

Ndikimi ne Mjedis: 

 

Duke qene se liqeni eshte zone e mbrojtur, ndikimet mjedisore behen te pranueshme vetem pas zbatimit te 

masave zbutese(C), duke percaktuar intensitetin e flotes, kapacitetet, tipet e mjeteve, internarin dhe tregues 

te tjere, me synim reduktimin e shkarkimevete, mbetjeve, demtimin e biodiversiteti ujor dhe nivelit te 

zhurmave. Por duke qene zone e mbrojtur VSM-sygjeron qe me zbatimin e projektit flota te perjashtoje 

pajisjen me mjete motorike dhe te perdoren mjete me vozitje, pasi rrezikohet liqeni nga ndotjet e vajrave 

dhe demtohet biodiversiteti e cilesia e ujerave..  Nevoitet te kryhet nje VNM. 

 

Tabelav nr.29 -  FISHA 13  

TITULLI I PROJEKTIT Terminali Sezonal Velipojë 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Përmirësimi i Aksesit dhe 

Marrëdhënieve Rajonale 

Programi:Terminalet Multimodale 

Përshkrimi i projektit: 

Ky projek ka si qëllim ndërtimin 

dhe rregullimin e një vendqëndrimi 

për mjetet e transportit të 

Projekti do të zgjidhë : 

- Përfitues të këtij projekti do te jenë qytetarët e 

Velipojës dhe turistët që frekuentojnë plazhin 

e velipojës, pasi do të përmirësohet lëvizja 

pranë akseve kryesore të qytetit si 

dhe zonës së Pazarit të vjetër. 

Ndodhet gjithashtu pranë kalasë 

dhe ofron hapësira të mjaftueshme 

edhe për parkimin e autobuzëve 

turistik apo dhe kombinimin me 

transport publik.   
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pasagjerëve në nivel ndër-qytetas  

brenda njësisë administrative të 

Velipojës. Transporti aktualisht 

kryhet me vendqëndrimet spontane 

përgjatë rrugës kryesore në mënyrë 

të pa organizuar, duke krijuar 

konfuzion dhe  trafik gjatë sezonit 

turistik, ku është dhe përqendrimi 

më i lartë i trafikut.  

Ky projekt ka si qëllim të 

unifikojë vend-qëndrimet në një të 

vetëm, pranë rrugës kryesorë në 

Velipojë-plazh. Ky vendqëndrim 

do të pajiset edhe me 

infrastrukturën e nevojshme për 

informacion mbi kohën e nisjes si 

dhe për biletarinë. 

 

dhe do të orientohet transporti.Disa nga 

rezultatet e pritshme janë: 

- Reduktim i trafikut në sezonin turistikë 

- Informacion i qartë për udhëtarët 

- Thjeshtëzim dhe formalizim i transportit 

ndërqytetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 55-Terminali i Velipojes 

Ndikimi Mjedisor:  

Terminali sezonal Velipojë ka si qëllim ndërtimin dhe rregullimin e një vendqëndrimi për mjetet e 

transportit të pasagjerëve në nivel ndër-qytetas  brenda NJA Velipoje, pranë rrugës kryesorë Velipojë-

plazh dhe i plotesuar me infrastrukturën e nevojshme për informacion. Permasat e turizmit shtrojne 

nevojen e një vend-qëndrimi në Velipojë. Por me qëllim qe te përjashtohet vendosja ne zonat e 

mbrojtura, vendqëndrimi duhet të jetë në një hapësirë publike urbane që nuk cënon tokat bujqësore 

potenciale, pyjet, peizazhet. Per uljen e impakteve mjedisore nevoiten zbatimi i masave zbutese (C)  
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Tabela nr.30 -  FISHA 14 

TITULLI I PROJEKTIT Tregu rajonal dhe thertore Shkodër 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik: Konkurueshmëria dhe Zhvillimi 

Ekonomik 

Programi:Zhvillimi Rural 

Përshkrimi i projektit: 

Sektori i Bujqësisë luan një rol të 

rëndësishëm në zhvillimin 

ekonomik të Bashkisë 

Shkodër.Edhe pse është një ndër 

sektorët e rëndësishëm të 

ekonomisë, fermerët vazhdojnë të 

hasin probleme në gjetjen e 

tregjeve dhe shitjen e produkteve të 

tyre.Një tjetër problematikë është 

dhe mungesa e kontrolleve të 

cilësisë së ushqimeve apo dhe 

informaliteti në këtë 

sektor.Ndërkohë, edhe agro-

përpunimi që është një potencial i 

madh për këtë zonë është në nivele 

shumë të ulëta, pjesërisht si 

rrjedhojë e vështirësisë për të 

grumbulluar produkte. 

Projekti parashikon ndërtimin e një 

qëndre unike, të integrojë në një 

zonën ekzistuese të tregut rajonal të 

Dobraçit edhe një thertore dhe 

qëndrën e kontrollit të ushqimit. 

Gjithashtu, në kuadër të thertores 

do të vendosen dhe aparaturat e 

nevojshme për kontrollin e cilësisë.  

Ky kompleks i integruar, Thertore 

dhe Treg, do të ketë edhe 

ambjentet e nevojshme për 

trajtimin e mbetjeve organike me 

anë të kompostimit. Në këtë 

mënyrë krijohet një cikël i plotë i 

trajtimit të produktit si dhe i 

reduktimit të mbetjeve. 

 

Projekti do të zgjidhë : 

- - Krijimi i vendeve të reja të punës në kuadër 

të Tregut Rajonal  

- Mbështetja e fermerëve (trajnime, konsultime, 

kontroll sigurie të produkteve etj) 

- Pastërti dhe siguri ushqimore 
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Harta Nr.56 Thertore Rrethia (VSM, PPV Bashkia Shkodër)  

 

Ndikimi Mjedisor:  

Bazuar ne Nenin 51 te ligjit Nr. 87/2012”Për rregullat e therjes së kafsheve për mish” therja e 

kafësheve, prodhimi i produkteve me origjine shtazore lejohen vetëm në thertore e stabilimente të 

miratuara  që ngrihen e funksionojnë në përputhje me regulloren e Ministrit të Bujqësisë dhe 

Ushqimit dhe kanë siguruar lejen veterinare nga autoriteti kompetent vendor. Në perputhje me 

Aktin Nr. 4, date 16.8.2012 te KM “Per rregullat për therjen e kafsheve”, çdo aktivitet ekonomik i 

therjes së kafshëve bëhet vetëm nga subjekte të regjistruara dhe ushtrohet në mjedise të cilat 

plotësojnë kushtet e ndërtimit, planimetrisë, pajisjeve me bazë materiale, si dhe të higjienës e 

sigurisë, që përcaktohen me udhëzim të ministrit përgjegjës për bujqësinë dhe ushqimin.  

 

Mjediset,  në  të  cilat  ushtrohet  aktiviteti  i  therjes  së  kafshëve,  duhet  të  garantojnë 

përmbushjen e kërkesave për respektimin e kushteve higjienike, mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit 

të njeriut, si dhe mbrojtjen e mjedisit. Ndikimi mjedisor behet i parëndësishëm për zbatimin e 

projektit, ne kushtet e zbatimit te masave ligjore për të siguruar largësinë nga ujërat, banesat dhe 

kushtet sanitare, trajtimin e mbetjeve, sigurimin e ujit dhe te shkarkimeve. 
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Tabela nr.31 -  FISHA 15  

TITULLI I PROJEKTIT Vlerësimi Eficiencës Energjitike 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Cilësia e Lartë e Jetesës dhe 

Zhvillimit Urban 

Programi:Efiçienca Energjitike dhe Energjia e 

Rinovueshme 

Përshkrimi i projektit: 

Në bashkinë Shkodër rreth 28.6% 

e ndërtimeve janë të ndërtuara para 

vitit 1991, ndërsa 39.1% e tyre 

janë pas viteve 1991. Sipas 

legjislacionit të ri për energjetikën, 

LIGJ Nr. 9379, datë 28.4.2005 

‘’PËR EFIÇENCËN E 

ENERGJISË’’, objektet nuk i 

plotësojnë kushtet për efiçencën 

energjitike. Ky projekt synon 

krijimin e një databaze të integruar 

në sistemin infomatik gjeografik 

(GIS). Ky projekt do të shërbej si 

bazë më pas për ndërhyrjet në 

ndërtesa në përmirësimin e cilësisë 

së tyre. 

Projekti do të zgjidhë : 

- Njohuri me e mirë mbi standaret e ndërtesave 

- Krijimi i databazës 

- Rritje e ndërgjegjsimit për eficentimin e 

energjis. 

- Platformë për hartimin e projekteve të tjera 

 

 

 

Ndikimi Mjedisor:  

 

Projekti në fazën e parë të krijimit të një databazë të integruar në sistemin infomatik gjeografik (GIS) per 

objektet nuk ka ndikime ne mjedis. Në fazën e dytë të ndërhyrjeve në ndërtesa ndikimet jane të 

parëndësishme me masa zbutese. 
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Tabela nr.32 -  FISHA 16  

TITULLI I PROJEKTIT Itinerari me Bicikleta Shkodër Velipojë 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Cilësia e Lartë e Jetesës dhe 

Zhvillimit Urban 

Programi:Biçikletat 

Përshkrimi i projektit: 

 

Bashkia Shkodër ka një traditë të 

madhe në pwrdorimin e 

bicikletave.Gjithashtu relievi dhe 

struktura e territorit lejon që të ketë 

një përdorim të gjerë 

bicikletash.Ka pasur disa tentative 

për të përdorur pedalimin edhe për 

promovimin e bashkisë dhe të 

turizmit. Në këtë kontekst do të 

zhvillohet itinerari me bicikleta 

SHkodër-Velipojë. Itinerari ndjek 

kryesisht rrjedhën e lumit Buna. 

Në të do të vendosen dhe hapësira 

për rekreacion dhe për kamping 

apo dhe aktivitete të tjera. Përgjatë 

itinerarit do të ketë dhe vende për 

vetë-shërbim për të rregulluar apo 

riparuar bicikletat. Ky itinerar do 

të shërbejë edhe për qëllime 

turistike dhe promovimit të 

Bashkisë.  

 

Projekti do të zgjidhë : 

- Rritja e vizibilitetit të potencialeve dhe 

tërheqja e turistëve  

- Promovimi i Bashkisë  

- Rritja e atraktivitetit 
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Skica 2-Rrjet i bicikletave (VSM, PPV Bashkia Shkodër) 

 

Ndikimi ne mjedis: 

Projekti Itinerari me Bicikleta Shkodër -Velipojën, nepermjet te shtimit te bicikletave, do te ule 

shkarkimet ne mjedis nga makinat, ka ndikime pozitive ne mjedis, ne krahasim me te gjitha llojet e 

mjeteve te transportit  

 

Tabela nr.33 -  FISHA17 

TITULLI I PROJEKTIT Kompostimi në bazë ferme/familje për 

Nj.Administrative Postribë/ Pult/ Shosh/ Shalë 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për 

tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur nga rreziqet 

natyrore 

Programi:Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të 
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mbetjeve urbane 

Përshkrimi i projektit: 

Menaxhimi i mbetjeve mungon në 

Njësitë Administrative të Pultit, 

Shalës, Shoshit dhe Postribës. 

Gjitashtu, mbetjet e gjeneruara 

janë më së shumti të karakterit 

organik dhe vijnë nga bujqësia në 

shkallë të vogël. Promovimi i 

kompostimit në bazë ferme është 

një përpjekje për të ulur sasinë e 

mbetjeve në bashkinë Shkodër. 

Projekti do të fokusohet kryesisht 

në promovimin e kompostimit 

kryesisht në zonat malore e rurale 

duke që në se për shkak edhe të 

karakteristikave ato janë e më të  

përshtatshme për ta zhvilluar këtë  

lloj aktiviteti. Kompostimi në 

familje konsiston në trajtimin 

vetëm të mbetjeve organike të 

gjeneruara nga ajo. Kompostimi 

është  një  proces i thjeshtë për të  

ulur rrymën e mbetjeve e  në  të  

njëjtën kohë  i kthen mbetjet 

organike në  pleh i cili mund të  

përdoret  në  bujqësi. Proçesi i 

formimit të  kompostit final 

konsiston në  : hedhejen e  

produkteve me përmbajtje azoti 

(mbetje drusore, gjethe, kashtë, 

plehra organike) dhe produkteve 

me përmbajtje karboni (mbetje 

kafe, mbetje ushqimore,bar i 

prerë)  këto produkte përzihen në  

praninë  e ujit në  mënyrë  që  të  

jenë  gjithmonë  të  lagështa dhe 

të  ajrosura me oksigjen. Në fund, 

produkti mund të përftohet për një 

kohë relativisht të shkurtër dhe 

më pas të përdoret sërish në 

bujqësi. 

Projekti do të zgjidhë : 

- Fillimisht nga projekti do të përfitojnë 200 

fermerë/familje 

- Ndërgjegjësim në lidhje me mbetjet organike 

- Mundësi të reja nga kompostimi 



263 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

Ndikimi ne Mjedis: 

Projekti do të ketë ndikime pozitive mjedisore. Kompostimi në bazë ferme/familje për Nj.Administrative 

Postribë/ Pult/ Shosh/ Shalë i mbetjeve organike, ne baze lagje ose fshati  ka ndikime positive ne mjedis, 

pasi pjesa organike e mbetjeve urbane nuk transportohet per ne lendfillin e Bushatit. Dhe pas 

dekompozimit per nje periudhe 3-4 mujore mund te perdoret si pleh organi ne toke. Per te shpejtuar 

zberthimin te perzihet me nje sasi plehu organikk (pleh i kafsheve). Me qellim qe rrjedhjet e mbetjeve te 

kompostuara te mos qarkullojne ne siperfaqe, metoda me e mire eshte depozitimi ne grope te hapur ne 

toke ose ne forme kavalete e mbuluar me dhe e plasmas. 

Tabela nr.34 -  FISHA18 

 

 

TITULLI I PROJEKTIT 
Rregullimi i Sheshit Kryesor Gomsiqe 

 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Cilësia e Lartë e Jetesës dhe 

Zhvillimit Urban 

Programi:Përmirësimi i qendrave të Njësive 

Administrative, përmes ndërhyrjeve të rikualifikimit 

urban 

Përshkrimi i projektit: 

Bashkia Shkodër perbehet nga 11 

Njësi Administrative kryesisht 

rurale. Në vizionin e bashkisë 

është integrimi territorial dhe 

përmirësimi i cilësisë së jetesës së 

banorëve të saj.Për këtë arsye është 

e rëndësishme që të aplikohen edhe 

disa projekte urbane në njësitë 

administrative. Projektet synojnë 

rregullimin e shesheve qëndrore të 

fshatrave kryesore të njësive 

administrative dhe në rastin 

konkret rregullimin e sheshit 

qëndror në: 

- Gomsiqe 

 

Projekti do të zgjidhë : 

- Përmirësim i cilësisë së jetës 

- Përmiësim i cilësisë urbane 

- Rikualifikim urban 
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Harta nr 57-Rikualifikimi i qendrës Gomsiqe (PPV Bashkia Shkodër) 

 

 

Ndikime ne Mjedis: 

Rikualifikimi urban duhet të përfshijë materiale lokale dhe të synojë të ofrojë një hapësirë sociale sa më të 

këndshme për banorët e zonës dhe vizitorët potencial. Përreth sheshit mund të ketë disa aktivitete sociale 

ose ekonomike të cilat zhvillohen por duhet të jenë gjithnjë në harmoni me sheshin. Reduktimi I 

impakteve mjedisore kerkon zbatimin e masave zbutese.. 

Rregullimi i sheshit ne fazen e punimeve rrezikohet nga disa impakte mjedisore qe lidhen me ndotjen e 

ajrit, ndotjet qe vijne nga shkaterrimi i strukturave te vjetra, punimet nen toke, punimet per ndertimin e 

sistemeve, punimet ne rruge dhe krijimin e siperfaqeve te gjelbra.  

Prandaj per menjanimin e ndikimeve mjedisore nevoitet te zbatohen masa mbrojtese dhe zbutese  per 

mbrojtjen e ajrit urban nga pluhuri, mbrojtjen dhe rehabilitimin e siperfaqeve te gjelbra, depozitimi i 

materialeve qe dalin nga germimi, ndertimi i infrastruitures se menaxhimit te ujerave te ndotura dhe 

mbetjeve urbane. Transporti i mbetjeve qe dalin nga punimet dhe riperdorimi i tyre. 
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Tabela nr.35 -  FISHA19 

 

 

 

Harta-58-Tregu Bio Postribe(VSM,PPV Bashkia Shkodër)  

 

TITULLI I PROJEKTIT Tregu Rajonal BIO në Postribë 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik: Konkurueshmëria dhe Zhvillimi 

Ekonomik 

Programi:Zhvillimi Rural 

Përshkrimi i projektit: 

Njësia Administrative Postribë ka 

një potencial të madh për 

produktivitet me rreth 1040 

hektarë tokë bujqësore të cilësisë 

së lartë. Aktiviteti kryesor 

ekonomik eshte bujqesia. 

Projekti konsiston në ngritjen e një 

tregu për produktet vendase BIOqe 

do te mbeshtese edhe fermeret e 

Njesive te tjera administrativ Pult, 

Shalë, Shosh etj. 

  

Projekti do të zgjidhë : 

- Siguri për produktet bujqësore 

- Çertifikim i produkteve bujqësore 

- Mbështetje dhe grumbullim i fermerëve 

vendas 

- Tregtim dhe promovim i produkteve BIO 
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Ndikimi ne Mjedis: 

Hapja e tregut Bio ne Postribe, ka ndikime positive ne mjedis, pasi do te nxitet kultivimi i bimeve, 

fermeret nuk do te perdorin plehra kimike dhe pesticide, qe jane dy impute bujqesore qe shkaktojne 

ndotjen e tokes, ujerave siperfaqesore e nentokesore, rreziqe shendetesore per njerezit , cilesine e 

prodhimeve dhe demtimin e faunes. Eshte nje aktivitetet qe duhet te nxitet per tu perhapur dhe te 

mbeshtetet me subvencione dhe politika te tjera favorizuese dhe certifikimin per te garantuar cilesine 

biologjike dhe laboratoret e analizave te produkteve. 

 

Tabela nr. 36-  FISHA20 

 

 

TITULLI I PROJEKTIT Tregu lokal Zdrale 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:- Konkurueshmëria dhe Zhvillimi 

Ekonomik 

Programi:Zhvillimi Rural 

Përshkrimi i projektit:  

Shkodra ka një sistem të 

konsoliduar tregjesh, gjithësesi 

ato nuk janë në kushte cilësore 

përsa i përket pastërtisë dhe 

shërbimeve që ofrohen ndaj 

qytetarit.Do të promovohet 

zhvillimi i tregjeve lokale 

veçanërisht në Shkodër (të paktën 

nga një treg për Rajon). Tregjet 

duhet të shihen përtej hapësirës së 

tregtimit edhe si hapësirë sociale 

dhe rekreative. 

Projekti do të zgjidhë : 

- Krijimi i vendeve të reja të punës në kuadër të 

Tregut  

- Mbështetja ndaj tregtarëve 

- Pastërti dhe siguri ushqimore 

- Tregu si katalist për zhvillimin e zonës 
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Harta 59- Tregu Zdrale (PPV Bashkia Shkodër) 

 

 

 

 

 

Ndikimi ne Mjedis: 

 

Vendi i vendndodhjes se tregut duhet rivlersuar pasi eshte ne afersi te Stadiumit ‘Loro Borici’qe jo 

vetem mund te kete ndonje zgjerim por niveli i zhurmes pritet te jete shume i larte, po ashti edhe fluksi i 

larte i levizshmerise. 

 

Tabela nr.37 -  FISHA 21 

TITULLI I PROJEKTIT Urbanizimi i Zonës Informale në Rrethina 

Objektivi Strategjik Objektivi Strategjik:Cilësia e Lartë e Jetesës dhe 

Zhvillimit Urban 

Programi:Urbanizimi i Zonave Informale 

Përshkrimi i projektit: 

Me Reformën e Re Administrive 

(Ligji 115/2014) kjo Bashki ka 

pësuar një rritje të popullsisë me 

gati dyfishimin e numrit dhe si 

pasojë rritjen e nevojave për 

trajtim të veçantë me politikat e 

Strehimit Social gjithashtu edhe 

Projekti do të zgjidhë : 

- Përmirësimin e cilësisë së infrastrukturës 

- Përmirësimin e cilësisë së shërbimit me ujë të 

pishëm 

- Përmirësimin e cilësisë së shërbimeve me 

kanalizime 

- Përmirësimin e hapësirave publike 

 

http://www.reformaterritoriale.al/kryesore/ligji-115-2014
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ato komunitete (komuna) të cilat 

deri dje nuk ishin pjesë përbërëse e 

Bashkisë Shkodër.   

Një ndër to është njësia 

administrative Rrethinat, e shtrirë 

në veri të kufirit të vjetër të 

Bashkisë. Kjo njësi administrative, 

ashtu si edhe proçesi i ndërtimeve 

informale konfirmon, ka tërhequr 

për gati 20 vitet e fundit një numër 

gjithnjë e në rritje të banorëve të 

rinj, duke arritur në 23 000 banorë 

(INSTAT 2011). Në rast se do të 

shohim renditjen nga numëri i 

banorëve do të vërejmë se njësi 

administrative Rrethina gjëndet e 

dyta, krahasuar me Bashkinë e 

Vjetër Shkodër dhe 9 njësitë 

administrative të tjera.  

 Përtej këtij përshkrimi të një 

popullsie më të madhe e të 

përfshirë, ish komunat paraqiten si 

një territor me karakteristika 

tërheqës, si në faktin e 

ndërlidhjeve sociale (familjare) por 

edhe ekonomike të lidhura me 

vendbanimin.Shtrirja e 

vazhdueshme territoriale përgjatë 

këtyre viteve, e përbërë gjithnjë 

nga zmadhimi i këtyre 

ndërlidhjeve, çoji edhe në një 

zhvillim urban dhe infrastrukturore 

të vazhdueshem ndërmjet qytetit 

Shkodër dhe njësis administrative 

Rrethina. 

 Ky projekt synon rikualifikimin 

dhe rigjenerimin e zonës informale 

duke shtuar infrastrukturën 

rrugore, infrastrukturën e 

kanalazimeve, rritjen e hapësirave 

publike etj.  
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Harta 60 -Urbanizimi rrethinat  

 

Ndikimi ne Mjedis:  

 

Për këtë projekt prioritar, mund të themi se impaktet e tij janë të pranueshme nga pikepamja mjedisore, 

madje konsiderohen se do të kenë ndikime pozitive në këtë drejtim, pasi dhe impakti pozitivnë cilësinë e 

jetes së banorëve etj. Ky projekt ka përpuethshmëri të lartë me objektivat mjedisore, pasi ka efekt në uljen 

e ndotjes së ujërave sipërfaqësorë, eleminon ndotjen dhe kontaminimin e tokës dhe të ujrave që derdhen në 

sistemin hidrik liqen-Bune-Drin, në përmirësimin e cilësisë së ujit të pijshëm, përmirëson cilësinë e jetesës 

etj. 

Por njeheresh kerkohen masa zbutese gjete permiresimit te infrastruktures, duke ndertuar sistemin e 

kanalizime KUZ dhe KUB dhe lidhja me sistemin e pergjithshem dhe jo me gropa septike te konservuara e 

pa standarte. E njejta gje per ngritjen e sistemit te menaxhimit te mbetjeve urbane dhe ndertimin e sistemit 

te ujit te pijshem.Gjate ndertimit te infrastructures perdorimi i materialeve dytsore duke ulur perdorimin 

nga shfrytezimi i burimeve natyrore. Gjithashtu ne procesin e ndertimit te infrastructures te zbatohen masa 

per reduktimin e zhurmave nepermjet te mjeteve te pershtatshme si dhe te mbrojtjes nga pluhuri. Nevoiten 

masa zbutese (C) 
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Tabela nr.38 -  FISHA 22 

Titulli/Emertimi i Projektit Rihabilitimi i tokave te kafejta (zona Industriale) 

Tipi i Projektit Rihabilitimi mjedisore/ ekonomik 

Vendndodhja e projektit Bashkia Shkodër,Lagja Skandërbeg 

Pershkrimi i projektit: 

Shkodra është një rajon me 

traditë të pasur industriale,ku ka 

patur një aktivitet të përzier të 

industrive që nga përpunimi i 

telave-kabllove të bakrit ,në 

përpunimi e duhanit,përpunimi 

tekstil dhe agrobujqësorë e deri 

tek fasoneritë.Zhvillimi i këtyre 

industrive që në vitet 20’ solli 

pak shqetësim për dëmet që 

shkaktonin këto industri me 

kalimin e kohës. 

Kjo problematike ndikon në 

mënyre të drejtë për drejtë në 

cilesinë dhe përdorimin e ketyre 

zonave të ndotura nga industritë 

e mëparshme dhe gjithashtu në 

cilesinë e mjedisit të zonës. 

 

Ky projekt ka si qëllim të 

rihabilitoje zonat e ndotura 

industriale dhe ti kthej ato në 

toka me vlerë për të investuar 

dhe rizhvilluar.Në këtë mënyre 

do të mund të ripërdor këto 

hapsira për ti rizhvilluar. 

Qellimi dhe objektivat: 

Qëllimi i projektit është rihabilitimi i tokave te ndotura industriale. 

Ndër objektivat kryesore mund të përmenden: 

- Rihabilitimi i tokes 

Rigjenerimi i mjedisit 

 

 

 

 

Harta 61- Rikualifikimi Zones Industriale 

Ndikimi Mjedisor: 

 

Zona industrial e Shkodres depoziton ne toke sumbtanca te ndryshme, gje qe rezulton nga analizat 

modeste te kryera, vecanerisht permbajtja e bakrit si pasoje e aktivitetit te uzines se prodhimit te telave te 

bakrit. Ka akoma mbetje te procesit industrial te pa grumbulluara. Nje pjese e mire e kapanoneve ne 

zonen industriale jane te mbuluara me material asbest te cilat jane tejet te demshme per shendetin dhe 

jeten e banoreve. Procesi i zmontimit te materiali asbest duhet te vije nen norma te larta te sigurise se 

personelit te angazhuar ne kete projekt si edhe te pajisjeve te cilat garantojne mos coptimin e materialit 

asbest – ne rast te kundert shkakojne demtim me te larte. 
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Nder masat zbutese VSM –sygjeron: Vlersimi i analizave persa i takon permbajtjes se metaleve te rende 

ne toke.  

Pavarsisht nga perdorimi i tokes, analiza e tokes, vlersimi i shtresave te kontaminuara eshte kusht i 

domosdoshem para fillimit te proceseve te parashikuara. 

Nese toka rezulton e kontaminuar ne shkalle te larte rekomnadohet germimi dhe transporti I dheut te 

ndotur ne nje landfill te posacem. 

-Zbatimi i projektit dhe masave zbutese (C) do te ndikoje pozitivisht ne uljen e impakteve mjedisore  

 

 

Tabela nr.39 -  FISHA 23 

 

TITULLI I PROJEKTIT  Itinerari me Bicikleta Shkodër -Velipojë  

Pershkrimi I Projektit: 

Tradita, relievi dhe struktura e territorit lejon që të ketë një 

përdorim të gjerë bicikletash. Në kontekst do të zhvillohet 

itinerari me bicikleta SHkodër-Velipojë. Itinerari ndjek 

kryesisht rrjedhën e lumit Buna. Pergjatë itinerarit do të 

ketë dhe vende për vetë-shërbim për të rregulluar apo 

riparuar bicikletat. Ky itinerar do të shërbejë edhe për 

qëllime turistike dhe promovimit të Bashkisë. 

Objektivi Strategjik:Cilësia e Lartë e 

Jetesës dhe Zhvillimit Urban 

Programi:Biçikletat  

 

1Rritja e transportit Publik  

      - Stacioni multimodal 

      -Transporti publik ne NJA 

2. Rrjet levizjes me bicikleta  ne 16 

segmente  

     - Shkoder, Shiroke-Zogaj, Shkoder-

Velipoje, Shkoder –Prekal, Beltoje-Trush, 

etj  

3. Gjate zbatimit te projekteve ne 

infrastrukture, pritet rritja e shkarkimeve ne 

fazen e pare te ndertimit te ( autostrada, 

bypasse, unaza, rruge urbane kombetare, 

restaurimet, restaurimi i qendrave te NJA 

etj) 
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Ndikimet ne Mjedis: 

Projekti Itinerari me Bicikleta Shkodër-Velipojën,nepermjet te shtimit te bicikletave, do te ule shkarkimet 

ne mjedis nga makinat, si pasoje e alternimit te mjeteve te transportit nga udhetaret. Ndikimet ne mjedis 

jane pozitive, vecanerisht ne reduktimin e Karbonit, Oksideve te Azotit, te Plumbit dhe ndoteseve te tjere 

ajrit. 

 

Tabela nr.40 -  FISHA 24 

Titulli/Emertimi i Projektit Rregullimi dhe përmirësimi i cilësisë urbane të 

komunitetit Rom dhe Egjyptian 

Tipi i Projektit Rikualifikim Urban/intergrim social 

Vendndodhja e projektit Lagjia Rome Ura e Bunës + Sheshi Iliria 

Pershkrimi i projektit: 

Komuniteti Egjiptian dhe Rom është pjesë 

e Shkodrës. Zona e banimit të këtyre 

komuniteteve është në nevojë të 

përmirësimit pasi kushtet e jetesës janë 

shumë të këqija. Kjo zonë duhet të 

integrohet jo vetëm fizikisht por edhe 

duke ofruar shërbime për komunitetin të 

cilat mungojnë.  Dy janë vendodhjet në të 

cilat është duhet ndërhyrë në mënyrë 

urgjente, komuniteti rom pas urës së 

Bunës dhe Komuniteti Rom në hyrje të 

qytetit tek sheshi Iliria. Ky projekt do të 

rregullojë hapësirat publike dhe zgjerojë 

shërbimet të cilat ofrohen në zonë. 

Përmirësim dhe rinovim i banesave. 

Qellimi dhe objektivat: 

Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve aktuale të 

jetesës dhe integrimi i komuniteteve rome dhe 

egjiptjane.Ndër objektivat kryesore mund të përmenden: 

- Përmirësimi i kushteve të jetesës për komunitetet 

Rome dhe Egjyptiane 

- Ofrimi i hapësirave sociale dhe funksionale në 

shërbim të komunitetit 

- Përmirësim i banesave  

Ofrim të hapësirave publike 
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Ngritja e strukturave të reja të përbashkëta 

në funksion të komunitetit si guzhina, 

punishte artizanale. 

 

Ky projekt ka si qëllim të integrojë këtë 

komunitete duke permirësuar kushtet e 

jetesës dhe cilësinë e shërbimeve në këto 

zona. 

 

Gjeta punimeve pritet te kete impakte mjedisore(C) dhe nevojes per masa zbutese ne drejtim te ndertimit 

te KUZ-ve, sistemit te ujit pijshem, menaxhimit te mbetjeve urbane(C) 

Tabela nr.41-  FISHA 25 

Titulli/Emertimi i Projektit Rregullimi i Shesheve Kryesore në Qëndrat e Njësive 

Administrative 

Tipi i Projektit Rikualifikim Urban 

Vendndodhja e projektit Bashkia Shkodër, njësitë administrative 

Pershkrimi i projektit  Qellimi dhe objektivat: 

Bashkia Shkodër tashmë është 

një entitet i ri, i përbërë nga 11 

Njësi Administrative kryesisht 

rurale. Në vizionin e bashkisë 

është integrimi territorial dhe 

përmirësimi i cilësisë së jetesës 

së banorëve të saj. Për këtë arsye 

është e rëndësishme që të 

aplikohen edhe disa projekte të 

tipit “akupunturë” urbane në 

njësitë administrative. Projektet 

synojnë rregullimin e shesheve 

qëndrore të fshatrave kryesore të 

njësive administrative:  

Nicaj Shalë / Ndrejaj / Pog / 

Boks / Gur i Zi / Bërdicë e 

Sipërme / Obot / Dajç / Gomsiqe 

/ Velipojë Sektor / Zogaj 

Më pas ky program do të ndiqet 

dhe me rregullimin e fshatrave të 

tjera të këtyre zonave. 

Rikualifikimi urban duhet të 

përfshijë materiale lokale dhe të 

synojë të ofrojë një hapësirë 

sociale sa më të këndshme për 

- Përmirësim i cilësisë së jetës 

- Përmiësim i cilësisë urbane 

- Rikualifikim urban 
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banorët e zonës dhe vizitorët 

potencial. Përreth sheshit mund 

të ketë disa aktivitete sociale ose 

ekonomike të cilat zhvillohen 

por duhet të jenë gjithnjë në 

harmoni me sheshin. 

                       

 

Harta 62 –Vendndodhja e projekteve 

Gjate zbatimit te projektit nevoiten masa zbutese (C ) 

 

Masat Zbutese dhe Mbrojtese: 

• Rregullim I sistemit te ujerave te zeza e te bardha,  

• menaxhimit te mbetjeve urbane,  

• Gjelberimi  

• Mbrojtja e ajrit urban nga ndotja ne fazen e kryerjes se punimeve 

• Riperdorimi i materialeve qe dalin gjate punimeve  

 

 

 

Tabela nr.42-  FISHA 26 

 

Titulli/Emertimi i Projektit Pyllëzimi në Tarabosh  

Tipi i Projektit Gjelbërim/ Mjedis 

Vendndodhja e projektit Tarabosh, Pyllëzim përgjatë aksit Shirokë-Zogaj 

Pershkrimi i projektit: 

Mali i Taraboshit është një ndër 

simbolet e Shkodrës si dhe një 

pjesë e tij është zonë e mbrojtur. 

Si rrjedhojë e ndërhyrjeve 

Qellimi dhe objektivat: 

- Pyllëzimi i Malit të Taraboshit 

- Zbutje e erozionit 

- Përmirësim i Mjedisit 
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shumë-vjeçare, Mali ka humbur 

pjesë të konsiderueshme të 

zonave pyjore. Ky projekt synon 

rritjen e sipërfaqeve të pyllit në 

malin e taraboshit. Projekti ka 

dhe një impakt pozitiv nga 

pikëpamja mjedisore duke qënë 

se rrit sipërfaqet bimore dhe 

ndikon ndjeshëm në cilësinë e 

ajrit. 

 

 

Harta 63-Ripyllzimi i malit Taraboshit (VSM, PPV Bashkia Shkodër)  

 

 

 

Impakti ne mjedis: 

Projekti ka dhe një impakt pozitiv nga pikëpamja mjedisore duke qënë se rrit sipërfaqet bimore dhe 

ndikon ndjeshëm në cilësinë e ajrit.  

Projekti i pyllezimit te Taraboshit ne vendet e zhveshura,  mbron token nga erozioni, rrit siperfaqen 

pyjore, permireson mjedisin, ndalon sedimentet te zbresin ne Liqen – ne kushtet e mbuleses bimore, 

permiresohet biodiversiteti si dhe fauna. 

Ne Tarabosh nuk mund te zhvillohet asnje lloj urbanizimi pasi ka lidhje edhe me sistemin ujor qe 

qarkullon ne lidhje me Liqenin dhe hapesirat e tjera. 

Njekohesisht ne guroret e mbyllura ne ane te m.Tarabosh te vlersohen impaktet, qendrueshmeria e terrenit 

dhe shkmebit (nese ka thyerje, rreziqe per rreshqitje etj.) dhe te reabilitohen ne perputhje me specifikimet 

ne lejen e shfrytezimit.  
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Tabela nr.43-  FISHA 27 

Titulli/Emertimi i Projektit Zgjerimi i Rrjetit të Ujësjellësit Velipojë  

Tipi i Projektit Infrastrukturë/ Shërbime 

Vendndodhja e projektit Velipojë 

Pershkrimi i projektit: 

Velipoja është një ndër qëndrat 

më të rëndësishme gjatë 

periudhës së verës për pritjen e 

turistëve dhe vizitorëve. Si 

rrjedhojë e shtimit të numrit të 

përdoruesve të rrjetit ka kufizime 

në shërbimin me ujë të pishëm. 

Kjo gjë dëmton turizmin në 

Velipojë dhe largon vizitorët. Si 

rrjedhojë ky projekt ka si synim 

zgjerimin dhe përmirësimin e 

rrjetit në mënyrë që të garantohet 

ujë 24orë/ditë për zonën e 

Velipojës. Gjithashtu, si pjesë e 

projektit do të ndalohen dhe 

ndërhyrjet abusive në sistem 

duke garantuar edhe një 

formalizim të rrjetit. 

Qellimi dhe objektivat: 

- Zgjerim i rrjetit të ujësjellësit 

- Furzimin me ujë të pishëm 24orë/ditë 

- Rritje e cilësisë së ujit të pishëm 

- Përmirësim i cilësisë së zonës turistike 

 

Ndikimet ne Mjedis(C): 

Me zabitmin e këtij projekti do te kryen disa punime në sistemet KUZ e KUB që pritet shkaktojne disa 

impakte mjedisore ne ndotjen e ajrit, ne demtimet e tjera te lidhjeve nentokesore, ne mjedise te ndotura 

dhe ne cenimn e burimeve ujore te tjera. Masat zbutese rekomandojne: 

Te njihen nga projekte sistemet e meparshme te KUB e KUZ. 

Riperdorimi I te gjithe material qe dalin nga punimet  

Mbrojtja nga burimet ujore qe mudnt ë jene ne brendesi, izolimi I te gjithe sistemit te ndertuar per 

mbrojtjen e ujerave nentokesore nga shkarkimet si dhe lidhja me sistemet e qendrueshme. 

 

Projekti nr 55  

Rehabilitim i fashës ripariane të lumenjve Kir, Buna dhe Drin 

 

Titulli/Emertimi i Projektit Projekti nr 55 Rehabilitim i fashës ripariane të lumenjve 

Kir, Buna dhe Drin 

Tipi i Projektit Gjelbërim/ Mjedis 

Vendndodhja e projektit Lumi Buna, Lumi Kir, Lumi Drin 

Pershkrimi i projektit: 

Shkodra ka një system ujor shumë të 

pasur me tre lumenjtë Kir, Drin dhe 

Qellimi dhe objektivat: 
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Buna të cilët bashkohen në Jug të qytetit 

të Shkodrës, tek ura e Bahçallëkut. Ky 

sistem është rrezik konstant për 

përmbytjet dhe për erozionin e tokave 

bujqësore. Rritja e mbulesës bimore në 

bankinat e lumenjve është një masë e 

rëndësishme për reduktimin e impaktit 

të përmbytjeve. Për këtë qëllim, ky 

projekt synon rritjen e mbulesës bimore 

në këta tre lumenj. Gjithashtu, ky 

projekt ka dhe një impakt pozitiv nga 

pikëpamja mjedisore duke qënë se rrit 

sipërfaqet bimore dhe ndikon ndjeshëm 

në cilësinë e ajrit. 

- Ri-bimëzimi në skarpatat e lumenjve subjekt erozioni 

- Zbutje e erozionit 

- Mbrojtje nga përmbytjet 
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Rikualifikimi I Ballinave Ujore 

 

. 

 

 
 

Skice-1. Fashat e gjelbra mbrojtese te lumenjve 

 

 

Masat qe duhet te zbatohen gjate punimeve: 

 

• Te ruhen strukturat mbrojtese te Lumenjve, (argjinaturat, panelat, brigjet e lumit qe te mos 

erodohen, te ruhet bimesia ekzistuese dhe te ri-vegjetohen te gjitha hapesirat boshe pergjate 

brigjeve te lumenjve. 

• Riveshja e brigjeve te behet ne tre breza:  

• brezi pare ne terrenin gjysem ujore (paralel me pasqyren ujore) mjellje e kallamit. Brezi dyte, 

shkurre dhe. Brezi I trete ne lartesine e brigjeve me drure te larte. 

• Ky sistem ben mbrojtjen e tokes dhe lidhje te fuqishme te tokes per tu mos u eroduar nga sistemi 

ujor. 

• Zgjedhja e bimeve dhe e drureve te pershtatur me zonen, dhe me aftesi per reduktimin e erozionit 

dhe rritjen e qendrushmerise dhe stabilitetit te brigjeve te lumenjve. Kjo mase bent e mundur qe 

gradualisht te mbushen te gjitha hapesirat e eroduara ne brigjet e lumenjve duke u kthyer ne 

siperfaqe tokesore. Nderkoh pyllezimi I pjeses bregore te lumit me depozitime sedimentesh krijon 

mundesine e rikthimit te kesaj siperfaqe ne siperfaqe tokesore. 
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Tab. 28- Përpuethshmëria me Objektivat Mjediore dhe Impakti në Mjedis për projektet e PPV të bashkisë 

Shkoder .  

Objektiv Strategjik Programe Projekte Nr. 

Proje

kt 

Fishe 

Përpuethshm

ëria  

me OM 

Impa

kti  

Në 

mjedi

s 

OBJEKTIVI 

STRATEGJIK 1 

 

PERMIRESIMI 

DHE 

MARREDHENIET 

RAJONALE 

 

Programi 

Strategjik 

OS1PS1:  

Terminalet 

Multimodale  

Terminali 

Ndërkombëtar 

Shkodër (Stacioni i 

Trenit) 

 

08 ++ C 

Terminali Sezonal 

Velipojë 

 

09 ++ C 

Terminali Ujor 

Turistik 

 

16 ++ B 

Aplikacioni online 

“Shkodra Transport” 

20 - Nuk 

ka  

Programi 

Strategjik 

OS1PS2: 

Rregullimi i 

Portave 

hyrëse në 

Shkodër  

 

Rregullimi 

Estetik/Peizazhistik i 

rrugës Muriqan- Ura 

e Bunës 

22 + C 

Rregullimi i Hyrjes 

Bërdicë-Bahçallëk 

- + C 

Rregullimi 

Estetik/Peizazhistik i 

rrugës Vau i Dejës-

Shkodër 

- + C 

Programi 

Strategjik 

OS1PS3: 

Lidhjet 

Strategjike 

Rajonale e 

Kombëtare 

 

 

Aksi Rrugor 

Shirokë- Zogaj-Pukë 

Doganore (Drejtim 

Virpazar) 

- + C 

Kompletimi i 

Unazës Shkodër-

Shalë-Theth-Bogë-

Koplik 

- + C 
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By-Pass Lindor 

Qyteti Shkodër 

05 ++ C 

Aksi turistik Prekal- 

Koman 

 

- + C 

Shkodër- Vau Dejës-

Pukë 

 

- X  

Përmirësimi i 

sinjalistikës rrugore 

dhe elementëve të 

sigurisë në akset 

kryesore 

 

   

- 

++ B 

Lidhja Ujore 

Bexhisten-Shirokë-

Virpazar 

 

- + C 

Programi 

Strategjik 

OS1PS4: 

Bashkëpunim

i Ndërkufitar 

Hartimi i një plani 

veprimi për 

zhvillimin rajonal 

midis Bashkisë 

Shkodër-Bashkisë 

Malësi e Madh dhe 

bashkive homologe 

në Malin e Zi. 

- 0  

Pikave kufitare 

Zogaj (jo 

kompetence e 

bashkise por bashkia 

duhet te kete rol 

nxitës ndaj 

autoriteteve të dy 

vendeve) 

 

   

- 

0 Nuk 

ka A 

Pika kufitare Pulaj 

(jo kompetence e 

bashkise por bashkia 

duhet te kete rol 

nxitës ndaj 

autoriteteve të dy 

vendeve) 

- 0 Nuk 

ka A 

OBJEKTIVI 

STRATEGJIK 2 

INTERGIMI 

Programi 

Strategjik 

OS2PS3:  

Hapja e zyrave me 

një ndalesë në të 

gjitha njësitë 

37 ++ A 
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TERRITORIAL 

DHE BARAZIA NE 

SHERBIME E 

AKSES 

 

Qëndrat me 

një Ndalesë 

dhe Ngritja e 

Kapaciteteve 

Lokale 

 

administrative 

Projekt ‘arkitekti 

im’, njësia Rrethina 

 

-   

Projekt ‘plan 

veprimi’ komunitar 

 

- 0 Nu ka 

Nxitja e Zhvillimit 

nëpërmjet hartimit të 

PDV Shkodër 

 

-  A 

Nxitja e Zhvillimit 

nëpërmjet hartimit të 

PDV Velipojë/ 

Rrjoll 

-  A 

Nxitja e Zhvillimit 

nëpërmjet hartimit të 

PDV Shirokë/ Zogaj 

-  A 

Nxitja e Zhvillimit 

nëpërmjet hartimit të 

PDV fshatra me 

presion zhvillimi 

-  A 

Programi 

Strategjik 

OS2PS4:  

Qeverisja 

Elektronike 

 

Projekti “taksat 

online”  

 

- x Nuk 

ka  

Projekt “këshillim 

për zhvillimin 

online”  

 

- 0 S’ka 

Programi 

Strategjik 

OS2PS5: 

  

Qëndrat 

Multifunksion

ale dhe 

shërbimet 

Sociale 

 

Projekti “Shkolla si 

Qëndër 

Multifunksionale” 

Postribë  

 

40 + C 

Projekti “Shkolla si 

qëndër komunitare” 

(lagjia mark lula) 

 

20 ++ B 

Projekti “Qëndër 

Multi funksioanle 

Kiras”- rikualifikim i 

ish-shkollës së 

veterinarisë 

- + C 



282 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

Projekti “Qëndër 

Multifunksionale 

Dajç”  

 

- + B 

Projekti “Shkolla si 

qëndër komunitare” 

Bërdicë 

 

- + B 

Projekti “Shkolla si 

qëndër komunitare” 

Gur i Zi 

 

- + B 

Projekti “Shkolla si 

qëndër komunitare” 

Ana e Malit 

 

- + B 

Rehabilitimi i 

Shkollave të mesme 

 

38 + C 

Rehabilitimi i 

Shkollave 9-vjeçare 

 

-   

Kopështe-Çerdhe  

 

- +  

OBJEKTIVI 

STRATEGJIK 3 

KONKURRUESHM

ERIA DHE 

ZHVILLIMI 

EKONOMIK 

 

OS3PS1  

Zhvillimi 

Rural 

Pastrimi i Kanaleve 

të Kullimit dhe 

Ujitjes 

 

01 +++ B 

Zgjerimi dhe 

rikonstruksioni i 

rrjetit të kanaleve të 

kullimit të ujitjes 

- ++ B 

Hartimi i Planit të 

Menaxhimit të 

Tokës Bujqësore në 

njësinë 

administrative 

33 ++ A 

Hartimi i Planit të 

Peizazhit Bujqësor  

 

- + A 

Zgjerimi i tregut 

rajonal ekzistues në 

Shkodër 

18 + C 
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Hapja e tregut BIO 

në Postribë 

 

17 ++ B 

Hapja e tregut 

rajonal Bërdicë 

 

31 + B 

PPP nyje bujqësore 

Ana e Malit 

 

24 + C 

PPP nyje bujqësore 

Gur i Zi 

 

27 + C 

PPP nyje bujqësore 

Velipojë 

 

30 + C 

Organizimi i pazarit 

javor 

 

  A 

Tregu rajonal i 

Peshkut 

 

32 + C 

Programi 

Strategjik 

OS3PS3:  

Zhvillimi i 

Turizmit 

 

Zhvillimi i 

Itinerareve Turistike 

 

- 0  

Trajnimi i Guidave 

Lokale 

 

- 0  

Ndërtimi i Pontileve 

për lëvizje detare 

 

- X  

Përmirësimi i 

Plazheve në aksin 

Shirokë-Zogaj 

 

- + C 

Aplikacioni Shkodra 

Turizëm 

 

- 0 Nuk 

ka  

Përmirësimi i 

sistemit të tabelave 

orientuese dhe 

informuese për 

turizmin 

- + A 
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Zhvillimi i një 

qëndre për panaire, 

konferenca dhe 

evente madhore 

-  Nuk 

ka 

ndiki

m 

Zhvillimi i Itinerarit 

Ujor përgjatë lumit 

Bunë 

 

- + C 

Zhvillimi i 

itinerarëve për 

Lëvizjen me 

biçikletë për qëllime 

turistike 

13 +++ A 

Zhvillimi i 

itinerarëve për 

qëllime ecjen në 

parkun e Thethit 

-  B 

 Zhvillimi i 

“Kuartierit të 

Muzeve” në qytetin 

Shkodër 

02 + C 

Programi 

Strategjik 

OS3PS4: 

Mbështetja e 

sipërmarrjev

e të reja 

 

Zhvillimi i 

inkubatorit të 

biznesit Shkodër 

-  A+ 

Zgjerimi i Rrjetit të 

Internetit me 

shpejtësi të lartë në 

të gjithë qytetin 

Shkodër 

-  Nuk 

ka 

ndiki

m 

Programi 

Strategjik 

OS3PS5: 

Zhvillimi i 

Zonave 

Ekonomike 

Rikualifiki Mjedisor 

i ish-zonës 

industriale Shkodër 

48 ++ C 

Rikualifikimi i Aksit 

Ura e Bahçallëkut-

Bërdicë si aks 

ekonomik 

-  

+ 

C 

Programi 

Strategjik 

OS3PS6: 

Branding i 

Bashkisë 

Shkodër 

 

Hartimi i Strategjisë 

së Brandimit për 

Shkodrën 

- - Nuk 

ka  

Krjimi i një logo të 

unifikuar për 

produktet bujqësore 

BIO dhe 

- - Nuk ka 

ndikim 
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Ekoturizmin 

OBJEKTIVI 

STRATEGJIK 4  

CILESIA E LARTE 

E JETESES DHE 

ZHVILLIMI 

URBAN 

 

Programi 

Strategjik 

OS4PS1:  

Rikualifikimi 

i Ballinave 

Ujore  

 

Rikualifikimi i 

Ballinës Ujore 

Shirokë-Zogaj 

55 ++ C 

Rikualifikimi i 

Ballinës Ujore Buzë 

Liqeni (By-Pass 

Perëndimor) 

05 ++ C 

Rikulifikimi i 

Ballinës Ujore të 

Lumit Kir (nga 

Prekal tek Kalaja 

Shkodër) 

55 ++ C 

Rikualifikimi i 

Ballinës Ujore buzë 

lumit Drin  

55 ++ C 

Rikualifikimi 

Mjedisor i Ballinës 

Ujore Lumi Bunë 

55 ++ C 

Programi 

Strategjik 

OS4PS4:  

Urbanizimi i 

Zonave 

Informale 

 

Urbanizimi i Zonës 

Informale Mark Lula 

- + C 

Urbanizimi i Zonës 

Informale Kiras 

-   

Urbanizimi i Zonës 

Informale Rrethina 

19 +++ C 

Programi 

Strategjik 

OS4PS6:  

Përmirësimi 

dhe 

Integrimi i 

Komunitetev

e Rome 

 

Përmirësim i 

Cilësisë së jetesës së 

komunitetit Rom 

Ura e Bunës 

51 +++ C 

Përmirësim i 

Cilësisë së jetesës së 

komunitetit Rom tek 

Kalaja 

51 +++ C 

Integrimi i 

Komunitetit Rom në 

Ekonominë Lokale 

51  X 

Program 

Strategjik 

OS4 PS7: 

Përmirësimi i 

qendrave të 

Njësive 

Rikualifikim Urban i 

Qëndrës së 

Fshatrave Nicaj-

Shalë, Theth, 

Vuksanaj, Nicaj 

Shosh, Mëgullë, Pog 

56 ++ C 
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Administrati

ve, përmes 

ndërhyrjeve 

të 

rikualifikimit 

urban 

 

dhe Prekal 

Rikualifikim Urban i 

Qëndrës së 

Fshatrave Boks, 

Mes, Grudë, Shtoj, 

Gur i Zi, Juban 

56 ++ C 

Rikualifikim Urban i 

Qëndrës së 

Fshatrave Bërdicë e 

Sipërme, Trush, 

Shirq, Obot, 

Muriqan, Rreç, Pulaj 

56 ++ C 

Rikualifikimi Urban 

i Qëndrës së Fshatit 

Gomsiqe 

15 ++ C 

Programi 

Strategjik 

OS4PS8:  

Hapësirat 

Publike; 

Hapësirat 

Rekreative 

dhe Sportive 

 

Rigjenerimi i Tregut 

Kiras pranë 

Stadiumit 

 

18 + C 

Përshtatja e 

Institucioneve me 

infrastrukturë për 

PAK 

- 0 Nuk 

ka 

ndiki

m 

Rikualifikim i 

Hapësirave Publike 

 

-  Nuk 

ka 

ndiki

m 

Program 

Strategjik 

OS4PS9:  

Përmirësimi i 

infrastruktur

ës 

nëntokësore 

të ujësjellësit 

dhe KUZ 

Qëndra e Trajtimit të 

Ujërave të Zeza 

Shkodër 

 

- +++ C 

Programi 

Strategjik 

OS4PS10:  

Strehimi 

Social dhe i 

Përballueshë

m 

Ndërtimi i Banesave 

Sociale për 300 

familje 

 

- + C 
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Programi 

Strategjik 

OS3PS10:  

Efiçienca 

Energjitike 

dhe Energjia 

e 

Rinovueshm

e 

 

Vlerësimi i 

humbjeve energjitike 

të banesave në 

qytetin Shkodër dhe 

në Velipojë 

11 + X 

Vendosja e ndriçimit 

rrugor me energji 

diellore 

 

- + B 

Rikualifikimi i 

stacioneve të 

transportit publik në 

Shkodër duke 

përdorur streha me 

panele diellore 

- + A 

Çertifikimi i 

ndërtesave nga 

pikëpamja 

energjitike 

 

11 + A 

Programi 

Strategjik 

OS4 PS11: 

Transporti 

Publik 

 

Sistemi i Biletave 

Ditore dhe javore 

për transportin 

publik 

- - Nuk 

ka 

ndiki

m 

Vendosja e sistemit 

të aboneve për 

studentët 

- - Nuk 

ka 

ndiki

m 

Autobuzi me energji 

miqësore ndaj 

mjedisit 

- ++ A 

Portal online mbi 

sistemin e transportit 

publik 

- - Nuk 

ka 

ndiki

m  

Programi 

Strategjik 

OS3PS12: 

Biçikletat 

 

Zgjerimi i rrjetit të 

parkimit të 

biçikletave në 

Shkodër dhe 

Velipojë 

- +++ A 

Itinerari Peizazhistik 

i Biçikletave 

-  A 
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Shkodër- Velipojë 

Itinerari Peizazhistik 

i Biçikletave 

Shkodër- Gur i Zi 

 

- ++ A 

Itinerari Peizazhistik 

i Biçikletave 

Shkodër-Prekal 

 

- ++ A 

Programi 

Strategjik 

OS4PS14: 

Parkimet 

 

Park&Ride (Ura e 

Bunës) Rikualifikim 

ish Gurorja 

-   

Hapësirë Parkimi 

dhe Shërbimi tek 

zona C e Kalasë 

- + C 

OBJEKTIVI 

STRATEGJIK 5 

MBROJTJA E 

MJEDISIT DHE 

AFTESIA PER TU 

PERSHTATUR, 

MBROJTUR DHE 

RIMEKEMBUR 

NGA RREZIQET 

NATYRORE 

 

Programi 

Strategjik 

OS5PS3: 

Përmirësimi i 

shërbimit të 

menaxhimit 

të mbetjeve 

urbane 

 

Pikë Transferimi 

Mbetjesh në Postribë 

- +++ A 

Qëndër Kompostimi 

në bazë njësie 

Administrative 

14 +++ B 

Kompostimi në bazë 

familje 

14 ++ A 

Riciklimi në 

institucione publike 

dhe OJQ 

- +++ A 

Ndarja e mbetjeve 

në burim Zona 

Qëndrore Shkodër 

- +++ A 

Programi 

Strategjik 

OS5PS4: 

Mbrojtja e 

akuifereve 

nga ndotja 

 

Rikualifikimi i ish-

venddepozitimit të 

mbetjeve Shkodër 

pranë varreza të 

Dëshmorëve  

04 +++ B 

Programi 

Strategjik 

OS5PS5: 

Qëndra e 

menaxhimit 

nga risku i 

përmbytjeve 

Hapja e një qëndre 

Menaxhimi të 

Rreziqeve 

 

- +++ A 

Programi Plani i menxhimit të - +++ A 
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Strategjik 

OS5 PS7: 

 Menaxhim i 

pyjeve dhe 

Kullotave 

 

pyjeve 

 

Qëndër Grumbullimi 

Gështenja  

 

- ++ A 

Pyllëzimi i Kurorës 

së Gjelbër të 

Bashkisë Shkodër në 

Malin e Taraboshit 

52 +++ A 

 

C-kerkohen masa zbutese gjate zbatimit te projektit  

Nga vlerësimi i ndikimit në mjedis të projekteve të propozuara, rezulton se zhvillimi i projekteve është i 

pranueshëm në këndvështrimin e ndikimit mjedisor, deri në shkallën  C, ku ndikimi bëhet i pa 

rendësishëm  pasi do të zbatohen masa zbutëse që garantojnë evitimin e ndikimeve akumulative dhe të pa 

kthyeshme. 

Projektet infrastrukturore, që janë të rendësishme për cilësinë e jetës, përmirësimin e qarkullimit të 

njerëzve dhe mallrave, lidhjet rajonale e ndërkombëtare, zhvillimin ekonomik e social, në përgjithësi kanë 

një përputhshmëri të kushtëzuar për shkak të ndikimit që priten gjatë zbatimit. Në të gjitha rastet e 

ndërtimeve në infrastrukturë pothuajse dominon kjo kategori. Por më e theksuar kjo kontraditë është në 

autostradën    e parashikuar në PPK dhe rruga Peizazhike Ulqin-Velipojë, të cilat kalojnë në një zonë të 

mbrojtur (Lumi Buna-Velipojë-Peizazh i mbrojtur). Projektet që lidhen me ndërhyrjen në mjedis, janë në 

përputhshmëri të plotë me objektivat mjedisore. 

Në këtë matricë, janë përfshirë gjithë projektet e parashikuar, ndër të cilët disa nuk kanë lidhje me 

objektivat mjedisore dhe përputhshmëria është shënuar me 0 ose -, pasi nuk ka lidhje të drejtpërdrejta të 

objektivave dhe ndikimeve dhe impakti mjedisor është shënuar “nuk ka ndikime” si p.sh. Projekti: Portal 

online mbi sistemin e transportit publik, Projekti  Sistemi i biletave ditore dhe javore për transportin 

publik, Projekti Vendosja e sistemit të aboneve për studentët që përfshihen në  

Programin Strategjik OS4 PS11: Transporti Publik, Ka ndikime të ndjeshme mjedisre kanë dy 

projekte infrastrukturore, të cilat përfshihen në zonën e mbrojtur Bune-Velipojë dhe që janë parashikuar 

në PPK.  

Bazuar në PPK dhe PINS Bregdeti, tre koridoret e rendesishme qe kalojne ne Shkoder si dhe 

zhvillimeve te projekteve strategjike pritet te ndodhin edhe ndryshime te mundshme te sistemeve 

territoriale, pra konvertime te tokes nga nje kategori ne tjetrën, konsumin e tokes bujqesore dhe ne dy 

koridoret kalimi në zonat te mbrojtura si:  

 

- Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – 

Thumanë – Durrës  - Levan – Kakavijë]. Kalon në zonë të mbrojtur dhe do të duhet nje vleresim 

sipas gjurmes qe do te vendoret nga PPK. 
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- Rruga Peisazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - 

Seman - Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] një nga lidhjet me strategjike për sa i perket forcimit 

të ekonomisë së turizmit bregdetar të vendit dhe agro turizmit. Rruga do të jetë e tipit 

peisazhistik, dhe një pjesë e saj do të shtrihet përgjatë segmenteve ekzistuese me qëllim që të 

minimizojë ndikimin në zonat e mbrojtura. Kjo rrugë kalon në zonën e mbrojtur “Peizazh I 

Mbrojtur” Lumi Buna-Velipojë.do të pajiset me sinjalistikën e nevojshme në lidhje me sigurinë 

dhe informacionin turistik.  

 

- Korridori/Autostrada Veri Jug - [Podgoricë - Hani i Hotit - Shkodër - Gjirokastër] siguron 

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

Europës Juglindore. Ky korridor do të perforcohet nga rivitalizimi i linjes hekurudhore ekzistuese 

dhe permiresimi i saj. Plani eshte kujdesur që koridori të kaloje jashte zonave te mbrojtura. 

 

Në komentet e VSM-së janë evidentuar ndikimetmjedisore së pari në cënimin e Zonave të mbrojtura me 

statusin “Peizazh i Mbrojtur Lumi Buna-Velipojë”. Ndërkohë në kushtet e kopetencave te VSM, për nje 

projekt që vjen nga organet qendrore dhe është miratuar , VSM ka propozuar disa masa zbutëse. 

Përputhshmëria me objektivat mjedisore 

Projekti perputhet plotesisht me objektivat mjedisore                                                  

shumë mire  

+++ 

Projekti perputhet pjeserisht me objektivat mjedisore                                                                  

mire 

++ 

Perputhshmeria e projektit me objektivat mjedisore eshte e kushtezuar                                 

mjaftueshëm 

+ 

Projekti nuk përputhet  me objektivat mjedisore  

Impakti në mjedis  

impakt pozitive  A 

impakti parendesushem B 

impakti është i parëndesishem pasi zbatohen masat zbutese C 

Nuk ka impakt në mjedis  X 

 

Në  marrëdhenie  me  objektivat  mjedisore,  të  gjitha  projektet janë vlerësuar sipas impaktit japin në 

mjedis dhe sipas përpuethshmërisë me objektivat mjedisore në këtë projekte. Si konkluzion mund të themi 

se niveli i përputhshmërisë në përgjithësi është I lartë. Megjithatë ka projekte ku niveli i përpuethmërisë 

është i kushtëzuar, kështu që kërkohet zbatimi I masave zbutëse për projektet e parashikuara për arritjen e 

këtyre objektivave. Përsa I përket projekteve që kanë lidhje me Sigurimin e qëndrueshmërisë financiare të 
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institucionit të bashkisë nëpërmjet gjetjes së instrumenteve financiare për daljen nga situata e borxhit, këto 

projekte nuk kanë përpuethmëri me asnjë prej 12 objektivave mjedisore.  

Në pergjithesi, konkludohet se duke realizuar nderhyrjet e duhura hapesinore dhe duke zbatuar të gjitha 

masat e nevojshme zbutese, te gjitha grup-projektet Jane te pranueshme nga kendveshtrimi mjedisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSIONI 9 : VLERËSIMI I NDIKIMEVE MJEDISORE 

9.1  Vlerësimi i pasojave nga zbatimi i Planit dhe ndikimet e pasojave të zbatimit të Planit për 

realizimin e objektivave mjedisore të Planit 

Seksioni 7.1 përfshin vlerësimin e përputhshmerisë të Planit me zonat e veçanta mjedisore dhe 

objektivat e rëndësishme mjedisore. Udhëzimet, masat zbutëse dhe masat specifike paraqiten në: 

9.1.1 Toka 

Objektivi Mjedisor 1: Garantimi i menaxhimit dhe perdorimit te qendrueshem te tokes dhe 

mbrojtja e saj 

Ndikimi me i madh i projekteve mbi token gjate fazes se ndertimit, pritet ne zhvillimet e infrastruktures, 

sidomos asaj rrugore, infrastruktures se menaxhimit te mbetjeve, te ndertimit te qendrave te sherbimeve, 

etj nderkohe qe nga fusha te tjera ndryshimi i perdorimit te tokes do te jene te kufizuara ne nje territor 

me te ngushte lokal. Nuk priten ndikime në ato sektorë ose nën sektore ku perqëndrimi me i madh i 
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aktiviteteve do të ketë të bejë me plotesimin e boshlleqeve ligjore, studime, b a s h k e p u n i m,  

t r a j n i me ,  ku gjithe detyrat dhe angazhimet do të jenë të natyrës institucionale dhe organizative. 

 

Pervec planit te hartuar të bashkise Shkodres, ne infrastrukturen rrugore që kalon në territorin e 

bashkisë Shkodër, jane parashikuar edhe 3 koridore e autostrada në PPK, te cilat kalojne ne Shkoder 

dhe lidhen me vendet fqinje. Gjithashtu jane parashikuar edhe rigjenerime urbane, sherbime te reja, te 

cilat kerkojne hapesira tokesore. 

Bazuar në Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe PINS Bregdeti janë tre korridore të rëndësishme 

të cilat kalojnë në Shkodër: 

 

-Korridori/Autostrada Veri Jug - [Podgoricë - Hani i Hotit - Shkodër - Gjirokastër] siguron 

përshkueshmërinë e shpejtë të territorit dhe lidhjen me vendet e Ballkanit perëndimor dhe të Europës Jug 

- Lindore. Ky korridor do të perforcohet nga rivitalizimi i linjes hekurudhore ekzistuese dhe permiresimi i 

saj.  

 

-Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – Thumanë – 

Durrës - Levan – Kakavijë]  

 

-Rruga Peisazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - Seman - 

Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] (PPK), ndikimet mjedisore jane komentuar ne Fishen perkatese. 

 

Megjithese sistemi policentrik i zhvillimit, ne krahasim me shperhapjen urbane qe zbatohet aktualisht 

eshte me i pershtatshem per mbrojtjen e tokes, perseri ne saj te Korridori/Autostrada Veri Jug - 

[Podgoricë - Hani i Hotit - Shkodër - Gjirokastër], Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - 

Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – Thumanë – Durrës  - Levan – Kakavijë], Rruga Peisazhistike 

Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - Seman - Vlorë -Dhërmi - Sarandë 

- Butrint] pritet qe nje siperfaqe e tokes bujqesore te kaloje per ndertimin e infrastruktures. Permes 

okupimit te tokes, ndertimet ne infrastrukturë prodhojnë ndikime të gjera te pakthyeshme, qe reflektohen 

pas zhvillimit si nje ndryshim ne perdorimin e tokes.  Rrugët do të shkaktojnë fragmentimin e mëtejshëm 

të tokës bujqësore. Ndertimet e reja krijojne edhe fragmentime te tokes bujqesore dhe ndarje ne parcel te 

vogla. Ndersa ndikime afatshkurter (te riparueshme) qe mund te ndoshin gjate fazes se ndertimit 

perfshijne lidhjet permes tokave bujqesore ose pyjore, demtimet dhe okupimet e tokave ose demtimin e 

produkteve per shkak te afersise me sheshet e ndertimit, ndotjet e tokes etj. 

Per shkak te zhvillimeve te reja ne infrastrukture, sistemi kullues dhe uj i tes në disa segmente 

si  ne Velipojë, Dajc, Rrethina, Guri  Zi,  humbasin funksionin dhe kerkojne te 

rehabil i tohen. Masat qe zbatohen mund te sjellin renien e perhershme te potencialit dhe prodhimtarise 

te tokes bujqesore qe nenkupton humbjen e perhershme te funksionit te tokes per prodhimtarine 

bujqesore. Nese masat e infrastruktures shtrihen edhe pertej territoreve aktuale te zhvillimit, fragmentimi 

i tokes bujqesore do te rritet dhe kushtet per prodhimtarine bujqesore do te perkeqesohen edhe me tej. 

 

Pozicionimi i vendosjes se strukturave infrastrukturore te reja ne hapesira te hapura dhe me natyre per te 

konservuar biodiversitetin do te sjellin nderhyrje direkte tek aktivitetet e vazhdueshme te zonave pyjore 
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te cilat duhet te kryejne funksionet vegjetative bimore me ane te drureve si aktivitet primar (demtime te 

pakthyeshme). VSM, ka rekomanduar masa zbutëse lidhur me mbrojtjen e tokës nga ndërtimet. 

Nga zbatimi i projekteve pritet gjithashtu permiresime mjedisore dhe te kapacitetit prodhues te tokes. 

Keshtu projekti i rehabilitimit te sistemit te kullimit pritet te sjelle rritje te kapacitetit prodhues te tokes, 

qarkullimi i shpejte i ujit ne rast permbytje, kutivimi i tokes djerr, rritja e pershtatshmerise tokes per nje 

diversitet bujqesor. Gjithashtu nepermjet projektit te produkteve bio ne Postribe, do te kufizohet 

perdorimi i plehrave dhe pesticidet si dhe kufizimi i ndotjes se tokes, ujerave dhe prodhimit. 

Lidhur me ndikimin e Infrastruktures te parashikuar ne PPK, nuk ka te dhena te gjurmes nga 

PPK.Prandaj koridoret duhet ti nenshtrohen nje VSM te vecante, per me teper qe Korridori/Autostrada 

Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Kakavijë], Rruga Peisazhistike Bregdetare – 

[Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - Seman - Vlorë -Dhërmi - Sarandë – Butrint), 

kalojne ne zona te mbrojtura “Peizazh Ujor/tokësor i mbrojtur”. Ne cdo rast ne se ndertimi i rrugeve do te 

shkoje ne perputhje me PPK, do te duhen masa zbutese. 

Objektivi Mjedisor 2: Parandalimi i shfrytezimit te burimeve natyrore, duke rritur nivelin e 

perdorimit te materialeve te riciklueshme nga mbetjet qe gjenerohen gjate ndertimit / rehabilitimit 

te infrastruktures. 

Aktivitetet ndertimore ne pergjithesi (rindertime ose te reja) te infrastruktures jane burim i prodhimit te 

sasive  te  medha  te  mbetjeve,  dhe  gjithashtu  krijojne  presione  mbi  perdorimin  e  burimeve  

natyrore. Mbetjet gjenerohen jo vetem perkohesisht gjate fazes se ndertimit, por edhe ne menyre te 

vazhdueshme  per  efekt  te  proceseve  te  mirembajtjes  se  strukturave.  Impakti  nga gjenerimi i 

mbetjeve eshte i perhershem dhe ne mjaft raste i pakthyeshem ne lidhje me impaktin ndaj burimeve 

natyrore. Prandaj, ky impakt negative ndaj mjedisit duhet te pakesohet me ane te masave per menaxhimin 

e mbetjeve. Ne Shkoder, perdorimi i mbetjeve voluminoze eshte e mundur të bëhet pa cenuar lumenjte 

Drin e Bune per shfrytezimin e inerteve ,sepse gjate 25 viteve jane shfrytezuar pa kriter , janë  te demtuar 

dhe mund rritet rreziku nga permbytjet dhe erozionin bregdetar ne Velipoje.  

Rezerva te inerteve gjenden ne depozitimin perbri kalase. Sasira te medha mbetjesh mund te perdoren 

vecanerisht ne ndertimet e rrugeve dhe infrastrukturave te ngjashme ku materialet mbushese jane mjaft te 

nevojshme. Shqiperia  ka  kryer  transpozimin e Direktives 2008/98/EC mbi mbetjet, me  ane  te  

VKM  no.  175, date 19.1.2011 sic referohet edhe ne “Strategjine Kombetare Ndersektoriale per 

Menaxhimin e Mbetjeve 2010-2025“  dhe  ne  “Planin  Kombetar  per  Menaxhimin  e  Mbetjeve  2010-

2025”.  Ne  kete  aspect,  SKZHI  II prezanton si objektiv mjedisore “55 per qind e mases totale te 

mbetjeve te riperdoret ose riciklohet deri ne 2020“. 

Sasira te medha mbetjesh mund te perdoren vecanerisht ne ndertimet e rrugeve dhe infrastrukturave te 

ngjashme ku materialet mbushese jane mjaft te nevojshme dhe qe dalin nga punimet. Në vijim të zbatimit 

të masave specilike qe paraqiten ne Plan, administrimi ekonomik i burimeve natyrore duhet te mbeshtetet 

nga masa te tjera te pergjithshme shtese qe promovojne pakesimin e ndotjes se mjedisit duke perdorur 

materiale te riciklueshme ne ndertimin dhe rindertimin e infrastructures se parashikuar per cdo sektor. 

Prandaj, masa te tilla duhet te pergatiten dhe te perfshihen qe ne fazat e hershme te programeve te 

zhvillimit ne cdo sector dhe per cdo mase specifike me vete.  

Në degjesat publike, të organizuara në Shkodër, është kërkuar ndërprerja e shftytëzimit të inerteve 

lumore, me qëllim që të rehabilotohen demtimet gjatë 25 vjetëve të fundit, që ne grykëderdhjen e Bunës 

të shkarkohen më shumë inerte me synim kufizimin e erozionit bregdetar ne Velipoje. Nevojat për inerte 

te plotësohen nga guroret, të cilat të rehabilitohen pas mbylljes, të shfrytëzohen inertet e bypassit 



294 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

perëndimor, i cili është ndërtuar në bregun e liqenit dhe ka shumë impakte mjedisore si dhe inertet e 

grumbulluara afër kalasë Rozafës. 

9.1.2 Ajri 

Objektivi Mjedisor 3: Garantimi i arritjes se objektivave afatgjata per sasite vjetore te 

shkarkimeve te ndotesve, per te arritur perputhshmerine me kufijte maksimale te lejueshem nga 

BE per shkarkimet e ndotesve atmosferike. 

Në fazën e parë të zbatimit të planit Shkarkimet e ndotesve do të jenë më intensive me ndërtiin e 

autostradave dhe rrugeve kryesore, rigjenerimet urbane dhe shërbimet e parashikuara në plan. Ndikimi 

kryesor i ndotjes së ajrit vjen nga sektori i transportit. Bashkia e Shodres ka rreth 21 mije makina, 

shumica ne qytetin e Shkodres, numer i cili shtohet ne muajt e veres dhe nga fluksi i qarkullimit Shkoder 

per ne vendet dhe bashkite fqinje. Gjate fazes se ndertimit ose te rindertimit te infrastruktures, shkarkimi i 

ndotesve krijon impakt afat- shkurter ne mjedis, keshtu qe shumica e efekteve te tyre jane te kthyeshme. 

Nje sere projektesh si shtimi i bicikletave, stacioni multimodal qe synon rritjen e transportit publik, 

menaxhimi i mbetjeve urbane ndikojne pozitivisht ne zbutjen e dhe reduktimin e ndotjes se ajrit. Zbatimi 

i masave specifike që synojne arritjen e qellimeve te Planit pritet te kene nje impakt pozitiv për 

shkak të pakesimit të shkarkimeve te ndotesve, se pari per shkak te masave te parashikuara lidhur me 

sistemet multimodale te transportit, transportin e pasagjereve me mjetet rrugore dhe hekurudhore. Masa 

te tjera nga sektoret qe emetojne shkarkime te ndotesve ne ajer priten gjithashtu te kontribuojne me 

efekte positive per shkak te pakesimit te ndotesve te shkarkuar, ne vecanti te atyre qe synojne pakesimin 

e bllokimeve/ngjeshjes dhe perdorimin me te madh te sistemit publik te transportit si edhe kontrollit te 

shkarkimeve ne ajer dhe promovimit te metejshem te energjive te gjelberta permes investimeve te 

pritshme ne hidrocentrale. 

Sfidat kryesore dhe prioritete qe pasqyrohen edhe ne Plan nga ku priten efekte pozitive jane: 

(1) kompletimi i adoptimit dhe zbatimit te standarteve Europiane mbi cilesine e ajrit urban dhe   

shkarkimeve ne ajer;  

(2) konsolidimi i Sistemit Kombetar te Monitorimit sipas standarteve Europiane, i cili në Shkodër është 

akoma i kufizuar; 

(3) adoptimi e zbatimi i planeve te veprimit mbi cilesine e ajrit si ne nivel qendror dhe ate lokal. 

4) Bashkia e Shkodrës duhet të bëjë një plan për menaxhimin e trafikut, vecanërisht në qendër të qytetit, 

ku përqëndrimi i Ozonit dhe Oksideve të Azotit është më i lartë si dhe planin e mbrojtjes së ajrit urban. 

Ky propozim u bë edhe në dëgjesën e fundit publike në Bashkinë e Shkodrës.  

Shkarkimet e ndotesve jane karakteristike gjate fazes se ndertimit te infrastruktures dhe ate te operimit ne 

nje sere aktivitetesh nga sektore te ndryshem te ekonomise, por ne lidhje direkt me Planin ndikimi 

kryesor vjen nga sektori i transportit. Gjate fazes se ndertimit ose te rindertimit te infrastructures, 

shkarkimi i ndotesve krijon impakt afat- shkurter ne mjedis, keshtu qe shumica e efekteve te tyre jane te 

kthyeshme. 
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 Zbatimi i masave specifike që synojne arritjen e qellimeve te Planit pritet te kene nje impakt pozitiv si 

shtimi i siperfaqeve te gjelbra, rregullimi i trafikut ne qender te shkodres ku eshte ndotja me e madhe 

me Ozon, rritja e perdorimit te bicikletave qe mund te mbuloje 20% të udhëtimeve në vendet përreth 

dhe funsionimin e rrjetit të bicikletave në 16 linja. 

Objektivi strategjik i PPK eshte “Arritja e permiresimeve te matshme ne 2020 per cilesine e 

ajrit permes”: 

Objektivit prej  40% pakesim ne nivelin e ndotesve ne zonat urbane; dhe 

Arritja e niveleve objektiv te ndotesve te ajrit duke u bazuar ne shendetin human, sipas vlerave 

respective: per NOx - 40 μ / m³, per PM10 - 40 μ / m³, per PM2,5-25 g / m3 dhe SO2-125 μ / m³. 

Gjithsesi, kerkesat per pakesimin e shkarkimeve nga transporti nuk priten te jene me te ulta sesa 

pakesimi mesatar i percaktuar per shkarkimin total te ndotesve ne Shqiperi. Per kete arsye, tavanet e 

shkarkimit per NOx dhe PM2.5 qe jane ndotesit kryesore prej transportit rrugor jane percaktuar ne baze te 

pakesimit indikativ ne shkarkimet ndotese. 

Tabela nr. 40 

 

Indikatori 

 

Njesite e 

matura / 

Vendmatjet 

 

Burimi 

 

Vlera e fundit e vlefshme 

Synimi 

ne 2017 

Synimi 

ne 2020 

Viti Vlerat Vlerat Vlerat 
Cilesia e 

ajrit 

(mesatarja 

vjetore e 

perqendrimit 

te 3 ndotesve 

te ajrit 

me 

perqendrimi

n mesatar në 

Korcë) 

mg/m
3 

te 

PM10; SO2; 

NO2 ne 

Pogradec 

Ministria e 

Mjedisit 

 

2014 35.2  

17.5 

14.35 

30 

16 

14 

15-25 % 

pakesim i 

vleres 

 

Rinovimi i mjeteve motorike kontribuon se tepermi ne pakesimin e shkarkuesve ndotes, si edhe zhvillimi i 

standarteve sipas tipave te aprovuar per mjetet siguron qe shumica e shkarkimeve te ndotesve te synuara 

per transportin te  arrihen. Masat per promovimin e transportit publik te pasagjereve dhe transportin 

hekurudhor kontribuojne gjithashtu ne pakesimin e shkarkimit te ndotesve. 

Plani mundi  te  adresoje  specifikisht  propozimin e rritjes se transportit publik me ndërtimin ev stacionit 

multimodal ne Shkodër dhe Velipojë, ku pritet ndikim pozitiv ne permiresimin e cilesise te ajrit. 

Ndikimi ne cilesine e ajrit ne Shkoder,  edhe per disa vite do te jete i ulet nga siperfaqja e gjelber e 

kufizuar, pasi aktualisht siperfaqja e gjelbër e menaxhuar për  banor ne qytetin e shkodres eshte me pak 

se 1 m2/banor, ndërsa bashkë me siperfaqen e gjelbër periferike . Ceshtja e Gjelberimit Urban permbledh 

vleresimin e situates se tanishme dhe planifikimin e rrugeve me  gjelberim, lulishteve te lagjeve, dhe 

parqeve urbane. Sipas normave te tanishme kombetare standarti ireferuar eshte 7 m2 per person, i cili 

perputhet pothuajse plotesisht me praktiken e vendeve te BE.  Ne Sipas bashkisë Shkodër zona e gjelber 

ekzistuese, e vendosur kryesisht ne pjesen e juglindore te qytetit qe arrin ne me shume se 1 milion m2 

(duke perjashtuar siperfaqene gjelber private ne Shiroke), duke siguruar nje standart prej 9,34 m2  per 
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person. ( Prona te regjistruara prane ZVRPP , vetem per qytetin e Shkodres – Fushat e Bunes ( livadhet ne 

breg te liqenit 136.5 ha ose 1.365.314 m2, Kodra e Taraboshit mbi Shiroke ( pyje e kullota rreth 677.5 ha 

ose 6.775.833 m2) .  

Persa i takon shkarkimeve të grimcave pezulli në ajer PM10 dhe PM2,5, ato do të pësojnë rritje të 

perkohshme ne zonat ku do te zbatohen masat e rindertimit te infrastruktures sipas sektoreve (impakte te 

kthyeshme). Ne perputhje me rregullat qe rregullojne masat per pakesimin e shkarkimeve te 

grimcave nga sheshet e ndertimit, zbatimi i punimeve ne ndertim veshja e ndertimeve te reja me rrjeta 

te izolimit te pluhurit, garanton qe rritjet e perkoheshme lokale te ndotesve te mjedisit ne ajer te jene ende 

te pranueshme per mjedisin dhe njerezit. Transporti është burimi kryesor ndotes i ajrit te mjedisit permes 

grimcave pezulli ne ajer. Grimcat mund te japin  nje  sere  impaktesh  negative  mbi  shendetin:  ato  

shkaktojne  dhe  rendojne  astmat,  krijojne aterosklerosa, perkeqesojne pervijimin e semundjeve te 

frymemerrjes dhe kardiovaskulare, shkaktojne kancer. Raporti i mortalitetit në zonat ku ndotja me grimca 

pezulli është i larte eshte 15 – 20 per qind me i larte ne krahasim me zonat me ajer relativisht te paster. 

Pritet që zbatimi i masave të Planit te ulin shkarkimet e grimcave nga transporti rrugor, si nga normalizimi 

i fluksit te trafikut, menaxhimit me te mire te shtresave siperfaqesore te rrugeve dhe ne pakesimin e diteve 

kur PM10 tejkalon standartet. 

Tabela nr.29- Indikatori PM10 dhe synimet lidhur me cilesine e ajrit ne Shqiperi 

 

Indikatori 

Njesite e 

matura 

/ Vendmatjet 

 

Burimi 

Vlera e fundit e 

vlefshme 

Synimi ne 

2017 

Synim

i ne 

2020 

Viti Vlerat Vlerat Vlerat 
Numri i diteve ne nje 

vit kur PM10 tejkalon 

standartin e 50 

µg/m³ ndaj diteve te 

monitoruara 

Numri i diteve 

qe tejkalojne ne 

% ne Shkoder 

AKM, 

Ministria 

e Mjedisit 

2014  65% Shkoder 3 

dite 

Shkoder 

50 %  

  

Ne menyre qe te arrihen objektivat e eliminimit te mos-perputhshmerise se cilesise se ajrit me standartet e 

percaktuara per cilesine e ajrit, qe ndodh shpesh ne disa zona te kufizuara, n ë  q y t e t i n  e  

S h k o d r ë s  m e  d e n s i t e t  t ë  l a r t ë  n e v o i t e t  h a r t i m i  i  p l a n i t  t ë  r e d u k t i m i t  t ë  

n d o t j e s  s ë  a j r i t  ne ato zona qe tejkalojne ndotjen e ajrit ne mjedis, dike përshirë masat për 

menaxhimin e trafikut, menaxhimin e mbetjeve dhe ujërave të zeza, patrimin e zonave të banuara, larjen e 

rrugëve dhe trotuarëve, rritjen e siperfaqes së gjelbër. Programe te detajuara te veprimit per te reduktuar 

ndotjen nga grimcat PM10 do të vijojne përgatitjen e ketyre planeve. Këto programe dhe veprime që vinë 

nga Plani do të duhet të jenë në bashkepunim te plote me njeri tjetrin. 

1. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i veprimeve me institucione përgjegjëse për: 

 Zvogëlimin e numrit të makinave nëpërmjet përmirësimit të transportit publik. 

 Menaxhimi i rrjetit rrugor dhe trafikut. 
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 Promovimi i teknologjive të pastra të automjeteve 

 Promovimi i përdorimit të biçikletave 22 % te udhetareve 

 Kontrolli dhe përmirësimi i cilësisë së karburanteve 

 Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta, pastrimi dhe larja e rrugëve 

 Ngritjen e kapaciteteve për analizat për gjendjen e ajrit. 

9.1.3   Faktoret klimatike 

Objektivi Mjedisor 4: Adoptimi i infrastrukturës në pergjigje të ndryshimeve klimatike dhe 

reduktimi i sasive vjetore të emetimeve të gazeve serë në nivelet e përcaktuara në SKZHI II. 

 

Nje sere aktivitetesh ndertimore te infrastruktures dhe praktika sektoriale kane impakt (te kthyshem) mbi 

shkarkimet e gazeve sere (GHG), qe perbejne shkakun kryesor te ndryshimeve klimatike. Per shkakun qe 

karburantet clirojne GHG ne ajer gjate perdorimit perfaqesojne burimin me te rendesishem sektorin e 

transportit e bejne te parin si burim shkarkimesh te gazeve sere. Nje tjeter pasoje pasoje e temperaturave 

te larta globale jane ndryshimet ne modelimet e fenomeneve mesatare klimatike dhe ngjarjet me te 

shpeshta te kushteve ekstreme te motit (thatesira, permbytje, erozione, stuhi me bresher, vale te nxehta, 

temperature te uleta me ngrica, etj. Fenomenet me te perhapura ne Bashkine Shkoder, qe priten nga 

ndryshimet klimatike jane permbytjet dhe thatesira ekstreme. 

Ne nivelin strategjik te zhvillimit te sektoreve, shkarkimet e gazeve sere nga sektore te tille si transporti 

rrugor, bujqesia, energjia, etj. Perfaqesojne nje rrezik te konsiderueshem per masat zbutese te 

ndryshimeve klimatike. Ne vijim vec shkarkimeve te perkoheshme te gazeve seregjate fazes se ndertimit 

te veprave infrastrukturore te parashikuara ne Plan, shkarkimet e gazeve sere priten te rriten edhe pse do 

te merren masa per te eleminuar mjaft pengesa. Zbatimi i masave specifike duhet te garantojne 

perdorim me te madh te transportit public, metodave te reja bujqesore te kultivimit dhe vaditjes, 

energjise te rinovueshme, etj. Aftesia ujitese ne Bashkine Shkoder varion ne 32-35 % te siperfaqes se 

pergjithshme te tokes bujqesore. Prandaj rritja e aftesise ujitese mbetet nje nga masat per luften ndaj 

ndryshimeve klimatike. Projektet e parashikuara ne plan per transportin publik do te ndihmojne ne uljen e 

gazeve serre dhe ndryshimet klimatike. 

-Gjithashtu infrastruktura gjatë ndërtimit duhet të mbajë parasysh vecoritë e klimës dhe përshtatja e 

ndërtimeve për të rritur qendrueshmërinë ndaj ngricave, ndryshimeve të temperaturave, rreziqeve të 

përmbytjeve dhe ulja e risqeve. 

9.1.4   Uji 

Objektivi Mjedisor 5: Kufizimi i efekteve negative mbi ujerat nentokesore dhe siperfaqesore, 

ujerat e njelmet, ujerat bregdetare dhe burimet e ujit t pijshem. 

 Shkodra ka nje sistem hidrik te pasur por qe shkakton here pas here fenomenin e permbytjeve. 

Impaktet me te medha per arritjen e ketij objektivi mjedisor pritet nga zhvillimet e sektoreve kyc te 

lidhur me ujin si edhe ato qe mund te ndikojne ne cilesine dhe funkrsionimin natyror te baseneve 

ujore. (ujesjelles/kanalizimet, vaditja dhe bujqesia e blegtoria  ne  pergjithesi, industria ushqimore   

dhe perpunuese, sherbimet dhe turizmi, shendetesia, etj). Impaktet mbi ujerat siperfaqesore, 
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nentokesore, ujrat bregdetare dhe burimet e ujit te pijshem priten të rriten gjate fazës së 

ndertimit  te rrugeve, rindertimeve te infrastruktures dhe të qendrës së fshatrave. Ne masat 

zbutese parashihohet brezi sanitar ujor qe kufizon ndotjet dhe rreziqet ndaj akuiferëve. 

 Ndertimi i impiantit te shkarkimit te ujrave te zeza ne Shkoder per trajtimin dhe shkarkimin e 

ujrave pas trajtimit do te ndikojne pozitivisht ne uljen e nivelit te ndotjes te ujerave dhe te rreziqeve 

ndaj semundjeve dhe eutrofikimit të liqenit të Shkodrës. Impaktet me te medha per arritjen e ketij 

objektivi mjedisor pritet nga zhvillimet e sektoreve kyc te lidhur me ujin si edhe ato qe mund te 

ndikojne ne cilesine dhe funkrsionimin natyror te baseneve ujore. (ujesjelles /kanalizimet,   vaditja   

dhe   bujqesia   e   blegtoria   ne   pergjithesi,   industria   ushqimore dhe perpunuese, sherbimet dhe 

turizmi, shendetesia, etj). Impaktet mbi ujerat siperfaqesore, nentokesore, ujrat bregdetare dhe 

burimet e ujit te pijshem jane karakteristike te periudhes se ndertimeve. Ne kete kontekst ndalimi i 

shfrytezimit te inerteve ne lumin Drin, Kir dhe Bune do te ndihmonte ne krijimin e nje rregjimi  

hidroteknit te qendrueshem. Pas fazes ndertimore, impaktet jane kryesisht me pak te perhapura, por te 

pakthyeshme ne ndryshimet morfologjike te zones bregdetare te Veliposes dhe ndryshimi i vijes 

ujore. Veprimet e sektoreve qe ndikojne ne ujrat dhe objektivat mjedisore mbi ujrat permblidhen si 

me poshte: 

 Pozicionimi i veprave infrastrukturore mund te ndikoje ne menyre te drejtperdrejte ose indirekt 

situaten hidrologjike ne zonen bregdetare te velipojes, te lumit Drin, Kir dhe Bune; Në këtë 

aspekt në të gjitha rastet e rrugëve që propozohen disa prej tyre kalojnë mbi lumin Buna dhe 

Drin, dhe për të kufizuarv ndikimet problematike kërkohet zbatimi im masave zbutëse, në të 

kundërt impaktet do të ishin të pa kthyeshme 

 Shkarkimet e ujerave te ndotura ne liqenin e Shkodres dhe lumin Buna, shkaktojne impakte  ne 

cilesine e ujrave siperfaqesere dhe ato nentokesore; Impiantet e trajtimit mund ta zbusin nivelin e 

ndotjes se ujerave dhe rreziqeve shendetesore e mjedisore. 

 Rrezik i larte ekzistent nga permbytjet (aplikimi i zgjidhjeve ndertimore me kete kriter si rrezik 

i larte) ne zonat qe permbyten ose masa rregulluese ne rrjedhen e ujrave; ndryshime ne situaten 

hidrologjike ne nje zone te caktuar, perfshire pakesimin ne zonat mbajtese (direct ose ne 

distance); 

 Projektet e rikualifikimit te ballinave ujore do te kene impakt pozitiv ne mbrojtjen e cilesise 

ujerave; fashat e brigjeve te lumenjve Drin, Buna dhe Kir si instrument gjelberimi dhe mjedisor, 

nëpërmjet rimbjelljes së skarpatave të lumenjve do të ndihmojnë në uljen e erozionit të brigjeve, 

mbrojtjen e tokës nga përmbytjet, rritjen e stabilitetit të tokës dhe pakësimin e erozionit masiv të 

brigjeve të lumenjve edhe për shkak të teksturës rano-lumore të tokës. 

 Ne se koridoret e parashikuar ne PPK do te ndertohen, punimet e kryera kerkojne masa zbutese 

per mbrojtjen e zones bregdetare te Velipojes dhe ne zonat aquifere me ndjeshmeri te larte ose 

shume te larte mund te kene impakt negative mbi burimet ujore ekzistuese. 

 Mbrojtja e lumenjve nga shfrytezimi pa kritere, duke llogaritur me pare rezervat e inerteve, pasi 

ne te kundert, ndryshimet hidrodinamike do te shpien ne ndryshime te pa kthyeshme mjedisore, 

gerryerje te brigjeve te lumenjve (Drin, Bune, Kir), ndryshime morfologjike dhe ndryshime te 

vijes bregdetare ne Velipoje ose me zhdukjen e ishullit Frans Jozef. Menaxhimi i ujeve te zeza 

dhe te ndotura, si dhe trajtimi ne impiante para shkarkimit ne Drin e Bune, duke shkaktuar ndotje 

masive te ujerave dhe rreziqe shendetesore 
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 Hidrocentralet në afërsi të Shkodrës, klasifikohen me rrezikshmëri të lartë në mjedis dhe 

përmbytjen e zonës së shkodrës. Prandaj menaxhimi me rregullore të përmirësuar dhe strikte, do 

të ndihmonte ne uljen e përmbytjeve 

 

Shqiperia ka aprovuar Ligjin No. 111/2012 “Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore” dhe  

“Strategjine Kombetare Sektoriale per Furnizimin me Uje dhe Kanalizimet 2014-2040”, “Në Strategjine 

Ndersektoriale per Menaxhimin e Mbetjeve 2010-2025” dhe “Planin Kombetar per Menaxhimin e 

Mbetjeve 2010-2025”. Midis te tjerave, keto dokumente percaktojne qe aktivitete ne uje dhe tokat anash 

ujrave mund te kryhen vetem nese ato jane bazuar mbi planet e zhvillimit hapesinor dhe nuk mund te 

pozicionohen diku tjeter pa gjeneruar kosto te larta disproporcionale. Pozicionimi i ketyre aktiviteteve 

mund te ndikojne thelbesisht mbi statusin ekologjik te rrjedhave ujore dhe te pakesojne zonat e mbajtjes 

dhe impaktet kumulative mbi biodiversitetin e zones dhe sherbimet e ekosistemeve te zones. 

9.1.5.   Natyra 

Objektivi Mjedisor 6: Garantimi i kohezionit te popullatave dhe mbrojtjes se biodiversitetit 

Impaktet qe kane te bejne me fragmentimin e habitateve dhe biodiversitetin jane karakteristike gjate fazes 

se ndertimit ose rindertimit te infrastruktures. Impaktet pritet te ndihen perreth liqenit te Shkodres gjate 

rikualifikimit te ballines ujore dhe nderhyrjeve per bypassin perendimor per ta pershtatur si park 

peizazhik, ne punimet nga koridoret e parashikuara ne PPK ne se do te realizohen, ne punimet per 

rikonstruksionin e rruges ne gjurmen ekzistuese Shkoder-Theth. Gjate ndertimit ose rindertimit te 

infrastruktures, impaktet jane kryesisht afat-shkurter dhe te kthyeshme (psh ndotje nga zhurmat e sheshit 

te ndertimit, kafshet largohen prej makinerive te ndertimit, etj.). Pas ndertimit, impaktet jane kryesisht 

permanente dhe te pakthyeshme per shkak te ndryshimeve ne perdiorimin e tokes (psh nderprerja e 

rrugeve te migrimit, rritja e zhurmes nga strukturat e zhvilluara ne vend, pengesa ne mjedis – linja 

elektrike, etj.). Por me zbatimin e masave zbutese impaktet parashikohen te zbuten. 

Ndertimi i strukturave te reja dhe rindertimi ose modernizimi i infrastruktures ekzistuese mund te 

rezultoje ne: 

 Humbje te zonave te habitatit dhe llojeve te habitatit dhe perfaqesuesve individuale te 

llojeve te bimeve dhe kafsheve (impact direkt, i perhershem); 

 Kalimet e reja shpesh fragmentojne habitatet e kafsheve te egra dhe nderpresin rruget migratore 

dhe rrugical e fluturimit ose pengojne migrimin e disa grupeve te kafsheve (vecanerisht te 

gjitareve dhe amfibeve, nese nje rruge kryqezohet me nje korridor migrimi ose fluturimi, konflikte 

me me shpendet dhe lakuriqet e nates jane gjithashtu te mundshme), te cilat mund te pengojne ne 

menyre permanente migrimin e kafsheve individuale midis popullatave individuale dhe te 

shkaktojne nje renie te biodiversitetit ne disa zona (impact direkt, kumulativ, i larget); 

 Zhurma ka impact negative vecanerisht per shpendet dhe gjitaret dhe nuk eshte i pranishem 

vetem ne distancen me te afert te aktivitetit, por perhapet mjaft me gjere (impact ne distance); 

Impaktet qe kane te bejne me fragmentimin e habitateve dhe biodiversitetin jane karakteristike 

 Rehabilitimi nëpërmjet pyllëzimit dhe ripyllëzim të sipërfaqeve të djegura si dhe rehabilitimin e 

kullotave me mbjellje foragjerë e drusore në masën deri 15 % të sipërfaqes pyjore dhe kullosore 

deri në vitin 2020 ose rreth 4000-5000 ha në territorin e bashkisë Shkodër. Parandalimit të 
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gërryerjes se mëtejshme të tokës pyjore dhe kullosore në 25 % të sipërfaqes, deri në 2020. 

Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve pyjore dhe kullosore;  

 Gjithëpërfshirja e aktorve lokal në menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të këtij sektori. 

Vendosja e skemave për pagesa në ekosistem. Sigurimi i kuadrit rregullator, institucional dhe 

ekonomik për zbatimin e menaxhimit të pyjeve. Ulja me 40% të prerjeve të paligjshmeve të fondit 

pyjor  

-Pyllezimi i malit te Taraboshit, me qellim qe te permiresohet peizazhi, te mbrohet toka nga rreshqitjet 

dhe erozioni siperfaqesor, veshja pyjore e brigjeve te lumenjve Drin dhe Bune, ne hapesira te 

shveshura te Postribes, Gurit te Zi dhe zonave te tjera. 

Objektivi Mjedisor 7: Ruajtja e zonave qe kane nje status te vecante mbrojtjeje, prej aktiviteteve 

me ndikime te konsiderueshme. 

Vizioni për sistemin natyror dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura në PPK përcaktohet si më poshtë 

“Zonat e Mbrojtura në Shqipëri kthehen në territore për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës e biodiversitetit, 

duke promovuar vlerat e tyre të shumëllojshme (turistike/rekreative, kulturore, gastronomike, estetike, 

pejsazhistike, shëndetësore, shpirtërore, etj.), në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm me ndikim pozitiv 

të komuniteteve lokale dhe rritjes së mirëqënies së tyre.” 

Zhvillimet infrastrukturore ne mjediset natyrale perfaqesojne nje humbje te habitateve dhe ndikojne ne 

menyre negative ne perhapjen natyrale te tipeve te habitateve dhe ato te habitateve te llojeve te bimeve 

dhe kafsheve, ne cilesine e tyre dhe ne integrimin e habitateve te popullatave. Nese zhvillimi vendoset ne 

zona me status natyror te mbrojtur, impaktet mund te jene vecanerisht te zgjeruara dhe shkaterruese, pasi 

ato mund te degradojne ne menyre permanente nivelin e konservimit te mjedisit natyror dhe objektivat e 

mbrojtjes per zonat e mbrojtura, sic jane ato per pikat e Natura 2000. N e s e ne zonat e mbrojtura 

Velipojes dhe Shirokes do te kalojne  koridoret e percaktuara ne PPK, do te kete pasoja ne habitatet 

dhe ne zonen bregdetare dhe liqenore. Ne keto kushte do te kerkohen masa zbutese për të zbutur 

impaktet negative mjedisore. 

 Referuar Sistemit Natyror, Plani i Përgjithshëm Kombëtar propozon për zonën e Shkodrës: 

-Rritjen e sipërfaqes së Zonave të Mbrojtura, duke i shtuar Rrjetin Emerald (Kune Vain, Patok-Ishëm, 

Bërzanë, Vermosh, Lëpushë, Bogë, Razëm, Tamarë, Nikc.  

-Marrjen në mbrojtje të Lumit Bunë dhe zonës përreth saj me statusin e Parkut Kombëtar.  

-Shpallja dhe Promovimi i Parkut Kombëtar të Alpeve edhe si Park me rëndësi Rajonale dhe hartimin e 

politikave dhe instrumentave financiare per nxitjen e zhvillimit te turizmit malor elitar.  

- Përgjatë luginave të lumenjve dhe ekosistemeve të tyre, të shtrihen Korridoret Natyrore.  

-Rishikimimi i plotesimit te statusit te zoneve te mbrojtura. Impaktet ne zonat me status natyror te 

mbrojtur jane te mundshme gjate periudhes se ndertimeve te reja ose rindertimeve te sistemeve te 

infrastruktures dhe ne vijim. Ato jane me te dukshme ne mjedisin lokal, nderkohe qe per aktivitete te 

zgjeruara, ato mund te ndjehen ne nivel rajonal dhe pertej kufirit (psh, impakti mbi kohezionin dhe 

integritetin e rrjetit te Natura 2000). Gjate periudhes se ndertimeve te reja ose rindertimeve te sistemeve 

te infrastruktures, impaktet jane kryesisht afat-shkurter dhe te kthyeshem (psh ndotje nga zhurma ne 

kantierin e ndertimit, turbullimi i vijave ujore). Pas ndertimit, impaktet jane kryesisht permanente dhe te 

pakthyeshme per shkak te ndryshimeve ne perdorimine tokes (psh, rritje e ndotjes nga zhurmat prej 

transportit, pengesat ne mjedis, shkaterrimi I habitateve ten je lloji te kualifikuar, etj. 
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-Në kushtet e bashkisë Shkodër, me nje biodiversitet të pasur ujor dhe malor, me zona të mbrojtura dhe 

monumente natyre, zbatimi i masave është trajtuar për gjithë kategotite e faunës e florës. 

Një cështje e vecantë lidhet me rekomandimet e dhëna për mbrojtjen e habitateve në Velipojë ku rruga 

peizazhike shkakton fragmentim të tyre, rreziqe për shpendët folenizuese ne kënetën e Vilunit, ndarje të 

habitateve. 

Rreziqet per Zonat e mbrojtura: 

-Nga zhvillimi i aktiviteteve informale ose veprimtari të lejuara në zonat e mbrojtura. Në Valbonë dhe 

lumin Shalë, janë planifikuar të ndërtohen disa hidrocentrale të vegjël, të cilët dëmtojnë mjedisin, tokën, 

biodiversitetin, shqetësojnë kafshët dhe shpendët e egra gjatë punimeve dhe funksionimit të tyre. 

-Plani kombëtar parashikon 2 koridore veri –jug, që kalojnë në zonën e mbrojtur (Bunë-Velipojë) dhe që 

mund të dëmtojë mjedisin, të cënojë statusin e zonave të mbrojtura dhe zgjerimin gradual të urbanizimit, 

në se nuk do të zbatohen masat zbutëse. 

Specie të rrezikuara (Flora dhe fauna e “Peizazhit të mbrojtur” 

-Shpendë dhë kafshë të rrezikuara për zhdukje. Në ZM “peizazh i Mbrojtur” Bunë-Velipojë, një grup i 

specieve të rrezikuara të florës përfshijnë: rrenja (Quercus robus), verriu i zi (Alnus glutinosa), plepi i 

bardhe(Populus alba), kulumbria(Prunus spinosa), ndërsa në faun janë specie të rrezikuara reptilë e 

amfibë si kolubri dhe breshka e ujit (Emus orbicularis), një grup peshqish si delfini hundëcekic, blini 

evropian i detit(Acipenser sturio), harenga evropiane (Alosa fallax), shpendët si gugashi (columbus 

palumbus), turtulli ( streptopelia turtus), shapka (scolopaks rusticola) dhe nga gjitarët: lundrëza ( Lutra 

lutra)  

Probleme në zonat e mbrojtura 

Specie të rrezikuara ne PK Theth  

-në florën e parkut përfshin:kërleka (Pinus mughus), olepi egër (Populus tremula), zhabina e Hajekut 

(Ranunculus hayeki), bredhi i bardhë (Abies alba), rrobulli (Pinus heldreichi), sanza (Gentiana lutea), 

Zambaku (Lilium Albanicum), vulfenia (Vulfenia baldaci), viola e Dukagjinit (Viola), klokëz lulegjatë 

(Silene macrantha) 

-Në Faunën e PK Theth janë specie të rrezikuara: reptilët dhe amfibër si bretkoca e malit (Rana 

temporaria), tritoni Alpin (Tritunus alpestris), Salamandra e zezë (Salamandra arta), , nga reptilët : 

zhapiu, nga peshqit si troftë gjuce (Salmo trutta), nga shpendët: shqiponja e maleve (Aquilla chrysaetos), 

fajkoi thonjëbardhë (Falco naummani), gjeli egër (Tetrao urogallus), thellëza e malit (Alectoris graeca) 

-Nga gjitarët e PK Theth, janë të rrezikuar: rriqebulli (Lynx lynx), ariu i murmë (Ursus arctos), kaprolli 

(Capreolus capreolus), dhia e egër (Rupicapra rupicapra) 

-Thethi vizitohet nga 5000–10.000 turistë të huaj, brenda nje periudhe disa mujore dhe rriten rreziqet dhe 

impaktet mjedisore. Gjuetia pa kriter dëmton faunën dhe në vecanti shpendët. Nga Prerja e paligjshme e 

pyjeve humbet strehën e qëndrimit të kafshëve dhe shpendëve, folenizimi i shpendëve, fragmentarizohen 
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habitatet, crregullohet rregjimi i popullatës biologjike, ndryshon temperatura e mjedisit, rritet migrimi i 

kafshëve dhë shpendëve.  

9.1.6   Mbetjet  

Objektivi   Mjedisor   8:   Kompletimi   teresor   i   infrastruktures   se   landfilleve   e   

incineratoreve   dhe njekohesisht reduktim i sasise se depozitimit te mbetjeve ne landfill 

nepermjet proceseve te reduktimit dhe rritjes se riciklimit e riperdorimit. 

Problemet / shqetesimet kryesore qe lidhen me kete sektor ne Bashkine Shkoder jane listuar me poshte: 

 Dy venddepozitime (Shkodër dhe Velipoje) të pambyllura sipas standarteve, që vazhdojnë të 

shkarkojnë substanca të demshme në ujë dhe tokë. 

 Komunat Pult, Shale, Shosh, Postribe te pa perfshira ose pjeserisht në skemën e menaxhimit të 

mbetjeve urbane  

 Menaxhimi I mbetjeve urbane në Shkodër llogaritet me një bazë prej 0.9 kg plehra prodhuar në 

ditë dhe për njeri.  

 Në Bashkinë e Shkodres, mbetjet urbane, grumbullohen dhe depozitohen te pa ndara : mbetje 

organike, mbetje letre, mbetje plastike, mbetje qelqi, hekurishte, te shperndara, duke ndotur 

ambjentin si në ajër, në ujëra dhe në toka, duke dëmtuar kështu si florën, faunën dhe gjithë botën e 

kafshëve si dhe njerëzit. Është llogaritur që në Qytetin e Shkodrës grumbullohen rreth 75 ton 

mbetje urbane, menaxhimi i të cilave bëhet problem. Për këto mbetje grumbullohen pa ndonjë 

trajtim të ndarjeve dhe riciklimit.  

 Informacion mbi situatën aktuale për landfill-in e Bushatit. 

 Popullsia së cilës do ti shërbejë ky landfill është rreth 200.000 banorë.  

 Periudha e shërbimit të lanfillit është 20 vjet.  

bKapacitet i LF rajonal te Bushatit prej 1 milion m3, pritet te mbushet brenda 7-8 vite ne se 

mbetjet do te depozitohen te pa ndara. 

 Bashkia e Shkodres duhet te hartoje Planin e menaxhimit te mbetjeve urbane 

 Mbetjet inerte, mbetjet e rrezikshme, mbetjet spitalore dhe mbetjet e kafshëve në  d i sa 

ras re  nuk trajtohen sipas kerkesave ligjore.  

 Ndarja në burim e mbetjeve / riciklimi, e cila megjithëse është kërkesë ligjore që prej vitit 

2011, nuk realizohet në praktikë. 

 Kuadri  ligjor  i  përgjigjet  kërkesave  të  BE-së,  por  nuk  mund  të  ndryshojë  realitetin  për  

shkak  të mungesës në investime 

 Zonat malore kane veshtiresi ne transportin e mbetjeve per ti depozituar ne Bushat. Nje stacion 

transferimi ne Postribe do te ndihmonte ne grumbullimin, ndarjen me kosto me te ulet, ne 

krahasim me transportin direct. 

Ne plan eshte parashikuar rikualifikimi i venddepozitimit te Shkodres, me qellim largimin e mbetjeve 

ekzistuese ose sistemimi sipas standarteve, pasi efektet e shkarkimit vazhdojne, duke ndotur ujerat 

lumore dhe token. Niveli i menaxhimit te mbetjeve ne Bashkine e Shkodres ka ndikime direkte në 

zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Menaxhimi i mbetjeve të ngurta urbane 

sipas legjislacionit në fuqi është i decentralizuar, që do të thotë se kryhet në nivel njësie administrative. 

Aktualisht në Bashkinë e Shkodres mund të vërehet një dallim i theksuar në sistemin e menaxhimit të 
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mbetjeve nga qyteti te fshatrat. Në qytet, grumbullimi i mbetjeve bëhet nëpër kontejnerë grumbullues të 

cilët pastrohen rregullisht, por jo ne te njejtin nivel ne zonat informale.  

Venddepozitimi ku trajtohen mbetjet ndodhet në Bushat, ku kater NJA, nuk arrijne te depozitojne per 

shkak te nivelit te ulet te menaxhimit dhe largesise. E gjithe bashkia per vitin 2015, ka depozituar rreth 

60-65 % te mbetjeve te prodhuara. 

Mënyrat e trajtimit deri më sot bazohet ne grumbullimin e mbetjeve te pa ndara, grumbullimin e 

mbetjeve te riciklueshme informale, perpunin i kufizuar duke shkatuar ndike mjedisore dhe per 

shendetin e njerezve, ndotje të ajrit,të ujërave dhe të ambientit përreth. Mbetjet urbane përbëjnë një 

shqetësim të vazhdueshëm për banorët e zonave rurale, ku konstatuam që në çdo anë të rrugëve, në 

kanalet kullues dhe në kanalet vaditës gjenden grumbuj mbeturinash, të cilat hidhen kryesisht nga 

familjarët dhe bizneset private që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këto njesi administartive.  Ajo çfarë e 

përkeqëson edhe më tepër situatën është mungesa e ndërgjegjësimit publik lidhur me mbrojtjen e mjedisit, 

ashtu si  dhe  një  mungesë  e  përgjithshme  e  dëshirës  qytetare  për  të  kërkuar  të  drejtat  e  tyre  

mjedisore  pranë autoriteteve përgjegjëse.  

Mungesa  e  menaxhimit  të  trajtimit  të  Integruar  të  Mbetjeve  Urbane  ka  shkaktuar  një shpërndarje  

të pakontrolluar të plehrave, të cilat shkaktojnë ndotje të mëdha që lidhen me tokën, ujërat sipërfaqësore 

dhe nëntokësore, ajrin dhe erën (aromat).  

Bashkia e Shkodrës, duhet të hartojë planin e menaxhimit të mbetjeve.  

Plani parashikon ngritjen e infrastruktures për trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe bashkitë duhet ta   

konsiderojnë   këtë   një  prioritet  me  nisjen  e  planeve  të  përgjithshme  vendore.  Plani 

Përgjithshëm vendor i Shkodrës, parashikon disa masa dhe programe për riciklimin e mbetjeve të cilat do 

të kishin një impakt në zgjatjen e përdorimit të landfilleve duke  siguruar  edhe  përfitim  ekonomik.  

Strategjia  e  menaxhimit  të  mbetjeve  duhet  të  përfshij  dhe mundesitë  e  riciklimit. Në Bashkinë e 

Shkodrës në disa NJA, është parashikuar kompostimi i mbetjeve organike në cdo zonë rurale dhe 

përdorimi i tyre si pleh organik ne bujqesi. Ne plan nepermjet nje projekti eshte parashikuar ne disa njesi 

kompostimi i mbetjeve organike, qe do te reduktoje rreth 50 % sasine e mbetjeve qe depozitohen ne 

lendfill. Ky projekt do te kete impakte pozitive si ne mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e sasise 

mbetjeve 

9.1.7   Ndotja prej zhurmes 

Objektivi Mjedisor 9: Reduktimi i ndotjes se zhurmes/akustike dhe perafrimi me nivelet e 

rekomanduara nga BE dhe OBSH. 

Zhurma është një nga format e ndotjes mjedisore, me efekte në jetën dhe shëndetuin e njerëzve. Në vendin 

tonë, në vitet e tranzicionit legjislacioni në këtë fushë është plotësuar gradualisht. PPV i Bashkisë së 

Shkodrës përfshin një sërë aktivitetesh,  nga të cilat në fazën e parë të zbatimit pritet të ketë rritje të nivelit 

të zhurmës. Ne zonat ku do te zhvillohet infrastruktura (autostrada, rruga peizazhike Velipojë, 

autostrada Shkodër –Hani Hotit, Bërdicë-Velipojë, Shirokë etj, të cilat janë ne zonën periferike te 

Shkodres, pritet nje nivel me i larte ndotjeje mjedisore te zhurmave gjate fazes se ndertimit dhe me tej 

gjate fazes se operimit.  
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Trafiku i renduar mbetet nje faktor kryesor ne nivelin e zhurmes, fluksi i levizjeve si dhe mjetet e 

ndertimit te gjithe kategorive. Per kete, masat zbutese do te duhet te realizohen gjate fazes se ndertimit, 

vecanerisht mbikqyrja e shkarkimeve te pershkruara prej makinerive te ndertimit, vendosja e nje kohe te 

limituar per ndertimin dhe nese nevojitet zbatimi i masave per te parandaluar zhurmen te perhapet ne 

mjedis. Impaktet gjate fazes operacionale do te jene afat-gjate. Si rregull, projektet me shtrirje te gjere 

ose si dy korridoret rrugore që kalojnë në Shkodër, në fazën e parë do të shkaktojnë impakte mjedisore në 

nivelin e lartë të zhurmave. 

Ne perputhje me legjislacionin mbi mbrojtjen nga zhurmat, kushtet e meposhteme mund te aplikohen 

gjate fazes se operimit te strukturave te reja ne infrastrukture: 

 Nje burim i ri zhurme nuk duhet te prodhoje ndotje pertej kufirit te lejuar te zhurmes ne mjedis; 

 Nje burim i ri zhurme nuk duhet te rrisi ndotjen nga zhurma, ne nje zone ku zhurma ishte mbi  

kufirin e lejuar, perpara se te te vendosej ky aktiviteti i burimit te ri; 

 Masat e mbrojtjes nga zhurma duhet te garantojne parandalimin dhe pakesimin e zhurmes qe vjen 

nga perdorimi ose operimi i nje burimi ne mjedis. 

Veprimet me te rendesishme ne Plan, nga aspekti i mbrojtjes se mjedisit nga zhurmat jane ato aktivitete 

qe garantojne pakesimin e shkarkimit te zhurmes, sic jane zgj ed h j a  e  mj e t e ve  t e kn o lo gj ke  

p ë r  k r ye r j en  e  pu n ime ve , eteve dhe i vete infrastruktures dhe teknologjise si dhe masat per 

pakesimin e impaktit te zhurmes ne mjedis. Veprime qe influencojne indirekt ne riorientimin e rrjedhes 

se trafikut ne korridoret e transportit te distancave te gjata dhe ne mjedisin urban (transporti publik) jane 

gjithashtu te rendesishme. Ne pozicionimin e veprimeve mbi infrastrukturen sipas sektoreve te zhvillimit 

ne hapesire, zgjidhjet e pergjithshme dhe teknike do te duhet te sigurohen te tilla qe garantojne se ndotja 

nga zhurmat nuk e tejkalon kufirin e lejuar.  

-Bashkia e Shkodres duhet te perfshihet ne sistemin e monitorimit te matjeve të zhurmave, pasi deri ne 

periudhen aktuale matja e zhurmes eshte e kufizuar, si në mjedise të mbyllura dhe nga transporti që është 

burimi kryesor i zhurmave, matja në pikat me aktivitete zhurmuese, në trafik, ku kryhen ndërhyrje e 

punime. 

9.1.8   Popullatat dhe asetet materiale 

Objektivi Mjedisor 10: Permiresimi i kohezionit social, sigurise se jeteses dhe levizshmerise se 

qendrueshme. 

PPV i Bashkisë Shkodrës i hartuar, ka parashikuar projekte, të cilër lidhen me cilësinë e jetës të banorëvë, 

rritjen ekonomike, përmirësimin e transpotrit, kushtet për zhvillimin e shërbimeve sociale, përmirësimin e 

infrastrukturës, mbrojtjen e rersuseve natyrore. Në se objektivat e planit do të arrihen, krahas nivelit 

ekonomik, do të rritet edhe kohezioni social midis zonave, që aktualisht janë me diferenca të theksuara, 

përmirësime mjedisore do të ketë gjithashtu. Në se plani do të adaptohet, objektivat kryesore mbi 

popullsine dhe astet materiale do të përmirësohen, funksionimi i një sistemi shendetesor e arsimor më të 

zhvilluar edhe në saj të masave për ndërtimin e shkollave dhe qendrave shëndetësore në të gjitha NJA të 

Bashkisë, masat për zhvillimin e bujqësisë dhe infrastrukturës bujqësore janë të avancuara. Do të rritet 

mundesa per punesim dhe mbrojtjes sociale. 
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Zgjedhja nga plani i modelit të zhvillimit policentrik të bashkisë Shkodrës, siguron  kohezionin territorial 

midis zonave, gjë që nuk ka ndodhur deri tani. Plani i hartuar krijon një mbështetje edhe për NJA të 

zonave malore, të cilat janë më pak të zhvilluara ekonomikisht, më pak shërbime, si dhe një mbështetje për 

zhvillimin e turizmit. Skenari policentrik orienton zhvillimin në zonën urbane dhe rurale dhe shpërndarjen 

e popullsisë dhe te kufizojne migrimin nga zonat e thella, kerkojne perdorim ne rritje te zgjidhjeve mbi 

ofrimin e sherbimeve dhe infrastruktures, hapesires dhe energjise, si edhe te efekteve te demshme mbi 

asetet materiale per shkak te ekspozimit te tyre ne mjedise te ndotura. 

Per sa i takon problemeve kryesore qe lidhen me ceshtjet e mireqenies, sigurise dhe shendetit, ne 

menyre te permbledhur ato kane te bejne me aksesimin e trafikut dhe transportit ne zonat urbane 

dhe rurale, lidhur ngushte me levizshmerine drejt tregjeve dhe ruajtjen e lidhjeve ne komunitet. Nderkohe 

komunitetet lokale e kane sfiden me te madhe me ruajtjen e situates social-ekonomike (perfshire 

bujqesine, hortikulturen, akuakulturen, pyjet, sherbimet utilitare, edukimin etj). Zhvillimet e parashikuara 

ne Plan detyrimisht qe do te shkaktojne me shume trafik, me shume emetime, me shume zhurme dhe 

me shume trysni mbi burimet natyrore. Per te patur nje zhvillim te qendrueshem Plani parashikon, nder 

te tjera edhe zhvillimin e sistemeve te trajtimit te mbetjeve dhe te ujerave te zeza. Ne kete kendveshtrim 

problemet qe shkaktohen nga menaxhimi i dobet i ketyre sistemeve ka gjasa te zvogelohen. Nder rreziqet 

dhe shkaqet e tyre mund te permendim: 

 Rritjen e nivelit te zhurmave dhe uljen e cilesise se ajrit, qe shkaktohen nga shtimi i trafikut, 

rritja e aktiviteteve urbane dhe shtimi i zhurmave nga aktivitetet e sherbimeve ne komunitet; 

 Uljen e cilesise se ajrit qe shkaktohet nga trafiku i renduar; 

 Cilesia  e  ulet  e  ujit  te  pijshem  e  shkaktuar  nga  pakesimi  i  burimeve  ujore  per  shkak  

te keqmenaxhimit te tyre si dhe per shkak te rritjes se ndotjes dhe eutrofikimit 

 Rritja  e  sasise  se  mbetjeve  ne  vendet  e  paautorizuara  qe  vjen  si  pasoje  e  keqmenaxhimit  

te mbetjeve te ngurta dhe mungeses se ndergjegjesimit. 

 Zhvillimet e reja ne qendrat urbane dhe industriale do te sjellin rritjen e numrit te banoreve dhe 

te perdoruesve te rrugeve, duke sjelle keshtu nje rrezik real per sigurine e njerezve. 

Fokusimi ne zhvillimet infrastrukturore qe i pergjigjen realizimit te qellimeve dhe objektivave perkatese, 

kryesisht per t’i sherbyer rritjes se pritshme te numrit te vizitoreve ne zonat perkatese, si rikonstruksioni i 

rrugës Shkodër-Theth. 

Plani Përgjithshëm vendor i Shkodrës, ofron zgjidhje qe kane te bejne me shtimin e trafikut te bicikletave 

NË 16 LINJA,  transportit publik me ndertimin e stacionit multimodial të Shkodrës dhe Velipojës, 

ushqime bio në tregun e Postribës pa kimikate e  pesticide. Ne favor te popullates propozohen disa 

projekte qe permiresojne cilesine e jetes si : permiresimi i cilesise urbane per komunitetin rom dhe 

Egjyptian, ndertime sociale, projekt pilot per rikualifikimin e lagjave te degraduara, permiresimin e 

sherbimeve, urbanizimi i zonave informale dhe përmirësimi i shërbimeve, menaxhimi i mbetjeve etj 

 

9.1.9   Trashegimia kulturor   

Objektivi  Mjedisor  11:  Ruajtja  e  shtrirjes,  permbajtjes  dhe  vecorive  te  zonave  dhe  

strukturave  te trashegimise kulturore. 
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Zhvillimet e infrastruktures mund te krijojne impakte direkte ne njesi dhe zona te trashegimise kulturore 

gjate fazes se ndertimit dhe me tej te operimit si rezultat i efekteve te meposhtme: 

 Degradimi  i  vecorive  te  peisazhit  perreth  njesive  te  trashegimise  kulturore  (impakt  

indirekt,  i pakthyeshem), qe gjenden kryesisht ne qender te qytetit te Shkodres; 

 Demtimi i strukturave te trashegimise kulturore (impakt direkt, i pakthyeshem) gjate punimeve qe 

jane parashikuar te kryhen; 

 Shkaterrim i mbetjeve arkeologjike gjate fazes se ndertimit (impakt direkt, local, i 

pakthyeshem); 

 Plani ka parashikuar nje projekt per trashgimine kulturore  

 Parashikimi I demtimeve nga faktoret atmosferike 

 

Shkodra, ka nje diversitet te trashegimise kulturore, gje qe kerkon zbatimin e masave mbrojtese gjate 

restaurimit, ndertimit te infrastruktures, mbroj t jen e  peisazhin kulturor, peisazhin historik, dhe pikat 

arkeologjike. Pozicionimi i infrastruktures sipas sektoreve do te ndryshoje ne menyre permanente 

perdorimin e hapesires ne keto zona. Per kete, duhet te zbatohen masa te pershtatshme per te ruajtur 

vecorite e zones se trashegimise kulturore. Nga aspekti i ruajtjes se mbetjeve arkeologjike, aktivitetet ne 

mjedis konsiderohen akte destructive (psh germimet). Kerkime paraprake arkeologjike ne plan te gjere do 

te duhet te kryhen, rezultatet e tyre do te duhet te merren ne konsiderate kur te pozicionohen strukturat e 

infrastruktures dhe masat per te ruajtur mbetjet arkeologjike do te duhet te zbatohen. 

Ne vijim te impakteve direkte permanente, zbatimi i veprimeve te Planit mund te ndikoje gjithashtu ne 

trashegimine  kulturore  ne menyre  indirekte,  dmth duke  perkeqesuar  vecorite  e  peisazhit  ne 

mjedisin perreth njesise se trashegimise kulturore si dhe  nga klima ekstreme. 

Qyteti Shkodër ka një numër të konsiderueshëm muzesh dhe atraksionesh turistike në qëndër. Gjithashtu, 

në këtë zonë ekzistojnë dhe ndërtesa historike të vlerave të çmuara për kulturën dhe historikun e zonës. 

Në plain e Shkodrës është parashikuar projekti “Kuarteri i muzeve të Shkodrës”. Ky projekt synon 

përforcimin e kësaj tipologjie duke e kthyer qëndrën e qytetit Shkodër në një hub të vërtetë turizmi dhe 

kulturor. Projekti do të ndihmojë në mirëmbajtjen e banesave historike, rigjenerimin e rrugicave, 

zgjerimin e rrugëve pedonale dhe aktiviteteve në zonë. Ofrimin e një itinerari unik që ofron kulturën dhe 

traditën shkodrane. Gjithashtu do të ketë instalacione të ndryshme artistike në rrugë për të rritur gjallërinë 

urbane dhe atraktivitetin. Projekti do të zgjidhë: 

- Rritja e numrit të turistëve 

- Zgjerimi I rrugëve pedonale 

- Rritja e numrit të vizitorëve në muze  

       -    Rritja e punësimit dhe të ardhurave në zonë dhe mbrojtja e vlerave muzeale 
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Objektivi Mjedisor 12: Mbrojtja nga permbytjet.  

Permbyja, në Bashkinë e Shkodrës është një fenomen shumë problematik dhe i pa zgjidhur, prandaj 

edhe analiza është më e detajuar. 

Problemet: 

Fenomeni  i përmbytjeve në bashkinë e Shkodrës, është një çështje komplekse dhe e perseritur që 

ndërthuret me disa faktore: sasia e larte e reshjeve, sistemi hidrik (liqeni Shkodres, lumenj, perrenj), 

sistemi i kullimit dhe mbrojtjes se lumenjve jo funksional, prurjet e larta, dëmtimi i strukturave mbrojtëse 

të lumenjve si dhe faktorët e ndersjellte midis lumenjve si dhe lumenjve dhe liqenit. I gjithe rrjeti 

hidrografik, duke perfshire liqenin e Shkodres, lumenjte Drin, Bune, Kir dhe Gjader, nga pikepamja 

hidraulike paraqitet shume kompleks dhe historikisht eshte konsideruar si nje teresi ujore e vetme qe 

emertohet si teresia ujore e Shkodres.  

Gjithë ujerat e lumenjve grumbullohen në lumin Buna. Liqeni i Shkodres me lumin Buna dhe Drin, 

ndikojne reciprokisht tek njeri-tjetri si ne nivelet, ne sasine e ujit dhe drejtimin e rrjedhjes. Ne piken e 

bashkimit te Drinit me Bunen, kur niveli i liqenit eshte i ulet, ujerat e Drinit futen ne liqen deri sa 

barazohen nivelet, duke penguar rrjedhjen e Bunës.  

Në zonën e Shkodrës, permbytjet kanë qenë të përseritura që nga permbytja më e madhe e Dhjetorit 1860, 

pergjatë 31 ditëve në shumicën e lagjeve të qytetit, duke vijuar me permbytjet e vitit 1905, 1936, 1937, 

1952, 1960, 1963, 1974, 1979, 2010 etj. Në lumin e Drinit, pas vitit 1972, janë ndërtuar hidrocentralet e 

Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës me ndikime në permbytjet dhe karakteristikat kryesore si më poshtë: 

- Fierza, viti i ndërtimit 1978 – lartësia e digës 167 m, volumi i ujit 2.7 miliard m3. me 1% siguri 

(përsëritet 1 herë në 100 vjet) 4200 m3/sek dhe 0.01% siguri (përsëritje 1 herë në 10000 vjet) 9000 

m3/sek. 

- Komani, viti i ndërtimit 1986 – lartësia e digës 133 m, volumi i ujit 450 milion m3.  

- Vau i Dejës, viti i ndërtimit 1972 – lartësia e digës 46 m, volumi i ujit 575 milion m3. Veprat e 

shkarkimit me 1% siguri 6500 m3/sek dhe 11300 m3/sek me siguri 0.01%. 

-  Hidrocentrali në Ashtë qe shfrytezon nivelet e ujit nen kuotën 23 m. 

- Hidrocentralet jane klasifikuar objekte me rrezikshmeri permbytje. 
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             Harta Nr 64- Permiresimi I mbrojtjes nga atgjinaurat lumi Buna 

 Nga faktorët njerezore mund të përmenden: 

 Keqmenaxhimi i kaskatës së Drinit për të ruajtur nivelet e caktuara për të mos lejuar shkarkimet 

emergjente mbi normat nga HECET. Për më tepër që në zonën e NënShkodrës ujërat nëntokësore janë afër 

sipërfaqes dhe gjatë përmbytjeve bashkohen me ujërat sipërfaqësore. 

-Ekzistenca e tre HEC-ve, zgjeron problematikën e përmbytjeve në mungesë të menaxhimit të mirë të tyre, 

sikurse ndodhi ne vitet 2010-2011, kur u përmbyten për më shumë se 25 ditë rreth 12.500 ha tokë. 

Shkarkimet u bënë të detyruara, sepse ishin mbi kapacitetin mbajtës të liqenit të Shkodrës dhe 2 herë mbi 

aftësinë mbajtese dhe përcjellese të lumit Buna. Permbytja përfshiu qytetin e Shkodrës, Nënshkodrën, 
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zonën veriore të rrethit të Lezhës. Pikat më kritike në kohëzgjatje të përmbytjeve vazhdojnë të jenë Ana 

Malit, Velipojë, Dajc, Bërdicë, qyteti Shkodrës, në vecanti fshatrat Daragjat, Obot, Shirq, Bardhaj, 

Daragjat etj.  

-Shtrati i lumit Buna, mbas bashkimit me Drinin në Bahcallek, k aftësinë për të përcjelle një prurje prej 

1500 m³/sek. Ne se prurjet do të jenë mbi ketë sasi, uji del nga shtrati dhe përmbyt së pari në Muriqan-

Obot, Shirq, Bërdicë. Ne vitin 2010, në ditët e përmbytjeve nga hidrocentrali i Vaut Dejës, janë shkarkuar 

nga 1300-2800 m³/sek dhe prurjet totale të Bunës në zonën Bahcallek-Daragjat arriti në më shumë se 2 

herë të aftësisë përcjellëse të Bunës, duke përmbytur NënShkodrën, qytetin dhe Rrethinat. Komuna e 

Dajcit dhe Velipojës ishin më të dëmtuarat. Në përmbytjen e vitit 2010 niveli i liqenit arriti deri në kuotën 

10.5 m, në lumin Buna kuota paralajmeruese tek ura e Bahcallekut prej 4.3 m, kuota kritike prej 4.8 m dhe 

kuota maksimale për rrezik përmbytje prej 5.73 m u tejkaluan. Përmbytja u shtri në të gjitha fshatrat e 

NënShodrës, vecanërisht në Bërdicë, Daragjat, Shirq, Dajc, Trush, Samrisht, Rrushkull, Belaj, Cas e Luaz. 

Megjithatë, problemet e listuara vazhdojnë të përbëjnë një rrezik për përmbytjen e Shkodrës. Për 

parandalimin dhe zbutjen e efekteve të rreziqeve do të rekomandohen disa masa parandaluese dhe zbutese. 

 Mënyra e shfrytëzimit të inerteve përgjate 25 vjeteve (1991-2014)në shtretërit e lumenjve Drin, Bune, Kir 

ka shkaktuar ndryshime hidroteknike në shtretëerit e lumenjve, dëmtim në masën 55-60 % të strukturave 

mbrojtëse( panelat gjatësore dhe tërthore, dëmtim i argjinaturave mbrojtëse), erozion masiv i brigjeve të 

lumenjve, pika të reja të përmbytjeve, demtimi i mbulesës pyjore të brigjeve të lumenjve dhe në hapësirat 

brenda argjinaturave, reduktimin e transportit të inerteve në grukederdhjen e Bunës, duke shkaktuar 

ndryshime morfologjike të zonës bregdetare dhe vijës ujore si zhdukja e ishullit Franc Jozef, avancimi i 

vijës ujore drejt tokës, prishje të ekuilibrit të prurjeve fundore dhe nevoja për ndërprerjen e shfrytëzimit të 

inerteve për disa vite në gjithë sistemin lumor, me qëllim zevëndësimin e inetreve të shfrytezuara mbi 

rezervat e mundëshme.  

 Infrastruktura e mbrojtjes së lumenjve nga përmbytjet, sigurohet nga 60 km argjinatura qysh nga Vigu i 

Shkodrës(Gjadri) deri në grykederdhjen e Bunës, mbrojtja e Drinit dhe Kirit. Argjinaturat e Daragjatit, 

Shirq-Belaj, Pentar Mertemzes, Rec-Pulaj (të gjitha 26.6 km), mbrojnë nga permbytjet tokat fushore të 

NënShkodrës. Deri në vitet 1974, keto argjinatura kanë qenë në kuotat 4.5-7.4 m mbi nivelin e detit. Por, 

në këto kushte prezantohen disa probleme, të cilat nevoitet të përmiresohen si: (i)Pas vitit 1974 argjinatura 

janë lartësuar me 0.8-1 m lartësi, duke rritur sigurine e prurjeve te lumit deri ne 2000 m³/sek. Por për të 

përballuar prurje me të mëdha, (sipas marreveshjes të dy shteteve Shqipëri Mali Zi) në ngushticën e Belaj 

niveli i ujit të mos kalonte kuotën 5.6 m me prurje në Bunë 2200 m3/sek. Për këtë qëllim në Shirq u la një 

kapërderdhës që në qoftëse në Bunë do tëe vijnëe prurje mbi 2200 m3/sek, uji të kalonte në fushë duke 

pranuar përmbytjen e Dajcit dhe derdhjen në det nëpërmjet të grykës së Murtemezs. Por në këtë rast 

pranohet të përmbytet Dajci. Por nga një studim i kryer nga Ministria e Bujqësisë, për minimizimin e 

përmbytjeve në zonën e NënShkodrës propozohet rikonstruksioni i dy argjinaturave nga Shirq deri tek Ura 

e Gjonlulit që do te mundësojë kufizimin e përhapjes së përmbytjes  dhe përcjelljes së ujit në Vilun e det 

nëpërmjet Mertemezes. 

 Mungesa e funksionimit të sistemit të kullimit në zonën fushore, veçanërisht të Nënshkodrës, ku pjerresia e 

tokes eshte 0-5 % dhe zona të vecanta nën nivelin e detit. Mungesa e kullimit, kanalet e pa pastruar bëjnë 

që ujerat sipërfaqësore të mos gjejnë rrugë për tu përcjellë në sistemin lumor. Në Infrastrukturën e kullimit 

për 30 mijë ha (përfshirë edhe zona e kaluar në bashkinë e Vaut të Dejës), sistemi kullues përfshin kanale 

kullues kryesore 200 km, kanale kullues të dytë 250 km, kanale të tretë 1200 km, pastrohet për tëe qenë në 

funksion vetëm 25-30 % e volumit. Pas permbytjeve sistemi kullues nuk arrin të qarkullojë ujerat 

sipërfaqësore. 
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 Bllokimi I drenazhit me qeramikë të ndërtuar deri ne vitin 1990 në  rreth 4000 ha, përgjate 25 vjeteve dhe 

aktualisht vepron si një përmbytje nëntokësore e tokës, pasi në mungesë të funksionimit të sistemit të 

kullimit uji nuk ka rrugë të shkarkimit dhe qëndron afër sipërfaqes. Ne keto kushte nevoitet pastrimi i 

sistemit te kullimit dhe shbllokimi i tubove te drenazhit. 

 Në shpatet e zonës malore janë bërë ndërhyrje të mëdha e pa kriter, pa studim, që kanë cënuar raportet e 

ekuilibrit midis elementeve të ndryshëm natyrorë si pasojë e prerjeve të pyjeve të larta dhe ekspozimin e 

territorit ndaj veprimit të erozionit si dhe të mungesës së pyllezimeve të reja. Në këto kushte, kur në gjithë 

pellgun e Drinit veshja pyjore nuk është më shumë se në 50 % të sipërfaqes, rrjedhja e ujerave eshte e lire 

dhe në rrjedhen e fundit te Drinit. Kirit dhe Bunës vershojnë në shtretet e lumenjve. Prandaj, mbrojtja nga 

permbytjet nis me masat qysh në lartësitë e Mbishkodrës, ku mungojnë masat inxhinjerike si: pritat 

malore, kanalet e pritjes së ujerave të larta, pyllezimet dhe përmiresimet pyjore shumë të kufizuara. 

 Ura e re e Bunës, gjithashtu (nga dëgjesat në takime me grupet e interesit) konsiderohet se ka krijuar 

pengesa të qarkullimit të ujit për shkak të konstruksionit të bazamentit. Prandaj nevoitet një vlersim teknik 

inxhinjerik, për të parë gjithë mundësitë në funksion të krijimit të hapësirës së plotë ujëpercjëllës te daljes 

nga Drini. 

 Bypassi i bregut të liqenit i ndërtuar në vitin 2011 në perëndim të qytetit të Shkodrës, me qëllim 

reduktimin e rrezikut të përmbytjes së qytetit nga liqeni dhe përmirësimit të aksesit interurban nga hyrja e 

Shkodrës, i cili lidhet me rrugën për në Koplik dhe me pikën kufitare të Hanit Hotit, eshte një element 

shtesë i rrezikut të përmbytjes te qytetit. Ndërtimi u ndërpre pas një gjatësië prej 5.03 km. Bypassi i 

ndërtuar, për shkak të vendndodhjes së tij në pjesën ndërmjet ligatinave të liqenit dhe qytetit ka krijuar disa 

probleme mjedisore, peizazhike, të demtimit të biodiversitetit (florës dhe faunës), të humbjes së 

komunikimit të lidhjes së liqenit me qytetin, humbjes së lidhjeve natyrore, krijimi I një barrier fizike midis 

liqenit dhe qytetit dhe rreziqe të përmbytjes të qytetit. Ujërat që vijnë nga lart, nuk arrijnë të qarkullojnë 

drejt liqenit, duke shkakëtuar përmbytje dhe ndotje të mjedisit, përmbytje të qytetit dhe ndotje të tokës dhe 

ujerave nga mbetjet urbane.   

 

Në të gjitha dëgjesat, komunikimet me komunitetin, ekspertë mjedisorë, ekspertë të shoqërisë 

civile, theksohet nevoja e rehabilitimit dhe integrimit të bypassit me pjesën natyrore të ligatinave të liqenit, 

heqja e barrierave fizike dhe kthimi në një itenerar natyror, i cili nuk cënon lidhjen e liqenit me qytetin dhe 

të përjashtojë rreziqet e përmbytjeve të qytetit që vijnë nga pengesat e krijuara nga bypassi. 

Rikualifikimi i bypass në një itinerarë natyrorë, ka nevojë të zgjidhet me hartimin e masterplanit dhe 

projektit teknik që të sigurojë ruajtjen e ligatinave, rehabilitimi I mjedisit të demtuar në segmentin e 

bypass, reduktimi i ndotjes dhe riskut të përmbytjes, largimi i mbetjeve urbane të grumbulluara, 

përmiresimi i natyres dhe peizazhit. 
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 Harta nr.65 Bypassi perendimor 

 Burimi: VSM, PPV Bashkia Shkodër, 2016 

 

Ndër faktorët natyrore veçojmë:  

 Niveli i lartë i reshjeve në formë të shiut dhe borës. Sasia e reshjeve varion nga 2200-2700 mm ne 

vit, shkrirja e borës nga rritja e temperaturës, mungesa e bimësisë në zonat e pjerreta, rrit prurjet 

që derdhen në sistemin lumor dhe në liqenin e Shkodrës.  

 Reshjet e vazhdueshme, shpeshherë të rënda, për disa ditë pa pushuar janë më të rrezikshme për 

përmbytjet. Reshjet e vazhdueshme e ngopin token detyrohet te nxjerrë ujë në sipërfaqe në vend 

të asimilimit. Bora me lartësi shtrese deri 1 m që mbulon gjithë pellgun ujëmbledhës të Drinit dhe 

të Bunë-liqen (Alpe, Malësia Pukë-Mirditë, Vargu i Korabit, Malet e Lurës, Mali i Zi, Kosovë, 

Maqedoni që arrin mbi 22.000 km², përbën një reservë të madhe ujore. Lumenjtë Kir dhe Gjadër 

paraqesin një burim të rrezikshëm përmbytjeje për shkak të sedimenteve të mëdha që ata 

përcjellin me vete. Prita në Malin e Rrëzuar është prishur dhe lumi Gjadër paraqet rrezik serioz 

për fushën e Zadrimës. Lumi Kir ka dëmtuar shumë argjinaturën e tij vite më parë dhe, gjatë 



312 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

reshjeve të mëdha, ai paraqet rrezik serioz për fshatrat përreth, por edhe për vetë qytetin e 

Shkodrës në pjesën e pa mbrojtur. 

 Liqeni Shkodrës, që mbledh ujërat e shirave dhe dëborës  të një pellgu masiv hidrografik (pjesa 

më e madhe e territorit të Malit të Zi dhe Alpet Perëndimore, zonë e njohur për reshje shumë të 

mëdha në Europë) kur derdhet në Bunë për shkak të dominimit të tij nga shirat dhe bora ka sjellë 

shkarkimin e sasive të mëdha të uji në Bunë. Pra, Bunës i është dashur të tërheqë ujërat e dy 

furnizuesve të mëdhenj (Drinit dhe Moracës + të Kirit e Gjadrit), por që praktikisht nuk mund ta 

realizojë për shkak të volumit të madh dhe aftesise percjellese te Bunes. Buna e ka kapacitetin 

maksimal për tërheqje 1500-1800 m3 në sekondë, ndërkohë që i duhet të tërheq rreth 3-fishin e 

prurjeve në raste të tilla, në kushtet kur rrjedhjen e saj e bllokon edhe rryma e fortë e Drinit që 

krijon rrymën e penguar si dhe atë të kundërt në raste të veçanta. 

 Fryrja e erës së Shirokut e cila është një erë shumë e fortë dhe e vazhdueshme për shumë ditë. Në 

të tilla raste, kjo erë mufat ujin e detit në bregdet, shkakton dallgë të mëdha, të cilat kalojnë 

brezin e rërës së plazhit apo kordonet e lagunave ose i çan ato dhe furnizon me ujë territorin në 

brendësi. Kjo dukuri kombinohet apo koincidon edhe me ndodhjen në këtë rast edhe të baticave 

më të larta se mesatarja shumëvjeçare(mbi 60 cm). Kjo dukuri përmbyti zonën bregdetare të 

Lezhës. Të dyja këto dukuri shkaktojnë bllokimin e derdhjeve të ujërave të lumenjve, në këtë rast 

të Bunës në grykderdhje, për shkak edhe të pjerrësisë shumë të vogël të shtratit e të territorit në 

përgjithësi. Në këto raste ndodh që Buna rrjedh edhe në drejtim të kundërt, pra krijohet edhe 

rryma e kundërt, përveç rrymës së penguar. Por, mjafton vetëm bllokimi i rrjedhjes dhe derdhjes 

në det, pra rryma e penguar, që ujërat në Bunë të rrisin shpejt nivelin e të përhapen me shpejtësi 

nëpër fushat e ulëta në dy anët e saj. 

Shkaqet e permbytjeve: 

 Zhdukja masive e pyjeve në pellgun ujëmbledhës të Drinit. 

 Niveli i larte i reshjeve 2200-2700 mm. 

 Bora pellgun ujembledhes Drin dhe Bunë deri ne 1 m, në siperfaqe  22 000 km2. 

 Pellgu hidrografik i Liqenit shkarkon në Bunë sasi mbi aftësitë tërheqëse të lumit deri 1500 

m3/sek.  

 Keqmenaxhimi i kaskatës së Drinit:  V. Dejës ka shkarkuar deri në 2800 m3/sek. Komani, Fierza 

dhe Vau Dejes, jane parashikuar si vepra të klasit të parë përsa i perket rrezikshmerisë 

ekonomike, sociale, mjedisore dhe permbytjeve. Në këtë kendvështrim Ministria e Energjitikës 

dhe KESH nevojitet të rishikojnë rregulloret e menaxhimit të kaskadës dhe raportet import-

eksport të energjisë që krahas anës ekonimike, te parashikoje edhe rreziqet nga permbytjet. 

 Kapaciteti i Bunes eshte 1500 m3/sek,  ndersa kur prurja në Bahçallëk-Daragjat  arrin  në 3000 

m3/sek,  niveli i liqenit  arriti ne kuoten 10.5 m dhe kuota e lumit Buna ne kuotat maksimale. Ne 

keto kuota përmbytja  shtrihet ne tokat bujqesore te fshatrave Berdice, Dragjat e Shirq, Dajc, 

Trush, Samrisht, Rushkull, Belaj, Cas e Luarz, Obot, Velipoje, pra në të gjithë zonën fushore.  

 Qendrueshmëria e ulët e argjinaturave  në Dajc, Samrisht, Casit.  Pikë e rendesishme  që duhet të 

ristrukturohet mbetet gryka e Murtemzes, e cila nuk arrin të percjellë gjithë ujin sipërfaqësor qe 

del nga shtrati i Bunës.  

 Pikat kritike te permbytjes : Berdicë,  Shirq, gryka e Murtemzes,  fusha e Trushit  
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 Mbi 50 % e reshjeve në pellgun e pellgun e Drinit rrjedhin në siperfaqe në mungesë të mbulesës 

pyjore. 

 Prurjet e larta të Drinit dhe Era e Shirokes pengojnë shkarkimin e ujit të Bunës 

 Praktikat bujqesore të papërshtatshme rritin sasinë e ujit qe qarkullon në sipërfaqe 

 Gjendja e strukturave mbrojtëse të  demtuara në shtratin dhe brigjet e lumit të Bunës dhe Drinit 

 Gjendja e sistemit kullues. Per largimin e ujerave dhe mbrojtjen nga përmbytjet, Shkodra ka 1650 

km kanale kullues të I, II,III, por vetëm 25-30 % e tyre funksionon sistemi i kullimit. Lumenjtë 

mbrohet nga 60 km argjinatura dhe dy hidrovorë, prej të cilave ka argjinatura të dëmtuara dhe  ka 

nevojë për rikonstruksionin e argjinaturave ne Shirq dhe Belaj dhe argjinatura  të reja. 

 Ndertimet në afërsi të brigjeve të Bunës, ura e re e Bunës, bëjnë që prurjet e larta të mos përcillen 

nga liqeni në shtratin e Bunës 

 

Pasojat e përmbytjeve: 

 Gërryerje e brigjeve në krahun e djathtë të lumit Buna në zonat Zues, Oblikë, Boriç, Obot, si dhe 

ne krahun e majte te rrjedhjes  Daragjat, Shirq, e Dajç. Gerryerje te brigjeve te Kirit dhe Drinit në 

rrjedhën fundore të tyre. 

 Nga llogaritja me metoden USLE, erozioni sipërfaqësor i tokës në zonën fushore të NënShkodrës 

rezulton në masen 15-20 Ton/ha, nga e cila në tokat e përmbytura të Nënshkodres rritet  3-5 

Ton/ha  

  Çarje të argjinaturave të Lumit Buna.  

 Brigjet aluvionale, lehtësisht te erodueshme, janë në proces erodimi te vazhdueshëm. 

 Qarkullimi i ujërave të zeza nga gropat septike në sipërfaqe të tokes, ndotja e mjedisit dhe 

ujerave, rreziqe shëndetësore, rreziqe për ndotjen e ujërave nëntokësorë. 

 Ndotje e tokës, ujërave nga mbetjet urbane dhe plehërat e kafshëve. 

 Dëmtime të prodhimit bujqësor dhe të bisneseve. 

 Erozion i fuqishëm i brigjeve të lumit Buna dhe zgjerimi i shtratit në segmentet e predispozuara 

nga gërryerjet. 

 Vonesa te kultivimit te tokes dhe rritja e siperfaqes te pa kultivuar 

 Dëmtimi i cilesive kimike, fizike biologjike dhe renja e pjellorisë së tokës 

 Dëmtimi i sistemit te kullimit dhe ujitjes dhe mbushja me sedimente  

 Dëmtimi i biodiversitetit dhe peizazhit  

 Mospërputhja e kapaciteteve ujëmbledhëse dhe ujëpërcjellëse. Nga njëra anë, pjesa malore me 

lartësi e pjerrësi të madhe të shpateve dhe sipërfaqe shumë më të madhe ujëmbledhëse (afro 

22.000 km²) që prodhon sasira të mëdha ujërash brenda një kohe të shkurtër, duke e transportuar 

atë në rrugë sipërfaqësore e nëntokësore drejt aksit të lumenjve dhe pellgut liqenor. Nga ana tjetër 

pjesa fushore, me sipërfaqe shumë herë më të vogël dhe me pjerrësi shumë të ulët, rrjedhimisht e 

paaftë për të tërhequr dhe përcjellë prurjet e larta  për shkak të pjerrësisë së vogël të territorit të 

saj dhe kapacitetit ujepercjelles te lumit Buna. 

 Shtrati i Drinit nga diga e Spatharës e deri në Bahçallëk nga viti 1970 e në vazhdim ka qenë në 

proces gërryerje të tabanit të tij duke bere shperlarjen e materialit te imet korizor dhe veshjen 

natyrale te shtratit me material te trashe. Materiali i gerryer me se shumti eshte depozituar në 

shtratin e lumit të Bunës, kryesisht në kilometrat e para mbas bashkimit te Drinit me te, duke e 

reduktuar në mënyrë të theksuar kapacitetin ujëheqës të saj ne zonen e Daragjatit. Po kështu ka 
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vazhduar gërryerja e brigjeve si në lumin e Drinit ashtu edhe në atë të Bunës, duke eleminuar 

sipërfaqe të shumta te tokes bujqësore dhe duke rrezikuar shëmbjen e shtëpive të banimit të 

zonës. 

 Ndryshime morfologjike te theksuara ne zonen bregdetare te Velipojes, ishulli i Rodonit që ka 

qenë në bregun Malazes nuk ekziston më si dhe  në bregun tonë ishulli Franc Jozef.  

 Ndryshime të vijës ujore, e cila ka avancuar drejt tokës. 

Plani dhe projektet e parashikuara ne te pritet te ndikojne positivisht ne mbrojtjet nga permbytjet si 

projejti i rikualifikimit të ballinave ujore, krijimi i fashave të gjelbra të lumenjve Drin, Bunë dhe Kir. 

9.1.11 Peisazhi 

Objektivi Mjedisor 13: Garantimi i ruajtjes se peisazheve te vecanta dhe zonave peisazhistike me 

vecori dalluese ne nivel kombetar dhe krijimi i nje imazhi peisazhi me cilesi te larte.  

Vleresimi i i gjendjes ne mjedis tregon ndikimin në cilësinë e peizazhit, te demtuar ne bregun e liqenit te 

Shkodres si pasoje e ndertimit te bypassit, peizazhit liqenor si pasoje e eutrofikimit te ujerave, te 

shkaktuara nga shkarkimet e ujerave te zeza, peizazhi i malit te Taraboshit si pasoje e djegjes dhe prerjes 

se pyjeve, peizazhi i lumenjve te Drinit dhe Bunes, si pasoje e demtimit dhe prerjeve te veshjes vegjitative 

te brigjeve te lumenjve, demtime te peizazhit rural ne siperfaqet e pa kultivuara, demtimi i peizazhit te 

kurores se qytetit, shperndarja e mbetjeve urbane ne terrenet pyjore dhe lumore etj. 

Per kete qellim plani ka parashikuar permiresimin e peizazhit te liqenit te shkodres ne brigje dhe 

livadhet, permiresimi i peizazhit te kurores se qytetit, krijimi i zones peizazhike nepermjet rikualifikimit 

te bypassit perendimor, krijimit te peizazhit ne 2-3 pika ne qytet dhe Velipoje si dhe ne qendrat e 

Njesive Administrative.  

Ne listen e projekteve qe permiresojne peizazhin perfshihen rivitalizimi i fashes se gjelber te lumenjve 

Drin, Bune dhe Kir, me synim te vendose ekuilibrin natyror ne shtretet e lumenjve duke rikthyer fashen 

e gjelber te tyre, permiresimin e gjendjes mjedisore te lumenjve, parandalimi i fenomeneve te erozionit, 

parandalimi i zgjerimit te shtreterve te lumenjve, gje qe vrehet vecanerisht ne rrjedhen fundore te lumit 

te Bunes, krijimi i nje brezi te gjelber mbrojtes te lumit, forcimi i masave mbrojtese nga permbytjet dhe 

rritja e hapesirave te gjelbra. 

-Pyllezimi i malit te Taraboshit, duke rritur siperfaqen e pyjeve dhe mbrojtjen e tokes nga gerryerjet dhe 

erozioni 

-Rikualifikimi i bypassit në një itinerarë natyrorë, që gjendet në pjesën perndimore të qytetit, nëpërmjet 

të cilit ka për qëllim të rehabilitojë dhe integrojë këtë bypass me pjesën natyrore të ligatinave për ta 

kthyer në një itenerar natyror i cili nuk cenon lidhjet e liqenit me qytetin. 

-Peizazhi bujqësor nevoitet të pasqyrohet në një plan zhvillimi, pasi aktualisht peizazhi bujqësor dhe 

rural është shumë i fragmentuar  

-Përmirësimi i peizazheve në rrugën Ura e Bunës Muriqan, në hyrje të Shkodrës, në zonat informale, 

kurorën e qytetit, harkun e Berdicës etj 

Ndikimi është veçanërisht i madh në rast të ndërtimit të një korridori të infrastrukturës në zonat me 

pamje të jashtëzakonshme apo të zonave të peizazhit me karakteristika të dallueshme, dhe peisazhet me 
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elemente të ruajtura natyrore dhe elemente jashtëzakonisht të balancuara kulturore të cilat kanë 

domethënie të madhe simbolike. Raste te tilla priten gjate punimeve ne autostraden Jug-Shkoder-Hani 

Hotit si dhe dy koridoret e parashikuara ne PPk qe kalojne ne Velipoje dhe Shiroke. Bazuar në PPK 

dhe PINS Bregdeti, duke e pare Shkodra si “qytet portë”, tre koridoret e rendesishme qe kalojne ne 

Shkoder si dhe zhvillimeve te projekteve strategjike pritet te ndodhin edhe ndryshime te mundshme te 

sistemeve territoriale, pra konvertime te tokes nga nje kategori ne tjetrën, konsumin e tokes bujqesore 

dhe ne dy koridoret (2 dhe 3) cenimi zonave te mbrojtura si:  

 

- Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – 

Thumanë – Durrës  - Levan – Kakavijë]. Kalon në zonë të mbrojtur dhe do të duhet nje vleresim 

sipas gjurmes qe do te vendoret nga PPK. 

 

- Rruga Peisazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - 

Seman - Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] një nga lidhjet me strategjike për sa i perket forcimit 

të ekonomisë së turizmit bregdetar të vendit dhe agro turizmit. Rruga do të jetë e tipit 

peisazhistik, do të shtrihet përgjatë segmenteve ekzistuese me qëllim që të minimizojë ndikimin 

në zonat e mbrojtura. Duke respektuar direktivat e PPK dhe PINS Bregdeti gjurma e kësaj rruge 

ndjek gjurmët egzistuese duke shmangur ndërhyrjet e forta në terrenet me morfologji të vështirë 

ku ndërhyrja do të kishte impakt të madh mjedisor (deri ne percaktimin si status i PPK) 

Ndikimet në karakteristikat e peizazhit të zonave mund të përkufizohen si direkte, kumulative, indirekte 

dhe të largëta. Objektet e infrastrukturës në hapësirë bëhen elemente të peizazhit dhe pjesë e përvojës së 

saj. Prandaj, marrëveshja e tyre duhet të jetë në përputhje me llojet ekzistuese të peizazheve. Duke marrë 

parasysh karakteristikat natyrore dhe topografinë e zonës të aktivitetit do të zvogëlojë fragmentimin e 

peisazhit. 

9.1.1 Konkluzuion mbi vleresimin 

Vleresimi impakteve mbi zbatimin e Planit bazuar ne realizimin e objektivave, jane pershkruar me lart per 

cdo objektiv mjedisor. Ne pergjithesi u  vu  re  se duke ndermarr gjithe masat zbutese, grupet e veprimeve 

jane te pranueshme nga kendveshtrimi mjedisor. Ne perputhje me gjetjet, jane propozuar masa zbutese te 

pergjithshme dhe specifike ne Seksionin 10. Por per disa raste jane vene kufizime, veçanerisht kur 

aktivitetet parashikohen nё zonat e mbrojtura si : 

1- Rehabilitimi i Aksit Shkodër- Theth, i cili është i rendesishem per permirёsimin e infrastrukturёs dhe 

levizshmёrisё per NJA Pult, Shalë, Shosh dhe perafrimin me Bashkine si dhe lehtesimi i guidave 

turistike dhe shfrytezimin e potencialit për turizmin malor dhe ekoturizmin. Projekti synon rritjen e 

sigurisë rrugore në këtë aks si dhe rehabilitimin e saj.  Propozim synon ne rehabilitin e rrugёs nё gjurmen 

ekzistuese (jo rruge e re). Por projekti qe do te hartohet duhet te perjashtoje çdo ndikim mjedisor ose 

operacion që bie ndesh me ligjin Nr. 8906, datë 6.02. 2002 “Për zonat e mbrojtura”, pasi Thethi është 

zonë e mbrojtur me statusin Park Kombëtar. Nderkohë, edhe në permasat e gjurmës ekzistuese do të 

nevoiteshin disa masa zbutëse, që garantojnë mbrojtjen e kafsheve dhe qetësinë ndaj zhurmave, 

nëpërmjet mbrojtjes anësore të rrugës me rrjeta teli, vendosja e sinjalistikës në pikat e caktuara për 

kujdesin ndaj kafshëve, zonat e ndaluara për qarkullimin e turisteve  etj.Projekti nevoitet ti nenshtrohet 

nje VNM. 
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2. Projekti “Terminali Ujor Turistik Liqeni Shkodër“propozohet te vendoset ne aksin kryesor të qytetit. 

Por duke qenë se liqeni është zonë e mbrojtur, ndikimet mjedisore bëhen ëe pranueshme vetëm pas 

zbatimit ëe masave zbutese (C), duke percaktuar intensitetin e flotës të meteve, kapacitetet, tipet e 

mjeteve, internarin dhe tregues te tjere, me synim reduktimin e shkarkimeve te ndotjeve, demtimin e 

biodiversiteti ujor dhe nivelit te zhurmave. Por duke qene zone e mbrojtur sygjerojme qe flotae mjeteve, 

te perjashtoje pajisjen me mjete motorike dhe te perdoren mjete me vozitje, pasi rrezikohet liqeni nga 

ndotjet. 

3. Per koridoret e perfshira ne PPK, Institucionet pergjegjese te vendosin per gjurmen e kalimit, pasi kemi 

te bejme me zona te mbrojtura si: 

 

-Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin -Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – Thumanë – 

Durrës - Levan – Kakavijë]. Kalon në zonë të mbrojtur dhe do të duhet nje vleresim sipas gjurmes qe do 

te vendoset nga PPK. 

 

-Rruga Peisazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - Seman - 

Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] një nga lidhjet me strategjike për sa i perket forcimit të ekonomisë së 

turizmit bregdetar të vendit dhe agro turizmit. Rruga do të jetë e tipit peisazhistik, do të shtrihet përgjatë 

segmenteve ekzistuese me qëllim që të minimizojë ndikimin në zonat e mbrojtura.  

Gjate zbatimit te veprimeve, priten te ndohin impakte pozitive dhe negative. Impaktet positive priten per 

ajrin dhe ndryshimet klimatike si edhe per popullatat dhe asetet materiale. Vleresimi i rezultateve tregon 

se nuk do te kete impakte mbi faktoret klimatike duke konsideruar qe mjetet e transportit do te vijojne te 

rinovohen ne te ardhmen edhe me tej, gje qe do te sjelle si pasoje permiresim te cilesise se ajrit dhe 

cilesise se shendetit human, midis te tjerave. Per me tej ne pjesen positive te impakteve mbi popullaten 

dhe asetet materiale do te vije si rezultat i zbatimit te infrastructures ne pergjithesi qe do te beje te 

mundur pakesimin e kohes se udhetimit, sigurine ne levizje, perafrimin me tregjet dhe qendrat kryesore 

urbane dhe sherbimet publike ne pergjithesi. 

Pergjithesisht, shumica e impakteve negative jane te lidhura me fazen e planifikimit (pozicionimi I 

infrastrukturës ne hapesire dhe pergatitja e kushteve teknike te pershtatshme), pasi Shqiperia ka vecori te 

theksuara diverse dhe te shumta nga ana natyrore, kulturore dhe peisazhi qe mund te ndikohen 

konsiderueshem prej zhvillimeve te infrastruktures, sidomos atyre me shtrirje te gjere dhe 

korridoreve sipas sektoreve (transport, energji, uje, etj). Impaktet negative shfaqen ne fazen e planifikimit 

prej aspekteve  te  perdorimit  te  tokes,  efekteve  ne  uje,  natyre  (si  biodiversiteti  edhe  zonat  me  

status  te mbrojtur), trashegimine kulturore dhe peisazhin. Keto impakte do te kerkojne krijimin e nje 

programi bashkekohor mbi masat zbutese dhe nje zbatim te pershtatshem te ketyre masave. 

Impakte negative mbi shendetin human mund te ndodhin per shkak te rritjes se ndotjes nga zhurmat dhe 

impaktet ne cilesine e ajrit, vecanerisht ne zonat me densitet te larte banimi ku do te perqendrohen edhe 

nje seri veprimesh ne territori te ngushte dhe kjo do te ndikoje kryesisht ne fazen e zbatimit te projekteve 

specifike.  

9.2  Impaktet Kumulative 



317 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

Impaktet mjedisore kumulative përcaktohen ne kete Raport si nje kombinim i impakteve të 

zbatimit të veprimeve të Planit në aspekte të ndryshme të mjedisit. 

Ne  zbatimin e veprimeve te Planit, impaktet mjedisore kumulative  variojne  sipas  aspekteve individuale 

te mjedisit. 

Kur vleresohen impaktet mbi token, ajrin dhe faktoret klimatike, impaktet kumulative të zbatimit të 

veprimeve të Planit shprehen si shuma e impakteve të të gjitha masave, si te tilla ne vleresimin e 

impakteve kumulative mbi: 

 Plani rregullon qendrueshmerine e perdorimit te tokes, mbrojtjen e tokes bujqesore potenciale. 

Megjithate ne respekt te zhvillimit te koridoreve te percaktuara ne PPK, nuk perjashtohet ne fazen 

e zbatimit te projekteve, konsumi i tokes bujqesore ne segmentin Hani Hotit-Shkoder dhe ne 

Velipoje-Berdicë do të ndodhë ; 

 Ne se LF i vjeter ne Shkoder nuk do te rikualifikohet per largimin e mbetjeve ndikimet mjedisore 

do te vazhdojne te akumulohen. Ne se gjendja e ndarjes se mbetjeve dhe riciklimi do te vazhdojne 

si deri me sot ndikimet ne mjedis do te thellohen dhe LF i Bushatit pritet ta humbase kapacitetin 

mbajtes brenda disa viteve; 

 Plani ka parashikuar disa zgjidhje per mbrojtjen e ujerave nga ndotjet. Por në se masat për 

trajtimin e ujerave të zeza nuk do të gjejnë zbatim atehere niveli i ndotjes së ujerave të liqenit dhe 

lumenjve do të rriten. Zbatimi i planit e përmireson gjendjen mjedisore të ujerave. 

 Ne se do te zbatohen masat e percaktuara ne plan dhe ne VSM në perputhje me PPK dhe 

strategjine kombetare të menaxhimit të mbetjeve urbane do të përmiresohen parametrat e cilësisë 

të ajrit, do te mbahen normat e caktuara. Ne te kundert ndikimet mjedisore do te vazhdojne me te 

njejtin intensitet. 

Me zbatimin e planit impaktet mbi ujin,, natyrën, trashegimine kulturore dhe peisazhin, impaktet 

kumulative nuk priten qe te ruhen, por do te kete permiresime. Permiresimet mjedisore dhe kushteve 

jetesore te parashikuara në plan do të sjellin përmiresime në shendetin human dhe  impaktet kumulative 

do të reduktohen edhe me reduktimin e ekspozimit në nivelet e tejkaluara të zhurmës; reduktimin e 

ekspozimit ne nivelet e tejkaluara te ajrit te ndotur ne mjedis; dhe zbatimin e masave qe lehtësojne 

veprimtari shlodhese dhe rekreative në një mjedis të shendetshëm  

Reduktimi i impakteve kumulative, përmireson impaktet mbi popullatën dhe përdorimin e aseteve  

materiale. Masat për të arritur synimet e Planit jane positive nga aspekti i impakteve mbi popullsine 

dhe asetet materiale dhe permiresimin e kushteve mjedisore. 

 

9.3   Impaktet Nderkufitare 

Ligji 91/2013 “Mbi Vleresimin Strategjik Mjedisor” kërkojn percaktimin dhe konsultimin mbi 

efektetnderkufitare  per planet dhe programet e hartuara. Grupi qe ka punuar per hartimin e PPV të 

Bashkisë Shkodër, ka organizuar nje takim te perbashket me palën e Malit Zi dhe ka diskutuar rreth 

problemeve dhe veprimeve te perbashketa mjedisore dhe akseve dhe koridoreve ne nivel Rajonal. 

Gjithashtu Janë bere edhe takime më të ngushta midis ekspertëve.  
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Ne pozicionin e një liqeni të përbashkët, sigurisht që mund të kete disa ndikime mjedisore te ndotjes se 

liqenit ose te lumit te Bunes si lume kufitar. Por ato nuk jane te evidentuara. Ne kufi me Malin e Zi eshte 

Bashkia e Koplikut. Impaktet  nderkufitare  mbi  objektivat  mjedisore  per  veprimet  mbi  prioritet  dhe  

synimet  nuk paraqesin  efekt negativ apo pozitiv. Por shume ceshtje do te vazhdojne te zgjidhen 

nepermjet marreveshjeve dypaleshe Shqiperi-Mali Zi, per ujerat. Ne se Korridori/Autostrada 

Adriatiko-Joniane dhe Rruga Peisazhistike Bregdetare te parashikuara ne PPK do te gjejne zbatim 

disa masa zbutese do te jene te nevojshme si zgjidhjet për kalimin mbi Bune (rruga peizazhike bregdetare) 

do te duhet te projektohe nje model ure qe te mos pengoje qarkullimin e ujit dhe te perjashtoje permbytjet, 

gje qe sipas komunitetit Shkodran konstatohet në Urën e Bunës në Bacallëk. 

 

- Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – Thumanë –

Durrës - Levan – Kakavijë]. Kalon në zonë të mbrojtur dhe do të duhet një vleresim sipas gjurmes qe do 

te vendoret nga PPK. 

-  

Rruga Peisazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - Seman - 

Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] një nga lidhjet me strategjike për sa i perket forcimit të ekonomisë së 

turizmit bregdetar të vendit dhe agro turizmit. Rruga do të jetë e tipit peisazhistik, do të shtrihet përgjatë 

segmenteve ekzistuese me qëllim që të minimizojë ndikimin në zonat e mbrojtura.  
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SEKSIONI 10 : UDHËZIME DHE MASAT ZBUTËSE 

Ky paragraf përcakton udhëzimet dhe masat mbrojtëse për të siguruar arritjen e objektivave të 

rëndësishëm mjedisorë në fushat e vecanta. Duke zbatuar udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse, 

ndikimet negative të përshkruara në Seksionin 6.1 do të parandalohen dhe do të sigurohet arritja e 

objektivave mjedisore. 

Për më tepër, ky seksion ofron disa masa specifike zbutëse të zbatueshme për projektet specifike të 

përshkruara në Plan. Është e rëndësishme të theksohet se lista e dhënë më poshtë e masave 

specifike për zbutjen nuk është shteruese. Masa më të detajuara në aspektin e përmbajtjes dhe analizës do 

të duhet të përgatiten si pjesë e VNM-ve individuale për çdo projekt specifik të Planit. 

10.1  Toka 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivat Mjedisorë 1 dhe 

2 

1.Monitorimi i ndryshimit te perdorimit te tokes, qe do të pasqyrojë ndryshimin e kategorisë tokës 

nga nje perdorim ne tjeteren, pasi: ndërtimi i infrastrukturës së parashikuar do të shkaktojë ndikime të 

gjera të përhershme, të cilat do të pasqyrohen si një ndryshim në strukturën e përdorimin e tokës. 

Prandaj, kur planifikohet integrimi i infrastrukturës së parashikuar në mjedis, duhet të garantohet 

menaxhimi i qëndrueshëm i tokës dhe mbrojtja e saj.  

2. Aktivitetet në tokën bujqësore dhe pyjore duhet të reduktohet në nivelin më të ulët të mundshëm, 

duke perdorur toka me potencial prodhues te ulete te kategorise 5-10 dhe duke mbrojtur tokat 

potenciale bujqesore. Ne njesite malore Shosh, Pult toka bujqesore te perjashtohet nga nderhyrjet, pasi 

eshte ne sasi shume te vogla dhe per te plotesuar disa nga nevojat e popullsise. 

3. Per menjanimin e rreziqeve të rrëshqitjeve të tokës në zonën përreth aktiviteteve, te zbatohen 

masa zbutese si mbrojtjet nepermjet telit gabion, mbjelljes se skrapatave me bimesi barishtore dhe 

pyjore, ndertimi i sistemit te qendrueshem te kullimit, eliminimin e nderhyrjeve, masat ndarj rreziqeve 

te permbytjeve, studmi gjeologjik i shtresave per te vleresuar perberjen e tokes dhe parashikimin e 

rreziqeve. 

-Mbrojtja e bregdetit, nga punimet ne infrastrukture dhe nderhyrje te tjera qe shkaktojne ndryshime 

morfologjike dhe ndryshime te vijes bregdetare ose ndryshimin e deltave lumore. Monitorimi i ndryshimeve 

dhedinamikes bregdetare nga Institucionet shteterore te specializuara. 

 

4. Perdorimi i materialeve te ndertimit qe dalin nga punimet ne ndertimin e infrastruckures dhe 

perjashtimi i materialeve te ndotura nga substance toksike si dhe largimi i shtresave te tokes ne se ato 

dalin te kontaminuara gjate punimeve, duke i depozituar ne lendfille te vecante. Për të siguruar 

përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, do të duhet që projektet specifike të plotësohen me 

udhëzime për të promovuar riciklimin dhe ripërdorimin e mbetjeve të ndërtimit në ndërtimin dhe 

rikonstruksionin e infrastrukturës së re, dhe më e rëndësishmja, përdorimin e materialeve të certifikuara 

të ndërtimit, prodhuar nga riciklimi i post-produkteve ose mbetjeve nga sektorët e tjerë. Kur përdoren 

materiale ndërtimi për infrastrukturën e re, të cilat nuk janë me origjinë primare natyrore, duhet të 

merret parasysh fakti se kërkohen sasi më të mëdha të materialeve të ndërtimit, kryesisht si mbushje; 
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5. Mirembajtja e argjinaturave mbrojtese nga përmbytjet, që në Bashkine e Shkodrës zenë rreth 60 

km, me qellim qe infrastruktura e ndertuar te jete e garantuar nga demtimet gjate punimeve dhe me 

perfundimin e plote 

6. Perdorimi i gjithe siperfaqes te tokes bujqesore, pasi aktualisht rreth 20 % mbetet e pa kultivuar 

dhe ulet kapaciteti prodhues gradualisht 

9. Pyllezimi i siperfaqeve të zhveshura, të demtuara, vendeve te eroduara ose te predispozuara ndaj 

gerryerjeve. 

10. Mbrojtja e tokës nga erozioni bregdetar në Velipojë, në saj të planifikimit të ulet urbanizimi I tokës, 

në krahasim me shpërhapjen urbane 

Riperdorimi i materialit te germuar 

a. Materiali, i cili germohet nga prerja e seksioneve eshte nje burim natyral dhe perdorimi i tij ne 

baze të nje skeme do te maximizohet duke perdorur teknika konstruktive te cilat intensifikojne 

ngjeshjen e materialeve per t’u perdorur si mbushje inxhinerike. 

b. Megjithate, pashmangshmërisht do te kete nje sasi te konsiderueshme materiali, i cili, per 

shkak te veçorive te tij fizike dhe strukturore, nuk është i pershtatshem për t’u perdorur si 

mbushje inxhinierike brenda skemës. Megjithatë, ky material mund te jete i pershtatshem per 

aktivitete te tjera, sic eshte krijimi i peisazhit, ku nuk aplikohen kerkesa kaq te rrepta 

strukturore.  Riperdorimi  i  ketij  materiali  do  te  maksimizohet  brenda  skemes,  dhe  cdo 

material i tepert do te transportohet jashte. 

c. Materiali  i  germuar  i  parashikuar  për  riperdorim  do  të  trajtohet  dhe  transportohet  ne 

minimum, dhe do të depozitohet në menyre te tille qe te minimizoje ndikimet e gerryerjes. 

Koha midis germimit dhe riperdorimit gjate periudhes se lagesht duhet te jete sa me e vogel. 

Gjate periudhave te zgjatura me lageshtire, kontraktori duhet te nderprese germimin dhe 

vendosjen e materialit per te parandaluar degradimin per shkak te lageshtires. 

 

10.2     Ajri Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 3 

Në planifikimin e politikave dhe aktiviteteve të Planit në zonat e ndotjes së tepruar të ajrit, duhet të 

merren parasysh objektivat e SKZHI II dhe standartet e lejuara te emetimeve, te percaktuara nga BE, 

OBSH dhe legjislacioni perkates shqiptar. 

-Bashkia te përgatite një program te detajuar te masave për zvogëlimin e ndotjes te ajrit urban me 

fokus ne qendren e Shkodres ku matjet e deri tanishme tregojne perqendrim me te larte te 

Ozonit, Oksideve te Azotit, grimca PM10  dhe PM2.5 ne krahasim me zonat e tjera. 

-Organizimi i fluksit te trafikut, rritja e siperfaqes pedonale (vecanerisht ne qender te qytetit) per te 

reduktuar qarkullimin e makinave ne qender, nxjerrja nga qarkullimi i makinave te vjetra, te cilat 

shkaktojne shkarkime te larta ne mjedis 

-Shtimi i bicikletave, edhe si nje tradite e Shkodres dhe mundesite e terrenit, duke organizuar rrjetin e 

bicikletave në 16 segmente 
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-Rritja e transportit publik me funksionimin e terminalit multimodial i propozuar, organizimi i linjave te 

transportit publik ne Nj.A, duke ulur numrin e makinave dhe shkarkimet e gazrave,  

-Shtimi i siperfaqes se gjelber vecanerisht ne qytet per te shkuar ne normat kombetare per banor, pasi 

aktualisht eshte me pak se 1 m2/banor sipërfaqe e gjelbër e menaxhuar. Per kete qellim plani ka 

parashikuar permiresimin e siperfaqeve te gjelbra peizazhike te liqenit te shkodres ne brigje dhe livadhet, 

permiresimi kurores gjelber te qytetit. Por e rendesishme dhe e mundeshme eshte rivitalizimi i fashes se 

gjelber te lumenjve Drin, Bune dhe Kir, me synim te vendose ekuilibrin natyror ne shtretet e lumenjve 

duke rikthyer fashen e gjelber te tyre, permiresimin e gjendjes mjedisore te lumenjve, parandalimi i 

fenomeneve te erozionit, parandalimi i zgjerimit te shtreterve te lumenjve, gje qe vrehet vecanerisht ne 

rrjedhen fundore te lumit te Bunes, krijimi i nje brezi te gjelber mbrojtes te lumit, forcimi i masave 

mbrojtese nga permbytjet dhe rritja e hapesirave te gjelbra. Pyllezimi i malit te Taraboshit, duke rritur 

siperfaqen e pyjeve dhe mbrojtjen e tokes nga gerryerjet si dhe përmirësimi i cilësisë ajrit. 

-Menaxhimi i mbetjeve urbane sipas standarteve, rikualifikimi dhe largimi i mbetjeve urbane nga 

venddepozitimi ne Shkoder, perfshirja ne skemen e menaxhimit te mbetjeve te komunave malore, ku 

menaxhimi nuk aplikohet, kompostimi i mbetjeve organike dhe kthimi ne pleh, ndarja e mbetjeve te 

riciklueshme, të gjitha në funksion të cilësisë ajrit. 

 Larja e rrugeve, largimi i mbetjeve nga kontenjeret cdo dite 

 Mbetjet spitalore te menaxhohen sipas ligjit perkates dhe pa u perziere me mbetjet urbane 

 Bashkia te caktoje nje venddepozitimi per mbetjet voluminoze (inertet) dhe te riperdoren mbetjet ne 

venddepozitimin aktual ne ndertimin e infrastruktures rrugore, për evitimin e grimcave të pluhurit. 

 Spitali i Shkodres te monitoroje raste te sëmundjeve dhe qe vijne nga shkaqe mjedisore, per te 

ndihmuar ne parandalimin e semundjeve nga ajri ndotur. 

 Përcaktimi i zonave industriale me teknologji te larte dhe me emetime te gazeve ne sasi te ulet 

 Komunikim ndërkufitar institucional per te shmangur incidentet mjedisore te qarkullimit e ajrit si dhe 

përcaktimi i masave konkrete te veprimit ne raste te incidenteve nderkufitare 

 Përcaktimi i kritereve te tjetërsimit te sipërfaqeve te tokes dhe qëllimit te përdorimit te saj qe ne  fazat 

e projektimit 

 Shtimi i serfaqeve me pyje dhe bime 

 Monitorimi  i  cilesise  se  ajrit  ne  Bashkine e Shkodres me stacione automatike si ne zonat urbane 

dhe ato rurale  fillimisht turistike 

 Bashkia të hartojë Planin e menaxhimit të trafikut 

 Kontrolli I karburanteve 

 Kontrolli I normave dhe standarteve të shkarkimit 

Masa gjate fazes se ndertimit: Implementimi  i  sistemit  te  shtypjes  se  pluhurit:  ujitja  e  aneve  te  

rrugeve,  perdorimi  i ndarjeve te rrugeve per te kufizuar nxjerrjen e pluhurit, larja e makinave, kufizimi 

i shpejtesise se impianteve te levizshme ne rruge, caktimi i rrugeve per levizjen e mjeteve te renda si 
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dhe kryerja e punimeve brenda nje kohe sa me te shkurter te mundeshme. Ndersa ne fazen e 

shfrytezimit te infrastruktures  masat specifike: kontrolli i kufijve te shpejtesise se automjeteve gjate 

sezonit me nivelin me te larte te ndotjes se ajrit me pezulli ne qendrat kryesore urbane; mirembajtje e 

rregullt e siperfaqeve rrugore per te pakesuar sa me shume qe te jete e mundur ringritjen e pezullive te 

pluhurit. 

 

10.3        Faktorët klimatikë 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 

4 

10.3.1 Masat zbutëse ndaj ndryshimeve klimaterike 

Kontributi i bashkise do te jete paralel me objektivat kombetare te masave per zbutjen e ndryshimeve 

klimatike. Ndryshimet klimatike duhet të vlerësohen, pasi ndikojnë në stabilitetin e infrastrukturës, 

menaxhimin e ujërave, përshtatjen e bujqësisë ndaj ndryshimeve, rezervave ujore, rreziqet, përmbytjet etj 

etj. 

Zbatimi  i  masave  për  të  arritur  objektivat  e  Planit,  duhet  të  marrë  parasysh objektiva për të 

reduktuar emetimet e gazit, të cilat janë të përcaktuara deri në vitin 2020 në SKZHI II për reduktimin e 

emetimeve të gazit serrë. Në këtë kudër duhet mbajtur në vëmendje si më poshtë: 

 përcaktimi i protokolleve dhe monitorimi i rasteve te trajtimit te sëmundjeve qe vijne si 

pasoje e ngjarjeve te motit; 

 përcaktimi i masave te emergjencave civile per te shmangur/zbutur ndikimet nga kushtet 

ekstreme te motit 

 Përcaktimi i kritereve dhe politikave per futjen e teknologjive bashkekohore ne bujqësi si 

 dhe praktikave me te mira te bujqesise organike zbatimi i një politike parkimi kufizuese në zonat 

urbane;  

 Integrimi i ceshtjeve te ndryshimeve klimatike ne kuadrin politik dhe ligjor duke specifikuar 

institucionet dhe pergjegjesite per identifikimin, zbatimin dhe monitorimin e masave 

zbutese/pershtatese ndaj ndikimeve te ndryshimeve klimatike. 

 Një nga problemet që në shkodër vjen nga ndryshimet klimatike, lidhet me përmbytjet, si pasojë e 

reshjeve intensive e përsëritur pothuajse në mënyrë periodike. 

 

10.3.2 Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike 

 

Masa zbutese specifike 

Ulja e shkarkimeve nga djegjet 

•    Shtimi i sipërfaqeve me pyje dhe bimësi 
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Ulja e shkarkimeve nga mjetet e transportit, nëpërmjet të rregullimit të fluksit të trafikut, nxjerrja nga 

qarkullimi e mjeteve të vjetra, kufizimi në trafik i mjeteve që shkarkojnë ndotës mbi kufijtë e caktuar 

• Dizenjimi dhe përcaktimi i kritereve te ndertimit te infrastrukturave nentokesore me 

materiale dhe struktura rezistente ndaj kushteve te motit dhe ne veçanti ndaj temperaturave te 

larta dhe lageshtise 

•    Monitorimi i vazhdueshem i kushteve ekologjike te mjediseve natyrore 

•    Monitorimi i dinamikes se vijes bregdetare dhe nivelit te detit 

• Monitorimi i nivelit te detit dhe cilesise se ujerave ne zonat ligatinore dhe ujerat  

nentokesore 

•    Monitorimi i vijes bregdetare dhe sasise se sedimenteve qe vijne nga lumenjte, me synim shtimin e 

depozitimit të inerteve ne vijën bregdetare 

•    Ndalimi i djegjes dhe prerjes së pyjeve 

•    Monitorimi i marrjes se zhavorreve nga shtretërit e lumenjve, llogaritja e rezervave sipas 

vendndodhjes para shfrytëzimit, ndalimi i shfrytëzimit poshtë pasqyrës së ujit 

•    Përcaktimi i zonave te lejuara per ndertim HEC-esh dhe digash per bujqesine te propozuara ne 

hapesiren e Parkut Kombetar te Alpeve, pasi do të shkaktohet tharja e përrenjve, kalohet në thatësirë me 

efekte mbi bimësine, faunën dhe florën e zonës. 

•    Monitorimi i gjendjes se monumenteve dhe veprave te trashegimise kulturore dhe vezhgimi për 

dëmtimet që mund të vijnë nga thatësira, përmbytjet, acidifikimi i shirave 

• Ndryshime në teknologjinë e ndërtimit duke përdorur materiale termoizoluese dhe rezistente ndaj 

kushteve te motit, teperaturave ekstreme dhe ngricave e borës. 

-Në vecanti infrastruktura rrugore, në zonën malore të bashkisë është e ndjeshme nga ndryshimet e 

temperaturave, ngrirja dhe shkrija e ngricave dhe borës. Në këtë konteks, zgjedhja e materialeve të 

ndërtimit, mënyrat e ndërtimit dhe teknologjia e aplikuar ndihmojnë në qendrueshmërinë e infrastrukturës 

rrugore 

Monitorimi i gjendjs së rrugëve, për qendrueshmërinë dhe ndërhyrjet 

• Ndertimi i impianteve te trajtimit te mbetjeve te lengeta urbane të ndotura dhe industriale per 

te zvogëluar sasine e lendeve ndotese ne mjediset ujore, tokesore dhe ajrore, dhe 

 

10.4       Uji 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivin Mjedisor 

5 
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Në mënyrë që të kufizohen efektet e presionit që do të ushtrojë infrastruktura e parashikuar në burimet 

ujore dhe kështu të parandalohen ndikimet negative në cilësinë e ujit (sidomos ujit të pijshëm), duhet të 

shmanget integrimi hapësinor i infrastrukturës së re në zonat e mbrojtura ujore te Liqenit te 

Shkodres, Lumit Buna, Velipoje. 

-Në integrimin hapësinor të infrastrukturës së re, është e nevojshme që të shmanget integrimi i objekteve 

në zonat në rrezik nga përmbytjet dhe erozioni si pasojë e tyre vecanerisht ne te gjitha NJA te 

NenShkodres, ku permbytjet jane problematike prej shume vitesh, në mënyrë që të reduktojë presionin e 

infrastrukturës së re në zonat në rrezik nga përmbytjet, dhe për të siguruar se niveli i rrezikut nga 

përmbytjet në zona të veçanta nuk do të rritet. Si dhe infrastruktura te mos cenoje mbrojtjen e akuifereve, 

       -Infrastruktura e re nuk duhet të ndërhyjë në tokën prane liqenit qe ndikojne ne statusin në statusin 

ekologjik të rrjedhave ujore, të zvogëlojnë basenet mbrojtëse ujore, dhe të prodhojnë ndikime kumulative 

mbi biodiversitetin e zonës dhe shërbimet e ekosistemeve të zonës. Ne kete kendveshtrim ne plan eshte 

parashikuar rikualifikimii nje bypassi te ndertuar ne vitin 2011, per lidhjen Shkoder-Hani Hotit, I cili ka 

disa pasoja mbi regjimin mjedisor e ujor te liqenit, humbjen e peizazhit  dhe demtimin e biodiversitetit. 

-Per mbrojtjen e cilesise ujirave te liqenit dhe lumenjve propozojme si masa zbutese trajtimi i ujerave te 

ndotura (ujerat e zeza) te qytetit te Shkodres dhe zgjerimi gradual ne Velipoje dhe Njesite administrative, 

me qellim parandalimin e ndotjes kimike, biologjike, zhvillimit te procesit te eutrofikimit te ujerave dhe 

demtimin e flores dhe faunes. 

-Menaxhimi i mbetjeve urbane, pasi ne fund te procesit mbetjet e pa menaxhuara gjenden te shperndara 

ne territorin natyral, ne tokat bujqesore, ne liqenin e Shkodres, ne shtreterit e lumenjve  

-Në mënyrë që të zvogëlohen ndjeshëm ndikimet negative në cilësinë e ujit të liqenit te Shkodres   

-  Në sigurohet qarkullimi i rrjedhave ujore dhe kështu të parandalohet eutrofikimi përmes planifikimit të 

duhur. 

-Nga shqyrtimi I planit PV të Shkodrës, zbatimi i projekteve specifike nuk do te ndikojnë ne ndonje 

akuifer të zonës. Megjithatë, gjate hartimit te dokumentacionit te projektit duhet bere edhe nje vleresim 

më I thelluar i rreziqeve ndaj ujerave nentokesore, veçanërisht ne akuiferin e Bërdicëc, që është baza e 

furnizimit të shkodrës me ujë të pijshëm. 

 Vleresimi thelluar duhet te perfshije brigjet e Bunës dhe Drinit në zonat e influencës të ndërtimit të 

urave mbi Bune për Rrugën peizazhike Ulqin-Velipojë, autostrdës Muriqan-Bërdicë dhe urës së Drinit 

për kalimin e bypassit lindor të autostradës per te garantuar mbrojtjen e ujit nentokesor. 

-Duhen planifikuar zgjidhjet e duhura teknike per te parandaluar ndikimet negative mbi ujerat e larjes, 

gjate fazeve te ndertimit dhe shfrytezimit te infrastruktures, si dhe ne rastet e ndodhive te 

jashtezakonshme (psh derdhjet e substancave te rrezikshme). 

-Ne rast se ka derdhje serioze te kimikateve apo lengjeve gjate ndertimit, kontraktori duhet te hartoje nje 

program te masave per ujerat siperfaqesore dhe te nentokesore. Marrja e mostrave te ujerave nentokesore 

duhet te beje matjen e pH, turbullires dhe  percjellshmerise  elektrike.   

- Per mbrojtjen lumenjve nga shfrytezimi i inerteve te percaktohen me pare rezervat, te percaktohen 

kufijte fizike te shfrytezimit ne lejen mjedisore 

-Per mbrojtjen nga permbytjet qe eshte nga fenomenet më problematike dhe te perseritura zbatohen keto 

masae : 

Masat për zbutjen e ndikimeve mjedisore 
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 KESH dhe Ministria e Energjitikës të përmirësojnë gjithe kuadrin rregullator te menaxhimit te 

hidrocentraleve, per te ruajtur nivelin e shkarkimeve brenda sasise qe prurjet te shkaktojne 

permbytje 

 Specialiste te energjitikes dhe te tjere, sygjerojne qe nepermjet nje studimi te verifikohet leverdia 

e nje raporti tjeter eksport –import ne periudhen e prurjeve maksimale, duke mbajur parasysh 

edhe demet ekonomike te shkatuara nga permbytjet. 

 Gadishmeria e sistemit kullues. Per zonat e rrezikuara nga permbytjet  mund te zbatohet nje 

projekt i vecante me mbeshtetjen e shtetit per garantimin e mirembajtjes te sistemit te kullimit. 

 Ne cdo rast te ndertimit te urave mbi Bune, duhet të jenë me projekt të vecantë ose ura te varura 

qe te mos pengojne rrjedhen e ujit . 

 Rikualifikimi i bypassit nepermjet nje projekti teknik ne breg te liqenit per te bere nje park 

peizazhik si mundesi dhe për të përjashtuar rreziqet nga përmbytja. 

 Në studimet e kryera, Ministria e Bujqësisë ka propozuar ndërtimin e disa argjinaturave te reja ne 

Shirq dhe Belaj, qe e percjellin ujin ne rast permbytje, duke perjashtuar nga permbytja zonat qe 

ishin pranuar të përmbyteshin ne rastet e prurjeve masive. 

 Ngritja e nje qendre Rajonale për menaxhimin dhe parashikimin e permbytjeve.  

 Ndertimi i impiantit te perpunimit te ujerave te zeza te qytetit te Shkodres 

10.5   Mjedisi Natyror 

Udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse për të arritur Objektivat Mjedisorë  

Për të ruajtur në mënyrë të përhershme mjedisin natyror dhe biodiversitetin, duhet të merren 

parasysh masat e mëposhtme: 

 Shfrytëzimi i infrastrukturës ekzistuese ka përparësi mbi ndërtimin e infrastrukturës së re; 

 Nëse aktivitetet në mjedisin e paprekur nuk mund të shmangen, duhet të shmangen aktivitetet 

në zonat e mbrojtura, zonat me rëndësi mjedisore dhe zonat me karakteristika të çmuara 

natyrore (gjendet tre zonat e mbrojtura Liqeni Shkodrës, PK Theth, LLumi Buna-Velipojë dhe 

PK Alpeve që propozohet); 

 Prioritet duhet t'i jepet varianteve me më pak ndikim në rrugët e migrimit të kafshëve të egra 

(variante të cilat kalojnë më shumë nëpër tunele dhe variante të cilat ndërpresin më pak rrugët e 

migrimit); 

 Duhet të sigurohen peizazhe të përshtatshme për kafshët e egra, gjë që është në përputhje me 

praktikat më të mira evropiane. Para se të planifikohet çdo ndërtimi i ri, duhet të kryhet një 

studim  apo  të  përmblidhen  rezultatet  e  studimeve  ekzistuese,  të  cilat  do  të  lehtësonin 

integrimin në mënyrë të përshtatshme të një strukture të caktuar në një vend (formën, 

madhësinë, dhe sistemimin e objektit dhe rrethinave të tij). Planet duhet gjithashtu të 

parashikojnë pasazhe për kafshët e vogla (amfibët, gjitarët e vegjël, zvarranikëve) në bazë të 

studimeve ekzistuese ose, nëse është e nevojshme, hulumtimeve shtesë. 

Në integrimin hapësinor të infrastrukturës së parashikuar, duhet të shmanget ndërhyrja e projekteve në 

zonat me karakteristika të çmuara natyrore si pyjet ne Zonat e mbrojtura dhe pyjet jashte ketyre zonave. 

Në integrimin hapësinor të infrastrukturës së parashikuar, duhet të shmanget ndërhyrja e projekteve në 

zonat e mbrojtura. Nëse aktivitetet në zona të tilla nuk mund të shmangen, dhe nëse kjo është e lejuar në 
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bazë të aktit për mbrojtjen e një zone të caktuar, duhet të merren parasysh udhëzimet, bazat dhe kushtet 

për ruajtjen e zonave të mbrojtura të natyrës të cilat janë në regjim mbrojtjeje, të miratuar me  aktet për 

mbrojtjen.  Shqyrtimi i  udhëzimit  do  të  lehtësojë mbrojtjen e  zonave  të mbrojtura. 

-Bazuar në këtë kërkesë ligjore infrastruktura rrugore që propozohet në nivel të PPK dhe nga PPV i 

Shkodrës ) të paraqitura ne SEKSIONIN 8, të shqyrtohen edhe nga Institucionet e specializuara, me 

qëllim që të zgjidhen koridoret më të përshtatshme pa cenuar vlerat e ZM.  

Tabela  30- Masat për mbrojtjen e Biodiversitetit 

               Masat përparësore për mbrojtjen e Biodiversitetit 

Masat Përshkrimi Masat kryesore përparësore publike 

1 Zbërthim i kuadrit ligjor, në 

menaxhimin e Biodivesitetit.  

Përgjithësime, por dhe 

veçori   të relievit dhe 

biodiversitetit në NjAV, 

statusin I ruajtjes së 

biodiversitetit, kercënimet 

ndaj biodiversitetit  

Përmirësime afat-shkurtra  të legjislacionit për mbrojtjen 

e natyrës; zbatimi i Ligjit të Biodiversitetit duke përfshirë 

trajnimin e e specilaistëve të NjAV 

2 Njohje dhe menaxhim 

shkencor i zonave të 

Mbrojtura 

Liqeni Shkodres, PK Thethit, Velipoje Bune si dhe PK I 

Alpeve propozuar.  

3 Hartimi I planeve te 

menaxhimit te ZM (PK 

Theth dhe Peizazhi I 

mbrojtur )Bunë-Velipojë) 

Bashkia Shkodres dhe Drejtoria e Pergjithshme te ZM 

Ministria e Mjedisit, Administrata e ZM Shkodër 

4 Pyllezimi I malit te 

Taraboshit, brigjeve te 

lumenjve Kir, Bune, Drin ne 

te gjitha zonat pa vegjetacion 

pyjor. 

Per kete qellim do te vije ne ndihme harta e pergatitur 

nga VSM per siperfaqet e brigjeve te lumenjve, te cilat 

jane pa vegjitacion dhe krijimi I fashave të gjelbra të 

lumenjve. 

5 Monitorimi periodii i 

specieve bimore e shtazore 

të rrezikuara, ne zhdukje ne 

ZM dhe jashtë tyre dhe 

problemet, migrimi, 

dinamika numerike 

-fragmentimi i habitateve 

natyrore qe vijnë nga 

Krijimi I nje data-base ne Administraten e ZM Shkoder, 

për listën e specieve, bimore e shtazore, specie e 

rrezikuara, specie me interes Evropian, largimi i 

gjallesave  

-monitorim në terren 

- 
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ndërtimet infrasrukturore,  

-ndërprerja e migrimit,  

-ndotja e ajrit dhe ujit në 

zonat me faunë të pasur 

-prerja e pyjeve ku strehoen 

kafshët 

-Zbatimi I moratoriumit te 

gjuetisë dhe pyjeve 

-llojët e zhdukura dhe në 

kërcënim për zhdukje. 

6 Monitorimi i Biodiversitetit 

dhe Menaxhimi i 

Informacionit në krijim të 

një sistemi GIS për 

Biodiversitetin.  

-Monitorim specific në zonat 

e mbrojtura 

Bashkëpunim i Administrtaës së Bashkisë dhe NjAV për 

 Mbrojtjen e  Natyrës në kuadër të Agjencisë Rajonale te 

 Mjedisit.  

 

Në integrimin hapësinor të infrastrukturës së parashikuar, ndërhyrja e projekteve në zonat e Natura 2000 

duhet të shmanget. Shqyrtimi i udhëzimit do të lehtësojë mbrojtjen e lidhjes dhe integrimit të zonave të 

Natura 2000. Periudha për zbatimin e projekteve duhet të rregullohet sipas cikleve jetësore të kafshëve 

dhe bimëve, dmth: 

 Duke ju përshtatur kafshëve pa apo me aktivitete me një shtrirje në një masë të vogël, që 

përkon me periudhën kur kafshët kanë nevojë për qetësi, ose nuk mund të lëvizin larg, sidomos 

gjatë periudhës së riprodhimit, shumimit, rritjes, dhe dimërimit; 

 Duke ju përshtatur bimëve duke lehtësuar prodhimin e farës, mbjelljen natyrore dhe format e 

tjera të riprodhimit. 

Respektimi i masës do të zvogëlojë shqetësimet për ciklet e jetës së kafshëve dhe bimëve dhe do të rrisë 

probabilitetin për të arritur apo ruajtur një gjendje të favorshme të popullsisë. Mundësitë e arritjes së 

objektivit për ruajtjen e biodiversitetit do të jenë më të larta. 

-Rritja e zonave te mbrojtura , pasi jashte tyre ka zona me vlera, por edhe te rrezikuara, e cila konkretizohet 

me PK Thth të propozuar.  

Sa më shumë që të jetë e mundur, infrastruktura e re nuk duhet të ndërhyjë në tokë bregdetare. Aktivitetet 

e tilla mund të ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në statusin ekologjik të rrjedhave ujore, për të 

zvogëluar basenet mbrojtëse ujore, dhe për të prodhuar ndikime kumulative mbi biodiversitetin dhe 

shërbimet e ekosistemeve të zonës.  
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Në fakt Në PPK parashikohet ndërtimi I infrastrukturës rrugore (Autostradë dhe rrugë peizazhike) qe 

kalojne nga Mali I Zi ne Velipojë, duke shkaktuar disa problem mjedisore, të konsumit të tokës bujqësore 

dhe ndërprerje të habitateve. 

Në rastin e ndërtimit për nevoja kombëtare dhe lidhjet rajonale do të duhet një mendin më I gjërë I 

ekspertëvë të institucioneve të specializuarahet të bëhet e mundur përcaktimi I vendkalimit me impakte sa 

më të vogla. 

Masa ZbutëseSpecifike 

Projektet specifike duhet të plotësohen me detyrën për të mbrojtur llojet e veçanta të kafshëve prej 

rreziqeve që vijnë si pasojë e ndërtimit të infrastrukturës se re. Duhet të zbatohet masa zbutëse 

specifike: Sigurimi i korridoreve të migrimit dhe siguria e kafshëve. Përmbajtja e kësaj mase duhet të 

jetë si më poshtë: 

-Të ulet fragmentimi i habitateve të llojeve, duke krijuar pasazhe për kafshët e egra në linjat 

ekzistuese të lëvizjes (veçanërisht për gjitarët dhe amfibet). Për këtë qëllim, fillimisht, duhet të kryhet 

një studim apo të përmblidhen të dhënat nga monitorimet ekzistuese rreth vdekshmërisë së kafshëve të 

egra në rrugë. Pastaj, bazuar në gjetjet e studimit, do të krijohen lehtësira për migrimin e kafshëve të 

egra. Në kuadër të kësaj mase, do të përgatitet një listë prioritare e zonave ku kafshët rrezikohen 

më shumë dhe në këto zona do të zbatohen masat zbutëse përkatëse (sisemim të vendkalimeve, 

gardhe anësore etj.). Gjithashtu kjo gjë ndikon pozitivisht në përmirësimin e sigurisë së trafikut. 

-Në zonat ku planifikohet infrastruktura e re, duhet të sigurohet ruajtja e rrugëve ekzistuese të 

migrimit, duke ndërtuar strukturat e duhura dhe duke kryer gjithe sistemimet e tjera për të parandaluar 

lëvizjen e kafshëve të egra (sidomos mishngrënësve, drerëve, lakuriqve të natës dhe amfibëve). Për 

nevoja të planifikimit, do të përgatitet në fazën e parë një studim (ose nëse është e mundur do të 

përmblidhen rezultatet e studimeve tashmë të kryera), i cili do të përfshijë të dhëna për speciet, migrimi 

i cilave do të preket nga aktiviteti, si dhe udhëzime për projektuesin që  do  të  planifikojë  objektin  

apo  ndërhyrjen  (vendndodhja,  forma,  madhësia,  gjelbërimi  i objektit dhe rrethinave, etj). 

Këto masa do të lehtësojnë lidhjet mes habitateve (rivendosin apo ruajnë rrugët e migrimit) të specieve 

dhe arrijnë e objektivat mjedisore që lidhen me mbrojtjen e natyrës. 

10.6    Mbetjet 
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     - Nevojitet te hartohet plani menaxhimit te mbetjeve per Bashkine Shkoder 

   - Kater njesite Administrative, te perfshihen ne skemen e menaxhimit te mbetjeve urbane.  

-Te krijohet rregjistri I mbetjevete ngurta, industriale, elektronike, inerte etj. 

-Vend-depozitimi i vjetër -> pa kushte teknike & higjeno-sanitare me vite duke rrezikuar ndotjen e 

mjedisit, shëndetin e banorëve te rikualifikohet per te zgjedhur skenarin me te mire dhe me kosto me te 

ulet ose largimin e mbetjeve ose risistemimin, duke e kthyer ne zone te gjelbra me vlerë rekreative 

për qytetin 

- Të krijohet Regjistër për mbetjet e rrezikshme (sasia, lloji, destinacioni, etj.).   
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-  Nevojat për kontenierë plotësohen vetëm 60 % . 

- Riciklimi i plastikës, qelqit, letrës ende informal.  

- Largimi i mbetjeve nga LF Shkodres për në Bushat.  

- PPK për mbetjet:  

-Rritja e sasise së mbetjeve që shkojnë në landfill në masën 45% deri në 2020, ose rreth 15-20 mijë Ton;  

-Riciklimi dhe kompostimi i mbetjeve urbane në masën 55 % deri në 2020 ose rreth 20 mijë Ton për 

Bashkinë e Shkodrës 

-Largimi i mbetjeve nga venddepozitimi ne Shkoder 

-Rikualifikimi i Zones industrial, me qellim rehabilitimi dhe ulja e rreziqeve mjedisore dhe per shendetin 

e njerezve. Zona industriale pjeserisht ne funksion duhet te rikualifikohet ne perputhje me planin e 

zhvillimit, te monitorohen niveli i ndotjes dhe ndotesit në kushtet e reja. Qyteti i Shkodrës ka nevojë të 

rritë sipërfaqen e gjelbër në qytetin e Shkodrës dhe nje pjes e zones industriale mund te fokusohet për këtë 

qëllim 

 

 

10.7    Zhurmat 
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Ndotja akustike në Shkoder eshte me e larte veçanërisht  në qenden e qytetit. Me punimet qe do 

te kryhen sipas planit niveli I zhurmes pritet te rritet. Ne masat zbutese perfshijme: 

Masa zbutese ne zonat ku parashikohet ndertimi I infrastructures si ne terminalin ne Shkoder ne saj te 

levizjes masive te udhetareve dhe në zonat e qendrave te tjera më të rëndësishme me zhvillime 

infrastrukturore. Prandaj është e domosdoshme që të merren masa për të zvogëluar ndotjen e mjedisit. 

Zbatimi i masave është i nevojshëm në zonat me ndotje të tepruar akustike në situatën aktuale, ndërsa 

duhet gjithashtu të merren masa zbutëse në të gjitha zonat ku Plani parashikon infrastrukturë të re.  

Masa te vecanta per zgjedhjen e mjeteve teknologjike, izolimin e ndertesave, masa për të reduktuar 

emetimet e zhurmës në burim  (masa  në  rrjetin  apo  strukturën  përkatëse  infrastrukturore,  

automjetet  në  përdorim, masa logjistike, riorganizimin e përkohshëm ose të përhershëm të lëvizjeve 

tranzite, reduktimi i orareve të punës apo zvogëlimi i shpejtësinë në zonat e ekspozuara ndaj zhurmës, 

etj) ; 

 Ndertimi I barrierave rrugore, por edhe te tjera në zonat ku tejkalohen normativat e ndotjes 

dhe ne raste te nevojshme edhe ne autostradat e reja(nëpërmjet barrierave të zhurmës 

dhe argjinaturave, galerive të mbuluara, etj) dhe për të siguruar kushte të mira jetese në 

ndërtesa (mbrojtja pasive); kryesisht për të mbrojtur mjedisin nga zhurmat e shkaktuara prej 

sektorit të transportit. 

 Të shmanget sa më shumë që të jetë e mundur ndërhyrja në zonat qendrore te qytetit me 

numer te larte te banoreve, duke ulur trafikun e makinave si dhe duke rregulluar fluksin e 

trafikut, shtimin e transportit public si dhe ne zona te ndjeshme daj zhurmës (ndërtesat e 

banimit, objektet e kujdesit shëndetësor, zonat turistike, spitalet, shtepia e te moshuarve, 

shkollat etj); 
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 Përdorimi i pajisjeve dhe makinerive të ndërtimit të prodhuara në përputhje me normat e 

emetimeve të zhurmës nga makinerive të ndërtimit, në përputhje me rregullat mbi emetimet e 

zhurmës  nga  makineritë  e  përdorura  në  vende  të hapura  dhe  në  përputhje  me  direktivat 

përkatëse të BE-së; 

 Implementimi i masave të përkohshme për të mbrojtur nga zhurma zonat e populluara pranë 

kantiereve të ndërtimit dhe rrugëve të transportit ku janë tejkaluar vlerat kufi. 

 Respektimi i afateve kohore për ndërtimin afër zonave të  populluara; 

 Publiku i gjerë dhe banorët e zonës do të informohen paraprakisht kur të kryhen vepra që 

emetojnë zhurma të konsiderueshme; 

 Në kantierin e punimeve nuk do të përdoret asnjë makineri apo pajisje që shkakton shqetësim 

te publikut për shkak të zhurmës; 

10.8   Popullsia dhe asetet materiale 
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Zhvillimet  e  reja  infrastrukturore  (sidomos  qendrat  mulitmodale  të  transportit)  pritet  që  të 

shkaktojnë  një  rritje  të  niveleve  të  zhurmës  në  mjedisin  përreth  tyre.  Për të shmangur një 

përkeqësim të mjedisit ku jetohet në zonën përreth këtyre zhvillimeve, nevoiten masa shtese qysh ne 

ndertimin e stacionit, izolimit dhe zgjedhjes se pajisjeve. 

10.9   Trashëgimia kulturore 
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Zhvillimi i infrastrukturës së parashikuar mund të ndikojë te njësitë dhe zonat kulturore, veçanërisht në 

aspektin e degradimit të karakteristikave të peizazhit të rrethinave të njësive të trashëgimisë kulturore, 

dëmtimit të objekteve të trashëgimisë kulturore, si dhe shkatërrimit të mbetjeve arkeologjike. 

 

 Prioritet është mos vendosja e infrastrukturës së re në zonat e trashëgimisë kulturore. Duhet të 

ruhet sidomos integriteti dhe tiparet e peizazheve kulturore, zonave të ndikimit të trashëgimisë 

arkitektonike dhe mbetjeve arkeologjike. 

 Zbulimet e një rëndësie të madhe mund të kërkojnë ndryshimin e punëve përgatitore (projektit) 

për një detyrë të veçantë. Në rast të zbulimit të gjetjeve apo mbetjeve arkeologjike, do të 

njoftohet menjëherë autoriteti përkatës. Zona më pas do të studiohet dhe mundësisht do të 

rrethohet; duke mos lejuar asnjë zhvillim të mëtejshëm në atë zonë derisa çështja të zgjidhet sipas 

procedurave të përcaktuara. 

 Me integrimin e infrastrukturës së parashikuar në mjedis, përmirësimet brenda korridoreve apo 

strukturave ekzistuese kanë përparësi mbi ndërtimet e reja. 
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Permbytjet: 

Masat zutese e ndikimeve mjedisore per te arritur objektivin Mjedisor 12  

 KESH dhe Ministria e Energjitikës, të përmirësojnë gjithe kuadrin rregullator të menaxhimit të 

hidrocentraleve, për të ruajtur nivelin e shkarkimeve brenda sasisë që prurjet të mos shkaktojnë 

permbytje, të respektojë me rregullore kuotat e liqeneve, pa u nxitur nga fitimet e tregut të 

brendshëm dhe eksportit 

 Specialiste të energjitikes dhe te tjere, sygjerojne qe nepermjet nje studimi te verifikohet leverdia 

e nje raporti tjeter eksport –import ne periudhen e prurjeve maksimale, duke mbajur parasysh 

edhe demet ekonomike te shkatuara nga permbytjet. 

 Gadishmeria e sistemit kullues. Per zonat e rrezikuara nga permbytjet  mund te zbatohet nje 

projekt i vecante me mbeshtetjen e shtetit per garantimin e mirembajtjes te sistemit te kullimit. 

 Ne cdo rast te ndertimit te urave mbi Bune, duhet të jenë me projekt të vecantë ose te varura qe te 

mos pengojne rrjedhen e ujit . 

 Rikualifikimi i bypassit nepermjet nje projekti teknik ne breg te liqenit per te bere nje park 

peizazhik si mundesi. 

 Në studimet e kryera, Ministria e Bujqësisë ka propozuar ndërtimin e disa argjinaturave te reja, qe 

e percjellin ujin ne rast permbytje, duke perjashtuar nga permbytja zonat qe ishin pranuar ne 

rastet e prurjeve masive. 

 Ngritja e nje qendre Rajonale qe menaxhimin dhe parashikimin e permbytjeve.  

 Rikualifikimi i ballinave ujore 

 Venja në funksion dhe pastrimi i sistemit të kullimit prej 1650 km kanale kullues (kanale kullues 

kryesorë 200 km, kullues të dytë 250 km, kullues të tretë 1200 km, mirëmbajtja e argjinaturave 

prej 60 km, ndërtimi i segmenteve të argjinaturave të reja Shirq-Belaj, sipas propozimit të 

Ministrisë Bujqësisë, bashkepunimi me palën e Malit Zi, për marrëveshje të përbashkëta për 

kuotat e ndërtimit të argjinaturave në të dy anët e kufirit.  

 Pyllezimi i brigjeve të lumit Buna, të lumit Drin nga Guri Zi në pikën e bashkimit me Bunën. 

Ndërsa në planin kombëtar pyllezimi i sipërfaqeve të zhveshura në pjerrësitë e basenit të Drinit. 



332 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

 

Harta  66- Punime te mundeshme te masave zbutese per permbytjen  

 

Propozimi per minimizimin e  permbytjeve konsiston ne rikonstruksionin e dy argjinaturave nga 

Shirgji deri tek Ura e Gjo Lulit, qe do te mundesojne kufizimin e perhapjes se permbytjes (ngjyra 

roze) ne raport me perhapjen e permbytjes pa masat mbrojtese (ngjyra jeshile hapur).Me pas uji 

nepermjet Mertemzes percillet per ne Vilun ne dete. Ky propozim gjithashtu konsideron 

sistemimin e shtratit te lumit Buna dhe rikonstruksioni  i te gjithe argjinaturave mbrojtese te lumit 

Buna.  
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10.10    Peisazhi 
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Për të siguruar ruajtjen e peizazheve të jashtëzakonshme, zonave të peisazheve me karakteristika të 

dallueshme  në  nivel  kombëtar  dhe  një  imazh të  cilësisë  së  lartë  të  peisazhit,  duhet  të  ndiqen 

udhëzimet e mëposhtme: 

 Ndërhyrjet e infrastrukturës së re nuk duhet të integrohen në zonat e veçanta të peizazhit apo 

peizazheve me karakteristika të dallueshme në nivel kombëtar; 

 Në integrimin hapësinor të projekteve specifike duhet të kërkohen vende jashtë zonave me 

peizazhe të vecantë apo zonave me peizazhe me karakteristika të dallueshme në nivel kombëtar; 

 Duhet të zbatohen masat e duhura teknike për të siguruar një imazh të cilësisë së lartë të 

peisazhit, veçanërisht në rastin e aktiviteteve në njësitë e ruajtura apo të pasura kulturore të 

natyrës; 

 Me integrimin e infrastrukturës së parashikuar në mjedis, përmirësimet brenda korridoreve apo 

strukturave ekzistuese kanë përparësi mbi ndërtimet e reja. 

10.10.1     Strategjia e Peizazhit 

Në rastet kur projekti specifik i mbivendoset ndonjë peizazhi ekzistues bujqësor apo rural, duhet të ndiqet 

një qasje ku synohet mbrojtja e vlerave rurale dhe rezidenciale dhe pasurimi i peisazhit pergjate aneve te 

rruges. Objektivat e punimeve peisazhistike: 

 Të  zhvillohet  një  peizazh,  karakteristikat  e  të  cilit  lidhen  me  modelin,  shkallën  dhe 

diversitetin e karakteristikave të peizazhit ekzistues ; 

 Të  minimizohen  ndërhyrjet  vizuale  dhe  të  zvogëlohet  natyra  negative  e  cdo  pengese 

vizuale; 

 Për të mbrojtur, të  rikthehen apo të zmadhohen elementet e peizazhit ekzistues, të prekur 

drejtpërdrejt nga propozimi; 

    Të ndihmohet në krijimin e kushteve të këndshme e të sigurta të drejtimit të mjeteve; 

10.10.2             Masat e përgjitshme zbutëse ndaj peizazhit 

Gjatë zgjedhjes dhe projektimit të detyrave të propozuara, konsideratë duhet t'i jepet shmangies së 

ndikimeve kudo që të jetë e mundur. Në këtë kuadër, alternativa përfundimtare e miratuar për çdo projekt 

duhet të zgjidhet e tillë që të minimizojë ku të jetë e mundur ndikimin në karakteristikat e banimit, 

karakteristikat topografike, pemët dhe pyjet. Megjithatë, disa ndikime janë të pashmangshme, dhe masat e 

propozuara synojnë të zbutin natyrën negative të këtyre ndikimeve. Në rastet kur shtrirja vertikale 

propozon argjinatura të larta që krijojnë ndikime të rëndësishme në mjedis, këto përforcime të larta nuk 

duket të jenë optimizuar. Ato duhet të jenë ku është e mundur, të reduktuara deri në nivelin e tokës apo 

1m lartësi. 
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Masa Zbutëse Specifike 

- Permiresimi peizazhit te liqenit te shkodres ne brigje dhe livadhet, permiresimi i peizazhit te kurores 

se qytetit, krijimi i zones peizazhike nepermjet rikualifikimit te bypassit perendimor, krijimit te 

peizazhit ne 2-3 pika ne qytet dhe Velipoje si dhe ne qendrat e Njesive Administrative.  

- Ne listen e projekteve qe permiresojne peizazhin perfshihen rivitalizimi i fashes se gjelber te lumenjve 

Drin, Bune dhe Kir, me synim te vendose ekuilibrin natyror ne shtretet e lumenjve duke rikthyer fashen 

e gjelber te tyre,permiresimin e gjendjes mjedisore te lumenjve, parandalimi i fenomeneve te erozionit, 

parandalimi i zgjerimit te shtreterve te lumenjve, gje qe vrehet vecanerisht ne rrjedhen fundore te lumit 

te Bunes, krijimi i nje brezi te gjelber mbrojtes te lumit, forcimi i masave mbrojtese nga permbytjet dhe 

rritja e hapesirave te gjelbra. 

-Rehabilitimi i gurores se Taraboshit, ku eshte braktisur pas disa viteteve te shfrytezimit 

-Pyllezimi i malit te Taraboshit, duke rritur siperfaqen e pyjeve dhe mbrojtjen e tokes nga gerryerjet 

-Rikualifikimi i bypass ne nje itinerare natyrore, qe gjendet ne pjesen perndimore te qytetit, nepermjet 

te cilit ka per qellim te rehabilitoje dhe integroje kete bypass me pjesen natyrore te ligatinave per ta 

kthyer ne nje itenerar natyror i cili nuk cenon lidhjet e liqenit me qytetin. 

-Peizazhi bujqesor nevoitet te pasqyrohet ne nje plan zhvillimi, pasi aktualisht peizazhi bujqesor dhe 

rural eshte shume i fragmentuar  

-Permiresimi i peizazheve ne rrugen Ura e Bunes Muriqan, ne hyrje te Shkodres, ne zonat informale, 

kuroren e qytetit, harkun e Berdices etj 

Ndikimi është veçanërisht i madh në rast të ndërtimit të një korridori të infrastrukturës në zonat me 

pamje të jashtëzakonshme apo të zonave të peizazhit me karakteristika të dallueshme, dhe peisazhet me 

elemente të ruajtura natyrore dhe elemente jashtëzakonisht të balancuara kulturore të cilat kanë 

domethënie të madhe simbolike. Raste te tilla priten gjate punimeve ne autostraden Jug-Shkoder-Hani 

Hotit si dhe dy koridoret e parashikuara ne PPk qe kalojne ne Velipoje dhe Shiroke.  

Ndikimet në karakteristikat e peizazhit të zonave mund të përkufizohen si direkte, kumulative, indirekte 

dhe të largëta. Objektet e infrastrukturës në hapësirë bëhen elemente të peizazhit dhe pjesë e përvojës së 

saj. Prandaj, marrëveshja e tyre duhet të jetë në përputhje me llojet ekzistuese të peizazheve. Duke marrë 

parasysh karakteristikat natyrore dhe topografinë e zonës të aktivitetit do të zvogëlojë fragmentimin e 

peisazhit. 

 Ne zonat kodrinore / malore, hapesira qe kerkon okupimin e tokes do te ruhet ne minimum, me 

qellim qe te shmanget prerja e panevojshme e pemeve. 

 Ne zonat pergjate brigjeve detare / lumore, siperfaqja e tokes se okupuar do te mbahet ne 

minimum, me qellim shmangien e prerjes se panevojshme te pemeve ne keto zona. 

 Aty ku eshte e mundur, argjinaturat e projektit duhet te ulen ne minimumin e mundshem. 

 Pjerresite e argjinaturave do te jene sa me te buta. Mbi gjithe argjinaturat do te shperndahet dhè 

dhe ato do te mbillen me bime qe mund te adoptohen ne kushtet lokale. 

 Ne vendet ku rruga kalon prane pronave private, do te ngrihen mbulesa bimore, me qellim 

reduktimin e nderhyrjes pamore.  
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SEKSIONI 11 

MONITORIMI I NDIKIMEVE NE MJEDIS 

Sistemi i monitorimit te ndikimeve ne mjedis, te cilat do te shkaktohen nga zbatimi i Planit, eshte nje 

mjet i thjeshte per t’u perdorur per nje monitorim efektiv. 

Ne kete kuader, eshte hartuar edhe sistemi i monitorimit te ndikimeve kryesore ne mjedis, te cilat pritet 

qe te shkaktohen nga zbatimi i Planit. Keto ndikime jane identifikuar gjate vleresimit te ndikimeve 

mjedisore te planit perkates. Sistemi i monitorimit perfshin te gjithe indikatoret perkates per cdo sektor 

mjedisor (biodiversiteti, cilesia e ajrit, ndryshimet klimatike, toka, uji, peisazhi, trashegimia kulturore, 

etj.) dhe identifikon autoritetin dhe pergjegjesine per matjen e cdo indikatori mjedisor te propozuar. 

Grumbullimi i te dhenave sugjerohet qe te mbeshtetet ne dy  burime: 

(a)  te dhenat e para qe merren nga matja e parametrave te mjedisit, dhe 

(b)  Vleresimi i indikatoreve mjedisore. 

Procesi i mbledhjes se te dhenave permes matjeve mund te realizohet duke perfshire Autoritetet Rajonale 

(Qarqet), por edhe Institucionet Shteterore (permes Ministrise se Mjedisit), Pushtetin Lokal, institucione 

kerkimore shkencore dhe ato profesionale, si dhe ndermarrjet e sherbimeve publike (lendfillet, ujesjelles 

– kanalizime etj.). Matja e indikatoreve mjedisore eshte nje proces kompleks; ai eshte nje proces qe 

kryhet rregullisht dhe per me teper, ne menyre te vazhdueshme. 

Ne  kete  kendveshtrim  ne  duhet  qe  te  bazohemi  ne  eksperiencen  dhe  ne  sistemet  e  monitorimit  

qe perdoren nga strukturat e tjera, duke theksuar, nga njera ane, monitorimin e zbatimit te standarteve te 

nevojshme te matjeve nga strukturat e tjera, dhe kryesisht nga operatoret perkates (permes perfshirjes se 

tyre ne procesin e nxjerrjes se lejeve perkatese mjedisore), dhe nga ana tjeter, duke u perqendruar tek 

procesi i grumbullimit, perpunimit dhe shperndarjes se te dhenave. 

 Autoritetet Rajonale duhet te luajne nje rol kyc ne procesin e administrimit dhe shperndarjes se te 

dhenave. Ne kete kontekts, autoritetet perkatese duhet te planifikojne dhe te veprojne si nje 

qender mbledhjeje, analizimi dhe shperndarjeje te informacionit. Me konkretisht, roli i 

Autoriteteve Rajonale duhet te perfshije sa me poshte: 

 Mbledhjen e te dhenave prej matjeve qe kryhen nga sherbimet publike dhe private rajonale, 

qofte ne menyre te perhershme, qofte te perkohshme. 

 

 Mbledhjen e te dhenave baze qe kryhet nga ndermarrjet e sherbimeve publike (lendfillet, 

ujesjelles 

– kanalizime, OSHEE, strukturat e menaxhimit te zonave te mbrojtura etj.). 

 Marrjen  e  te  dhenave  baze  qe  mblidhen  nga  administrata  publike  (si  psh  Sistemi  

Kombëtar  i 

 Monitorimit të Cilësisë së Ujërave Sipërfaqësorë, etj). 

 Marrjen e te dhenave baze qe mblidhen nga institucionet kerkimore shkencore dhe organizata 

te tjera. 
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 Analizen dhe sintezen e te dhenave, me qellim nxjerrjen e konkluzioneve mbi gjendjen e mjedisit 

ne nje zone te caktuar. 

 Ruajtjen e te  dhenave dhe krijimin e intervaleve kohore me qellim monitorimin e gjendjes 

se mjedisit ne kohe te caktuara. 

 Shperndarjen e te dhenave permes raporteve perkatese, ne perputhje me legjislacionin ne 

fuqi. 

Keto raporte synojne qe: 

(a)  te plotesojne kerkesat e legjislacionit, 

(b)  te informojne palet qe marrin pjese ne procesin e planifikimit dhe monitorimit te zbatimit 

(c)  te informojne publikun qe preket nga Plani. 

Per  cdo  sektor  mjedisor  jane  dhene  indikatoret  perkates,  strukturat  pergjegjese  per  

monitorimin, parametrat mjedisore dhe frekuenca e monitorimit. 

Sic u permend edhe me siper, theksohet qe monitorimi i ndikimeve te Planit ne mjedis do te realizohet, 

aty ku eshte e mundur, duke perdorur te dhena qe dalin nga: 

   Sistemi  ekzistues  i  monitorimit  te  parametrave  mjedisore  nga  Ministria  e  Mjedisit  (MM)  

apo institucione te tjera. Disa parametra qe maten dhe japin te dhena jane: 

    Cilesia e ajrit (niveli i ndotjes), 

    Cilesia e ujit (ujerat siperfaqesore, ujerat nentokesore, ujerat e plazheve ne bregdet). 

   Studime te vecanta dhe te pavarura per identifikimin e ndikimeve mjedisore ne kuader te 

programeve apo projekteve te tjera. 

   Raportet e pergatitura nga kontraktore/konsulente te ndryshem, me te dhena te drejtperdrejta ose te 

referuara nga VNM-te individuale te projektetev specifike infrastrukturore te financuara nga buxheti i 

shtetit apo donatoret e huaj.  

PPV Bashkia Shkodër, dhe VSM do të kushtëzojnë, përcaktimin e indikatorëvë që do të monitorohen për 

realizimin e objektivave dhe projekteve të parashikuar si dhe plotësimin e objektivave dhe treguesve 

mjedisorë. Monitorimi i elementëve të mjedisit është aspekt kryesor për të mbajtur nën kontrroll zbatimin 

e strategjive, planeveprogrameve e projekteve sektoriale. Monitorimi i ndikimeve eshte jashtezakonisht i 

rendesishem per zbatimin e Planit, dhe, ne perputhje me Ligjin 91/2013 dhe Direktiven 2001/42/EC, 

zbatimi i nje program duhet te monitorohet, me qellim qe te identifikohen efektet negative te 

paparashikuara, ne menyre qe te krijohet mundesia per nje reagim te hershem ndaj ketyre efekteve dhe te 

behen adaptimet e mundshme. 

Tab.- 31  Monitorimi i ndikimeve ne mjedis prej zbatimit te planit 

Nr Aspekti 

Mjedisor 

INDIKATORI 

MJEDISOR 

AUTORIT

ETI 

MONITO

PARAMETRAT 

MJEDISORE 

FREKUENCA 

E 

MONITORIM

KOMEN

TE 
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RUE IT 

1 Biodiversitet

i – fauna - 

flora 

 Habitatet e 

rëndësishme 

në gjendje të mirë 

 Numri dhe /ose 

sipërfaqja habitateve 

dhe llojëve 

 zona të  mbrojtura dhe 

statusi, permasat e 

biodiversitetit 

 Numri i specieve 

endemike  

, të rralla dhe të 

rrezikuara 

 Sipërfaqja  me pyje 

 Specie të rrezikuara 

(flora dhe fauna) 

 Vendbanimet e reja që 

fragmentojne habitatet 

 Niveli I zhurmës 

 Monitorimi bazuar ne 

hartën dhe listen e 

habitateve 

 Zbatimi moratoriumit 

të gjuetisë dhe pyjeve 

 Migrimi I kafshëve dhe 

shpendëve nga zonat 

 Humbje të pyjeve me 

perqendrim të faunës 

 Ndërprerje e 

rrugëkalimit te 

kafshëve 

 Ndikimet e cdo 

projekti gjatë zbatimit 

në cenimin e 

biodiversitetit 

(dëmtimi, llojët, 

dimensionet numerike , 

shkaqet) 

 Monitorimi specifik në 

sistemin ujor, ZM, 

liqenin e shkodrës, 

Strukturat e 

Menaxhimit 

te 

Zonave te 

Mbrojtura 

 

Administrat

a e ZM 

Shkodër 

 Habitatet 

 Numri /ose 

sipërfaqja 

  zona të 

mbrojtura 

 Numri i specieve 

endemike dhe të 

rralla 

 Sipërfaqja e 

mbuluar me pyje 

 sipërfaqja e 

mbuluar me zona 

natyrore 

 numri i 

kafshëve/shpendë

ve dhe habitateve  

 numri dhev llojët 

e kafshëve, 

shpendëve, 

peshqve, 

amfibëve dhe 

gjithë kategorive 

të tjera, te 

evidentuara sipas 

sistemeve 

natyrore e ujore 

dhe 

vendndodhjeve 

 

Sipas Planit të 

Menaxhimit 

 

 

Çdo vit 

 

 

-Kur ka 

problem edhe 

monitorime 

periodike 

 

-Kur ka 

probleme të 

shkaktuara 

gjatë zbatimit 

të projekteve 

edhe 

monitorime të 

menjëhershme 

Nevoitet 

krijimi I 

dikument

acionit të 

plotë që 

të 

pasqyrojë 

treguesit e 

monitori

mit të 

kryer 
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pyje etj, ku zbatohen 

projekte  

 

2 Popullsia – 

shendeti i 

njerezve 

 Jetëgjatësia dhe vitet 

e  

shëndetshme 

 Aksidentet në punë 

 % e njerëzve që 

jetojnë nën 

minimumin jetik 

 

 Clësia e ujit të 

pijshëm 

 

 

 Qendra të NJA të 

rregulluara 

 Nr. Shërbimeve të 

shtuara 

Drejtorite 

pergjegjese 

ne qarqe 

 

Shërbimi 

social 

Shkodër 

Bashkia 

Shkodër 

 Vitet e 

jetëgjatësisë 

 Vitet e 

Shëndetshme 

 Aksidentet në 

punë 

 % e njerëzve  

jetojnë nën 

minimumin jetik 

 Parametrat fiziko-

kimik e 

bakteriologjikë të 

cilësisë ujit 

pijshëm , 

 Nr. Qendrave të 

rehabilituara 

 Nr.shërbimeve të 

shtuara sipas 

projekteve 

Çdo vit 

 

Monitori

m 

periodic 

gjatë 

zbatimit 

të 

projektev

e 

3 Toka  Përqindja e tokës së 

degraduar para, gjatë 

dhe pas zbatimit të 

planit 

 Sasi e tokës bujqësore 

dhe pyjore ndryshuar 

përdorimin nga plani 

 Ndotja e tokës nga 

zbatimi planit (kimike 

dhe mbetjet urbane, 

ujërat e ndotur) 

 Ndryshimi I 

përdorimit të tokës 

nga cdo projekt  

planifikuar e zbatuar 

Drejtorite 

pergjegjese 

ne qarqe  

Strukturat e 

Menaxhimit 

Bashkia 

Shkodër 

Drejtoria 

Pergj. 

Mjedisit 

MM  

 Ha tokë 

bujqësore dhe % 

 

 Ha tokë bujqësore 

dhe pyje me 

ndryshim 

përdorimi (klasa) 

 Lloj ndotësve, % 

dhe ndikimi 

 Ha të ndryshuara 

nga një sistem në 

tjetrin (natyrore, 

bujq. 

Infrastrukturë, 

ujore) 

Çdo vit  



339 
Raport Përfundimtar VSM i Planit të Përgjithshëm Vendor  Bashkia Shkodër 

4 Uji  Cilësia e ujërave 

sipërfaqësorë 

 Cilësia e ujërave 

nëntokësorë 

 Përdorimi i ujit nga 

sektori 

 Përqindja e riciklimit 

të ujit 

 Përqindja e popullsisë 

së lidhur me 

shërbimin e trajtimit 

të ujërave të ndotur 

 

 

 

 Ujërat për ujitje 

bujqësore 

 

 

Permbytjet 

 

 

 

Ujërat e ndotura 

Drejtorite 

pergjegjese 

ne qarqe 

Strukturat 

e 

menaxhimi

t te ujrave 

Ministria e        

jedisit 

 

 

M.Bujqësis

ë 

Bashkia 

Shkodër  

 

 

 

AKM 

ARM 

Shkodër 

Shëndetsia 

Shkodër 

 N, P, K-Total, 

BOD-et, 

 COD, pH, NKO, 

NH4, , nitrate, 

nitrite, 

përcjellshmëria, e 

fortësia, kloruret, 

sulfatet,  metalet, 

detergjentet, 

ngarkesa toksike 

mikrobiologjik 

 

 Parametrat 

mikrobiologjikë 

 

 

 

-Nr. Përmbytjeve 

-Sip. Përmbytur 

-vleresimi 

ndikimeve 

mjedisore etj 

 

Nr. Qendrave të 

trajtimit ujrave të 

ndotur 

-ndryshimet e 

vendderdhjeve 

-analiza 

bakteriologjike të 

lumenjve 

 

Afati: 

Kampionime, 

matje  dhe 

analiza sipas 

metodikës dhe 

qëllimit të 

monitorimit 

 

Sistemi 

Kombëtar i 

Monitorimit të 

Cilësisë së 

Ujërave 

Sipërfaqësorë, 

nenëtokësorë 

dhe të ujitjes 

bujqësore 

Monitorim 

periodik 

 

 

 

 

Sipas programit 

të monitorimit 

Sipas 

Ligjit nr. 

34/2013 

qe 

amendon 

Ligjin nr 

9115, 

datë 

24.7.2003  

Ligji nr. 

9915, 

date 

12.05.200

8 

 

5 Ajri -Ditët kur tejkalohen 

normat e cilësisë së ajrit 

-Shkarkimet nga makinat 

-cilësia e karburanteve 

-Monitorimi gjatë 

zbatimit të pjojekteve në 

infrastrukturë (nga plani 

(periodic)  

Ministria e 

Mjedisit 

SO2, NOx, PM10e 

PM2,5, gazet serë, 

CO, CO2 

Pb, CO 

Pb 

Çdo vit në 

sistemin vjetor, 

cdo 24 orë ose 

Brenda 

periudhes te 

caktuar në 

programin e 

monitorimit 

Sistemi i 

Monitori

mit te 

Cilesise 

se Ajrit te 

Ndotur 

-Në raste 

aksidental

e, 

monitori

m i 
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menjehers

hëm 

6 Faktoret 

klimatike 

 Shkarkimet e Gazeve 

Serë shkarkimet sipas 

burimit (%) 

 Zhvillimi i kërkesës 

për energji 

 Alokimi i prodhimit 

të energjisë sipas 

burimit 

 

 

 Dëmtimet në 

infrastrukturë nga 

zbatimi I projekteve  

Ministria e 

Mjedisit 

 

Ministria e 

Mjedisit 

 

SOx, NOx, PM10, 

gazet serë, 

Pb, CO 

Përqindja e 

Energjisë nga BER 

(%) 

Numri i automjeteve 

të udhëtarëve 

-siperfaqe e rrugëve 

të dëmtuara  

Çdo vit Sistemi i 

Monitori

mit te 

Cilesise 

se Ajrit te 

Ndotur 

7  Asetet e 

prekshme 

– 

 Trashegim

ia 

kulturore) 

  Peisazhi 

 Numri i godinave të 

ruajtura që 

restaurohen 

 Numri i vizitorëve 

 

 Gjelbërim urban për 

frymë 

-Peizazhet e mbrojtura  

-Fashat e gjelbra 

-peizazhe të dëmtuara 

-peizazhe të krijuara 

-Ndikimi I projekteve  

Drejtorite 

pergjegjese 

ne Bashki 

 

Drejtoritë 

rajonale 

 Numri i godinave 

të ruajtura që 

restaurohen 

 Numri i 

vizitorëve 

 Gjelbërim urban 

për frymë 

 Dinamika e 

siperfaqeve 

 

 

-Nr dhe siperfaqe e 

peizazheve para 

dhe pas zbatimit të 

projekteve 

Çdo vit 

 

 

 

 

 

 

-Periodike 

 

 

 

 

 

 

 

 Mbetjet 

Urbane 

-sasia që grumbullohet 

mujore e vjetore, ndarja, 

riciklimi, depozitimi, 

komposttimi 

Bashkia Sasia 

 

Mujore, 

tremujore  
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Monitorimi i ndikimeve mjedisore per cdo projekt specifik te Planit, do te behet ne perputhje me 

programin e monitorimit dhe mund te permbaje informacion ne forme tabele, sipas formatit te paraqitur 

me poshte. 

Tabela Nr. 32- Monitorimi i ndikimeve të disa Projekteve specifike me ndjeshmëri mjedisore  

 

Projektet specifike te Planit 

 

Indikatoret mjedisore 

Parashikimi i 

ndikimeve 

kumulative (nese 

ka) 

 

Ndikimi 

total 

i Planit 
       Bypass-i Lindor  

(Shkoder-Hani Hotit)  

 

Zenja e tokës në  ha 

qendrueshmëria e brigjeve tё 

Drinit 

-Përdorimi mbetjeve në ndërtim 

 

 C 

 

Rehabilitimi  i zonës industriale 

-Permbajtja e metaleve të renda 

-ndikimet shendetesore 

-ndotja mjedisit 

 

- 

 C  

Rruga Shkoder – Theth 

 

 

 

-mbrojtja e kafshëve 

-pyjet 

Zhurmat 

Zbatimi masave mbrojtëse 

  C 

 

Rehabilitimi mjedisor i ish-

venddepozitimit të mbetjeve Shkodër 

-Sasia e mbetjeve qe largohen  

-% e metaleve të renda dhe 

ndotës të tjerë ne toke  

-verifikimi ndotjes dhe 

kontaminimit të shtresave te 

tokes  

 C 
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RAPORTI I DEGJESAVE PUBLIKE DHE ME GRUPET E INTERESIT 

 

INDEX 

 

01. TAKIMI PARË - DËGJESË ME GRUPET E INTERESIT  

02. TAKIME ME ADMINISTRATORE, DREJTORI LOKALE/RAJONALE PER VSM-ne. 

03. TAKIMI DYTE - DËGJESË PUBLIKE (njekohesisht me degjesen publike te Planit te Zhvillimit 

PPV) 

04. TAKIMI TRETË - DËGJESE PUBLIKE 

 

 

 

01 DËGJESË ME GRUPET E INTERESIT   (dt. 07.06.2016) 

Dëgjesë Publike me grupet e interest për Procesin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor 

 

Dëgjesa e parë publike mbi gjetjet e procesit te Analizes u zhvillua në dt 07 Qershor 2016 në ambientet e 

Këshillit Bashkiak, Shkodër. Te pranishëm në këtë Dëgjesë Publike ishin:  Z. Dritan Meta – Zv. kryetarë i 

Bashkisë Shkodër, Arben Gjyra, Zv/kryetar i Bashkise, anetare te keshillit Bashkiak, Shoqeria Civile, 

Shoqata te ndryshme, Agjencite Rajonale te Qarkut Shkoder, kryesisht ne sektorin e mjedisit, qe veprojne 

ne Shkoder. 

Te ftuar te tjere ishin gjithashtu nga organizata dhe grupe interesi te ndryshem por gjithashtu edhe nga 

bota akademike, si profesore te universitetit “Luigj Gurakuqi”.  Degjesa Publike u hap ne oren 12:00 dhe 

fjalimin e pare e mbajti nga zv. Kryetari z. Dritan Meta.  Pas fjalimit hapës të z. Dritan Meta, iu la fjala 

prof.’Sherif Lushaj’, espert mjedisor nga Universiteti Polis, përgjegjës për hartimin e VSM. U bë një 

prezantim I analizave mjedisore mbi Bashkinë Shkodër, ku mund të përmendim: Hartat e Sistemeve 

Territoriale (Sistemi Bujqësor, Natyror, Infrastrukturor, Urban, Ujor), Hartat gjeo-rreziqeve, Hartat e 

ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësorë, Harta të klimës, Rreziqet mjedisore, analiza dhe grafikë për 

monitorimin e ujit dhe të ajrit, etj. Ne teresi analiza mjedisore dhe problemet per bashkine Shkoder, 

biodiversiteti, zonat e mbrojtura, menaxhimi I mbetjeve dhe ujerave te ndotura etj. Ne analize moren 

pjese 33 persona. 

(Shkoder, degjesa me grupet e interesisit per Analizen ne mjedis 07/06/2016) 

 

1. Altin Shabaj Njësia Administrative 

2. Vlosh Pjetri Njësia Administrative Rrethinat 

3. Tom Marku Njësia Administrative Pult 

4. Suel Hadri Sektori i Këshillit Bashkiak 

5. Aida Shllaku Bashkia Shkodër 

6. Alban Sekja Bashkia Shkodër 

7. Mark Kupa CNVP Këshilli Bashkiak 

8. Arian Gjora Balkans Peace Park Albania 

9. Besmira Muriqi Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe 

Pyejeve 

10. Linda Bala ISHMP 
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11. Endit Behami ISHMP 

12. Edmond Tërthorja ISHMP Shkodër 

13. Mark Ndou ISHMP Shkodër 

14. Arben Gjuraj Bashkia Shkodër 

15. Vesel Zefaj ISHMP Shkodër 

16. Agim Vorfi Specialist Mjedisi 

17. Aurora Dibra Universiteti ‘Luigj Gurakuqi’ 

18. Ridvan Bushati D.E.C M.Z.SH Shkodër 

19. Agim Dardha ADZM Shkodër 

20. Gjovalin Dorvagjja Njësia Administrative Dajç 

21. Ilda Sula DRM Shkodër 

23. Ardjana Krasniqi DRM Shkodër 

24. Sandra Sehaj Bashkia Shkodër 

25. Gjon Laska Bashkia Shkodër 

26. Aljon Koclaci Bashkia Shkodër 

27. Shpëtim Quku Agjensia për Zhvillimin Rajonal 

28. Fatlum Nurja Këshilltar 

29. Aldi Saraçi Bashkia Shkodër 

30. Nelitar Dumaj Bashkia Shkodër 

31. Arben Ceni Njësia Administrative Ana e Malit 

32. Mynire Mandija DB-Shkodër 

33. Martin Shlluku B.D.B Shkodër 

 

Ne mbyllje te prezantimin e te gjetjeve me te reja ne fazen e analizes fjala kaloi te pranishemeve te cilet 

ndoqen këtë prezantim.Karakteri i këtyre ndërhyrjeve ishte si i llojit ‘koment’ por edhe ‘pyetje’. 

1. Kryeinspektor I mjedisit  

Bashkia duhet ti kushtojë një vëmendje më të madhe pyjeve dhe kullotave pasi janë një resurs 

kryesor për ekonominë e bashkisë. Është e nevojshme që të jetë një strategji më e fortë e cila të 

përfshijë dhe impaktet socio-ekonomike nga përdorimi i pyjeve dhe kullotave.  

2. Është i nevojshëm që të hartohet edhe një plan menaxhimi për pyjet dhe kullotat i cili të ketë një 

gjithëpërfshirje më të madhe. Përtej Agjencisë së zonave të mbrojtura dhe strukturave të bashkisë 

duhet të përfshihen dhe aktorë të tjerë.  

3. Fatlum Nurja (Këshilltar Bashkiak) 

Nyjet hidraulike janë poshtë kalasë. Duhet parë për të gjetur një zgjidhje për këtë pasi aktualisht ujërat e 

zeza shkojnë në Bunë dhe Liqen.  

Në deltën e Bunës vërehen që ka një barrë shumë të madhe nga shishet plastike. Kjo barrierë e krijuar 

krijon probleme për rrjedhën e lumit në periudha me presion të lartë.  

Bypass-në breg të liqenit është shumë problematik për çështjet e përmbytjeve si dhe për trafikun. Nuk 

mendoj që edhe nga pikëpamja e menaxhimit të trafikut bypass lindor të zgjidhë ndonjë gjë të madhe.  

Duhet marrë në konsideratë zgjerimi dhe thellimi i liqenit me anë të dragave.  

4. Është e nevojshme që paketa e ndërhyrjeve të fazohet dhe të ndahet në ndërhyrje emergjente, të 

mesme dhe afatgjata. Kjo do na lejonte të kishim një përqasje më të integruar në lidhje me 

territorin.  
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5. A. Dibra pedagoge: 

Së pari e vleresoj prezantimin, ku gjejmë një tablo të plotë të gjëndjes mjedisore në bashkinë e 

Shkodrës 

Mbetjet janë një problematikë shumë e madhe për Shkodrën. Nuk riciklohet 

Ka një depozitim të madh të inerteve në Liqen 

Ka një depozitim të ujërave të ndotura në Liqen.  

6. A. Borpa specialist në mjedis 

Emergjente është ndërtimi i impjantit të trajtimit të ujërave pasi ka një ndotje shumë të madhe në liqen i 

cili po eutrofikohet dita ditës. Gjithashtu, duhet dhe një kontroll më i madh i cilësisë së ujërave të liqenit 

duke vendosur stacionet përkatëse të monitorimit dhe rritur numrin e analizave të cilat kryhen.  

7. Ridvan Bushati 

Ngushtimi i derdhjes së Bunës në lidhjen me Drinin është një problem shumë i madh për ndërhyrjet. 

Gjithashtu në zonën e unazës ka një tjetër problem teknik pasi kolektori është vendosur më lart se rruga.  

8. A. Gjuraj 

Sot u parashtruan disa problematika të cilat nuk arrin ti zgjidhë dot e vetme bashkia Shkodër. Pra duhet 

një ndërhyrje e koordinuar me ekspertë kombëtare e ndërkombëtare me mbështetjen e qeverisë Shqiptare 

dhe asaj malazeze.  

Trajtimi i mbetjeve është një tjetër problem që mendoj se duhet të zgjidhet. 

Shpërhapja urbane duhet të kufizohet pasi përtej problemeve të dëmtimit të mjedisit dhe të tokave 

bujqësore sjell me vete dhe rrezikun e përmbytjeve.  

 

 

 
Në sallën e Keshillit Bashkiak Shkodër 
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02. TAKIME ME ADMINISTRATORË, DREJTORI LOKALE/RAJONALE PËR VSM-në. 

 

3.1 AGJENCIA KOMBETARE E MJEDISIT (AKM) (MM). – Z. Julian Beqiraj  

 

Ky takim u zhvillua si pjesë e informimit mbi situatën e territoreve të rëndësisë kombëtare në bashkinë e 

Shkodrës, gjetje të Raportit të Gjëndjes në Mjedis 2015, problemet më të nxehta mjedisore në territorin e 

bashkisë Shkodër si dhe probleme të tjera mjedisore. 

3.2.Takim me Silvamina Alshabani dhe Ermal Halimi –Ministria e Mjedisit, drejtoria e 

Biodiversitetit dhe Zonave te mbrojtura dhe me ta është diskutuar rreth Planeve të Menaxhimit të Zonave 

të Mbrojtura, sistemit hartografik të zonave të mbrojtura ekzistues si dhe në lidhje me listën e kuqe të 

florës dhe faunës në Shqipëri. 

 

3.3. Takim me Z.Zamir Dedej, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Zonave të 

Mbrojtura: 

Diskutuam mbi zonat me status në mbrojtje, zona të mbrojtura të propozuara, funksionimi i 

Administratave të Zonave të Mbrojtura, problemet kryesore mjedisore, lidhja me procesin e planifikimit 

si dhe disa çështje konkrete, të cilat duhen mbajtur parasysh gjatë planifikimit të përgjitheshem vendor të 

Bashkisë Shkodër 

 

 Takim me Znj. Ornela Shoshi, Ministria e Mjedisit, Sektori VSM-se: 

Diskutuam rreth ligjit te VSM dhe hapat per degjesen Publike dhe grupet e interesit 

3.4.Takim me / Sulejman Xhepa Drejtoria e pergjithshme e Zonave te Mbrojtura Ministria e 

Mjedisit (shef Sektori) 

-Diskutuam lidhur me Planet e Menaxhimit te Zonave te Mbrojtura, me informacionin se Plan ka per 

Liqenin e Shkodres, akoma jo per PK te Thethit dhe eshte ne proces per Velipoje-Bune. Së fundi u fol për 

kurorën malore të Alpeve dhe potencialin turistik që ka kjo zonë veriore e Bashkisë Shkodër ka, ndaj edhe 

mbrojtja dhe promovimi i vlerave natyrore, të biodiversitetit dhe të klimës të mbeten një prioritet i 

rëndësisë Kombëtare. 

3.5. Drejtoria e Basenit “Drin” e “Bune”. – Z. Martin Pellumbi-  15.03.2016 

 

Ky takim u zhvillua si pjese e informimit mbi situaten e segmentit hidrik natyrore ne Bashkine Shkoder 

Drin - Bune. Disa nga tematikat te folur ne kete takim jane qofte te sferes turistike dhe shfrytezimit te 

lumit Buna per qellime te tilla, por edhe ato te lidhura me menaxhimin dhe evitimin e situatave te 

emergjencave ujore natyrore. Perforcimi i argjinatures pergjate ketij segmenti ujore dhe rritja e aksesit per 

qellime rikreative ishin disa nga propozimet e z.Pellumbi. 

3.6.Drejtoria e Bujqesise Shkoder. – Z.Fiqiret Xhabiaj 15.03.2016 

 

Ky takim u zhvillua si pjesë e informimit mbi situatën e tokës bujqësore në Bashkinë Shkodër.  
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Në këtë takim 2 ishin tematikat e trajtuara në mënyrë të veçantë, njëra përsa i takon aftesisë prodhuese të 

produkteve lokale dhe ajo pjesë e lidhur me tregtimin e këtyre produkteve. Përsa i takon aftësise 

prodhuese problematikat që shfaq Bashkia e re Shkodër janë të lidhura me teknologjine e vështirë që 

sektori i bujqesise has, dhe kosto e lartë e karburantit që reflekton më pas edhe kostot e ujitjes dhe të 

përpunimit të tokës, në ndotjen e tokës dhe erozionin, humbjen e pjellorise, ndotja nga ujërat e zeza 

nëpërmjet infiltrimit të gropave septike, përmbytjet etj. 

 Pavaresisht puneve te kryera se fundi mbi thellimin e kanaleve kullues pergjate ish komunes Dajç dhe 

Programeve te ofruar nga Ministria e Bujqësisë, ky sektor mbetet akoma në ritme të avashtë drejtë 

shkallës rajonale të konkurrencës dhe tregtimit të produktit bujqësore. Fragmentimi i tokës bujqësore në 

parcela të vogla familjare bën që ky sektor të mbetet akoma largë idesë së fermës - pavarësisht  disa 

shembujve të mirë që mund të ndiqen e që janë realizuar falë Bashkëpunimit Internacional. 

 

1.7. Drejtoria Rajonale e Mjedisit - Eduard Terthora, Drejtor, 15.03.2016 

 

Ky takim u realizua me datë 11 Maj 2016 si pjesë e informimit mbi situaten e vendgrumbullimit të 

mbeturinave urbane (landfill) dhe menaxhimit të tyre. Ne kete takim u diskutua kryesisht si për sistemin e 

grumbullimit ashtu dhe për sfidat territoriale që has Bashkia e re Shkoder pas Reformes Territoriale. Z. 

Tërthora foli edhe për disa projekte pilot për të eksperimentuar por pa sukses mbi pika e grumbullimit dhe 

transferimit nga zonat me rural drejt landfillit. Organizuam një vëzhgim në terren si në qytetin e 

Shkodrës, Velipojë, Rrethina, Postribë, Liqeni Shkodrës, Bypassin në breg të liqenit. 

-Menaxhimi ujërave të zeza 

-Menaxhimi i mbetjeve Urbane dhe vizite në vend-depozitimin e vjetër në Shkodër 

 

3.8. Takim me Administraten e Zonave te Mbrojtura Shkoder, Z.Tonin Macaj etj 

-Brënda Zonave të mbrojtura menaxhohen 11 mijë ha pyje. 

-Thethi nuk ka përgatitur akoma Plan të Menaxhimit të Parkut 

-Ne 10 njësite Administrative, Dajçi, Bërdica dhe rrethinat nuk kanë Plan të Menaxhimit të Pyjeve 

-Ka nje numer te konsiderueshem te specieve te rrezikuara te flores dhe faunes ( ve ne dispozicion listen) 

-Në lumin e Thethit hidhen mbetje plastike dhe ka ngordhje të peshkut. 

-Në Parkun e Thethit gjëndja është e mirë 

-Në Parkun e propozuar të Alpeve, janë propozuar disa HEC-e, të cilët do të dëmtojne zonat e mbrojtura. 

-Në Theth të krijohen shtigje për turistet, por jo autostradë 

-Te hiqet barriera fizike bypass dhe të kthehet në peizazh 

-Pika e përmbytjes së Drinit, është aty ku bashkohet me Bunën dhe në Gurin e Zi  

3.9. Takim me profesoret e Universitetit “Luigj Gurakuqi” 

 

 

 

03 DËGJESË PUBLIKE    (dt. 23.06.2016) 

 

PËRMBLEDHËSE E DËGJESËS PUBLIK “  PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR”  BASHKIA 

SHKODËR., dt.23.06.2016. Ne kete degjese publike u prezantua nga grupi edhe VSM per planin e 

Shkodres deri ne fazen e tanishme. 
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Bazuar në Ligjin nr 107/2014 “ Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” VKM nr 671 datë 29.07.2015 

“ Për miratimin e rregullores së planifikimit “ neni 8 “ Këshillimi dhe takimi publik” , Bashkia Shkodër,  

Studio e projektimit “ MetroPolis” , Arizona State University, Universiteti POLIS, AKPT dhe Ministria e 

Zhvillimit Urban, organizuan në dt 23.06.2016 dëgjesën e tretë publike mbi “Planin e Përgjithshëm 

Vendor të Bashkisë Shkodër”  , në kuadër te Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër. 

Dëgjesa u organizua në ambientet e Universitetit të Shkodrës “ L.Gurakuqi”. Takimi filloi sipas Rendit të 

ditës i cili ishte bërë publik , si në ambientet e bashkisë edhe në faqën zyrtare te Bashkisë Shkodër. 

ëëë.bashkiashkodër.gov.al  

Në dëgjesë ishin të pranishëm, Këshilltarë te Këshillit të Bashkisë, Petagogë te Universitetit “ Luigj 

Gurakuqi”, përfaqësues te  shoqërisë civile, Anëtarët e Forumit Këshillimor Vendor të PPV, përfaqësues 

të institucioneve publike, dhomës së tregëtisë, specialistë nga fusha të ndryshme si edhe banorë të 

Bashkisë Shkodër. 

Dëgjesën e hapi Kryetarja e Bashkisë zj. Voltana  Ademi  e cila mbasi përshëndeti pjesëmarrësit , vlerësoi 

punën e bërë nga Studio e Projektimit dhe grupi teknik për materialin e përgatitur  dhe në vijmësi kërkoi 

bashkëpunimin e të gjithë aktorëve  të jenë pjesë e këtij procesi të rëndësishëm . zj. Ademi vlerësoi 

bashkëpunimin e frutshëm ndërmjet institucioneve, ku një vlerësim të vecantë bëri për Ministrinë e 

Zhvillimit Urban si edhe për Agjensinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, në të njëjtën kohë një 

falenderim edhe për Qeverinë Shqiptarë për financimin e këtij projekti. 

Zj. Ademi ndër të tjera vlerësoi edhe transparencen me të cilën është realizuar ky proces. 

Më pas z. Michael Underhill  , përfaqësues I “ Arizona State University” bëri një përshkrim të vizionit 

dhe procesit për të arritur këtë vision. Kështu qëllimi I këtij plani në fund duhet të “krijojë një qytet të 

jetueshëm për të gjithë”, u shpreh ndër të tjera z. Underhill. Ku përdorimi me efikasitet I mjedisit ku 

jetojmë dhe investimet duhet të kenë një impact sa më pozitiv. Ku në investime përfshihen si ato publike 

dhe ato private. Zbatimi I zgjuar , me pjesëmarrje duke koordinuar veprimet me komunitetin do të jetë një 

process I përhershëm. 

Më pas u kalua në një përmbledhjë të gjithë procedurës së ndjekur deri në këtë moment duke filluar që 

nga Analiza e territorit ,  nga  Strategjia , Vizioni ,Objektivat Progtamet etj , prezantime këto të bëra nga I 

gjithë grupi teknik duke filluar    nga z. Besnik Aliaj, ark. Ledian Bregasi , ark Ledio Allkja.  

Njëkohësisht u bë një prezantim përmbledhës nga z. Molinar Kolaneci  lidhur me Menaxhimin e ujrave 

në Bashkinë Shkodër , si edhe disa konsiderata dhe zgjedhje në kuadër të Vlerësimit Strategjik Mjedisor 

të bëra nga z. Sherif Lushaj. 

Mbas kësaj u kalua në prezantimin e Planit I cili përmbante. 

- Qëllimin 

- Parimet e Planifikimit 

- Procesi 

- Përcaktimet që vijnë nga PPK, PINS Bregdeti 

- Direktivat Sektoriale. 

- Analiza metabolike e territorit 

- Analiza SËOT si edhe Konkluzionet. 

- Vizioni, Objektivat si edhe Sistemet ( Objektivat Strategjikë, Sistemet territoriale) 

- Programet , politikat dhe konsiderata financiare. 

- Plani i veprimit dhe Financat 

- Përmbledhëse e dëgjesave publike , konsultimeve . 

- Rrjeti i propozuar rrugor 
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- Njësitë strukturore 

- Përdorimet kryesore të tokës. 

Ky material ish përpunuar në harta në format gis si edhe në jpg, të cilat u paraqitën për audiencën. 

Vemë në dukje se i gjithë materiali, ishte i aksesueshëm për publikun shkodran dhe jo vetëm , në faqen 

zyrtare të Bashkisë Shkodër, prej rreth 10 ditë përpara se të zhvillohej Dëgjesa Publike. Aktualisht ky 

material vazhdon të jete i publikuar në këtë faqe ku edhe mbas kësaj dëgjesë të interesuarit të mund të 

marrin informacionin e kërkuar dhe njëkohësisht të paraqesin observacionet/ vlerësimet e tyre. 

Një prezantim i rëndësishëm dhe me interes ishtë si do të dukej qyteti mbas realizimit të projekteve 

trategjike. 

Mbas kësaj u kalua në pyejtje dhe diskutime. 

 

1. z. Peter Saraci petagog në  universitetin e Shkodrës, bëri një pyetje : Cili do të jetë impakti 

financiar I zbatimit të planit referuar të drejtës së pronësisë? Kjo ka të bëjë pikërisht me 

sugjerimet e planit për zonat informale apo te përmbytjeve. Përgjigjja u dha nga z. Alija I cili 

vlerësoi pyetjen dhe në të njëjtën kohë shpjegoi që nuk është detyrë e PPV të përcaktojë këtë 

faturë financiare të këtij procesi nisur nga vetë kompleksiteti I cështjes. Njëkohësisht vuri në 

dukje  bashkëpunimin  e MZHU dhe ALUIZNIT për të qënë pjesë active e hartimit të PPV dhe 

detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ky Plan.Njëkohësisht theksoi se PPV zhvillohet mbi bazën e 

parimit të ruajtjes dhe zhvillimit të pronës private dhe njëkohësisht në rastet kur e kërkon interesi 

public  vlerësimin e saj sipas kushteve të tregut. 

2. z.Mustaf Lici  , anëtar I Këshillit të Bashkisë, vlerësoi punën e kryer si edhe transparencen dhe 

shprehu opinionin e tij që ky Plan duhet të jetë vetëm  në shërbim të interest qytetar. Njëkohësisht 

z. Lici pyeti se në zonën Shirokë-Zogaj  cfarë parashikon ky plan.  Z. Alija vlerësoi interesin e 

këshilltarit dhe sqaroi se në këtë zonë janë parashikuar disa zona zhvillimi , gjithnje bazuar në 

përdorimin e lejuar të tokës, referuar legjislacionit mjedisor , nisur nga fakti që kjo është një zonë 

e mbrojtur. 

3. z. Aleks Dushi , në cilësinë e Anëtarit të Forumit Këshillimor , mbasi bëri një vlerësim të punës 

kërkoi te ketë një orjentim më të madh në drejtim të zhvillimit të turizmit kryesisht në qytetin e 

Shkodrës. 

4. z. Mark Rupa , anëtari Keshillit të Bashkisë , kërkoi opinion se si do të trajtohen zonat informale 

në afersi të stacionit të trenit ( hekurudhes) , nisur nga Programet Strategjike të paraqitura. 

5. z. Xhemal Bushati , Kryetar i Këshillit të Bashkisë , këroi një sqarim lidhur me aksin Shkodër-

Velipoje , projekti i të cilit po realizohet nga ARRSH, a është koordinuar  më këtë institucion në 

mënyrë që të mos këtë mbivendosje apo shkëputje projektesh. 

6. z. Leke Marku , banues në NjA Velipojë, njëkohësisht biznesmen në fushën e prodhimit të 

materialeve inerte, kërkoi që të kihet parasysh që zona në të cilën ushtrohet biznesi I tij të jetë I 

parashikuar në këtë Plan. 

7. z. Luan Heta  anëtar I Këshillit të Bashkisë, vlerësoi punën e kryer dhe shprehu opinionin e tij që 

ky Plan duhet të japë edhe zgjidhje konkrete lidhur me cështjet e përmbytjeve në zonën e 

Shkodrës dhe te mos ngelemi vetëm në fazën e konstatimit të problematikave. 

8. z. Maxhid Cungu , zv/kryetar i Këshillit të Qarkut Shkodër dhe njëkohësisht anëtar I Këshillit të 

Bashkisë,shprehu konsideratat e tij lidhur me materialin e paraqitur dhe transparencen me të cilën 

është hartuar ky Plan. Njëkohësisht z. Cungu sugjeroi që në këtë Plan të kihet parasysh furnizimi 
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I popullsise me ujeë të pijshëm dhë të mund të përdorët burimet e Shtodrit. Njëkohësisht 

përmirësimi I aksit Ura e Bahcallëkut Bërdicë duhet të jetë prioritet. 

Pas këtyre diskutimeve/sugjerimeve/opinioneve z. Besnik Alija garantoi të gjithë të pranishmit që 

vërejtjet apo sugjerimet e tyre do të vlerësoheshin nga ekspertët.  

Takimin e mbylli Kryetarja e Bashkisë zj. Voltana Ademi e cila falenderoi të gjithë pjësëmarresit për 

mendimet e tyre, njëkohësisht falenderoi madiat të cilat e transmetuan këtë dëgjesë direkt për të gjithë 

qytetarët. 

Pyetjet dhe komentet e ngritura në këtë takim: 

1. Nje nga problemet shqetesuese mbetet menaxhimi i ujerave te ndotura, te cilat derdhen direkt ne 

liqen, shkaktojne ndotjen e ujerave dhe demtimin e biodiversitetit.  U tha se ka nevoje te 

theksohet ne Raportin qe do te pergatitet, me qellim qe te planifikohen zgjidhje, pasi po vazhdon 

te jete e njejta situate prej vitesh  

2. Cili eshte qendrimi per bypassin perreth liqenit te Shkodres, sepse atje eshte bere nje depozite 

pleherash dhe rreziqe te permbytjeve gjete demerit edhe per qytetin e Shkodres.Ne pergjigjen 

tone u sollen ndikimet e kesaj nderhyrje ne mjedis, rreziqet e permbytjeve si dhe nje alternative 

qe do te jepet deri ne fazen perfundimtare te vleresimit..  

3. Mbrojtja e llojeve te peshkut ne liqenin e Shkodres nga gjuetia. Po eshte e drejte dhe do te jete 

pjese e vleresimit tStrategjik Mjedisor.  

4. A do te kete ndonje plan per menjanimin e permbytjeve duke synuar permiresimin e masave ne 

lumin Buna? Mendoj se do te perfshihen ne kete vleresim disa masave zbutese nga studimet e 

kryera nga Institucionet, OJF-te, Projektet e donatoreve si p.sh. projekti I GIZ ose studimi I kryer 

nga Ministria e Bujqesise. 

5. Brigjet e lumenjve po demtohen nga erozioni .Dhe propozon te kete nje plan te mbrojtjes te 

lumenjeve nepermjet veshjes me bimesi te brigjeve te Drinit, Bunes dhe ne vecanti te Kirit 

6. Mbetjet urbane perbejne nje problem ne vend-depozitimin e vjeter ne Shkoder  (ne kemi 

parashikuar propozimin qe mbetjet te largohen nga vendi ku jane dhe vendi te rehabilitohet e te 

perdoret si psiperfaqe e gjelber, por nevoitet te kryhet edhe nje studim ne aspektin ekonomik dhe 

administrativ) 

7. Mendoj se duhet të shtohen zonat e mbrojtura sidomos per pyjet (Po eshte propozuar dhe po 

punohet nga Ministria e Mjedisit per Parkun Kombetar te Alpeve, ku pervec Thethit, do te 

perfshihet Valbona dhe Lumi Gashit) 

8. Liqeni i Shkodrës duket se ka vatra eutrofikimi (po kjo vjen nga shkarkimet ne liqen te pleherave, 

mbetjeve, detergjenteve dhe ujerave te ndotura dhe kjo gje duhet permiresuar)Thuhet se do te 

kaloje nje rruge nga Mali Zi nepermjet Velipojes ,a nuk shkakton demtimin e zones se 

mbrojtur(Ju e keni fjalen besoj per nje koridor qe kalon nga Mali i Zi nepermjet Velipojes, qe 

eshte ne dtaft PPK. Por akoma nuk ka gjurme se ku do te kaloje. Ne momentin qe do te kete 

gjurme atehere do tu nenshtrohet rregullave dhe vleresimit qe behet per objektivat qe rrjedhin nga 

plani kombetar) 

9. Çfarë do të ndodhë me ujërat e zeza ? (është parashikuar qëndra e trajtimit të ujërave të zeza)  

10. Gjatë hartimit të planit të kaluar, është parashikuar ndërtimi i një terminali ndërkombëtar tek pika 

2.5, pranë bypass lindor. Është zgjidhja optimale për Bashkinë Shkodër. (Ai stacion është në një 

zonë të urbanizuar dhe banimi. Do të shtonte trafikun. Propozojmë rigjenerimin e stacionit të 

trenit për të promovuar dhe infrastrukturën hekurudhore)  
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04. TAKIMI TRETË - DËGJESE PUBLIKE 

 

Takimi mbi degjesen publike organizuar nga Bashkia Shkoder u zhvillua me daten 20/07/2016 ne zyrën e 

Keshillit Bashkiak Shkodër. Kjo degjese, e paralajmeruar më parë pati si objekt VSM, duke u fokusuar 

shqytrimin e ndikimeve në mjedis të programeve dhe projekteve të propozuar – ne kuader te hartimit te 

Planit te Pergjithshem Vendor të Bashkisë Shkodër. Në takim morën pjesë 35 vetë, nga bashkia Shkodër, 

këshilltarë të Bashisë, Drejtoritë rajonale, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, OJF-të mjedisore, Njesitë 

administrative të Shkodrës, administrata e Zonave të Mbrojtura, Mori pjesë për një kohë të pjesëshmë 

edhe kryetarja e bashkisë Znj. Voltana Ademi. Takimi u ndoq edhe nga Ministria e Mjedisit, Sektori i 

Vlerësimit Strategjik Mjedisor Meri Hoxhaj. 

Dëgjesa u ndoq nga disa kanale televizive, ne te cilat pati edhe te intervistuar ne momentet e fillimit te 

degjeses publike. 

 

StarPlus ëeb canal: ëëë.youtube.com/ëatch?v=P4dG78sG-xQ 

           

 
 

 

Dëgjesa Publike e filluar në orën 12:00, u hap nga zv. kryebashkiaku zoti Arben Gjuraj, i cili pasi 

përshëndeti të pranishmit, sqaroi se Vlersimi Strategjik Mjedisor vjen si një nevoje për të marrë një seri 

masash mjedisore në mënyrë që të ulet sa më shumë ndikimi negativ në mjedis si pasojë e zhvillimeve të 

territorit të bashkisë së  Shkodër – duke e pare atë nga shkalla rurale (bujqësi, hidrologji dhe studimi i  

këtij sistemi, etj) deri ne shkallë urbane (menaxhimin e mbetjeve urbane, sistemi ujerave të bardha e të 

zeza, etj). 

 

Prof. Dok. Sherif Lushaj prezantoi a) një përmbledhje të problematikave më të ndjeshme mjedisore në 

tërritorin e Bashkise Shkoder si dhe masat për përmirësimin e gjendjes dhe reflektimit jo vetëm në 

kuadrin e përfshirjes në planin e hartuar të Bashkisë, por edhe ne plane, programe e ndërhyrje për 

përmirësimin e mjedisit, b) Me pas u prezantua ndikimi në mjedis indikimet mjedisore, përputhja e 

objektvave të planit me objektivat mjedisore. Ndikimet mjedisore të planit së pari u shqyrtuan ne skenarët 

e zgjedhur Shkodra Monoconterike, Shkodra e Shperhapur, dhe Shkodra Policentrike.  

Në analizën e kryer, të dhënat dhe argumentat si dhe mendimi i konsultuar pranon si variant më të mirë 
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për mbrojtjen e mjedisit dhe sistemeve natyrore skenarin e zhvillimit Shkodra Policentrike. Percaktimi i 

objektivave mjedisore u pasqyrua si nje kapitull me vete si nje instrument per ngritjen e vlerave mjedisore 

ne vetetvete, si dhe nevojen e integrimit te tyre ne projektet qe Plani Strategjik i Vizionit dhe ai i 

Zhvillimit parashikon ne 15 vitet e ardhshme.Nje  rendesi e vecante i’u kushtua edhe masave zbutëse te 

cilat duhet marre për të gjithë projektet për uljen e ndikimeve në mjedis, por në vëcanti, nga realizimi i 

projekteve me rendesi Kombetare, si ai peisazhistik ne Velipoje me ndikime në një zonë të mbrojturdhe 

autostrada qe lidhe Murriqanin me Berdicen, (Bypassi Lindor) per ne kufin e Hanit te Hotit,propozuar  në 

PPK etj. 

 

Prezantimi i punes se pasqyruar u mbyll ne oren 13:40. 

Me pas të pranishmit u ftuan të sillinin kritikat, sygjerimet dhe opinionet e tyre. 

 

1 Eltjana Shkreli 

Pyetje: Sa janë treguesit për hapësirat e gjelbërta në qytet dha sa duhet të jetë? Cilat standarte po ndiqni? 

Përgjigje: Përsa i takon hapësirave të menaxhuara nga Bashkia Shkoder sipërfaqja është raportuar për një 

total prej 72.000 m² ose 0.9 m2 për person. Nëse do të merrnim edhe hapësirat e gjelbërta, si lidhave në 

krah të Liqenit, hapësirat periferike ather ky raport do te ishte rreth 7 m²/banor. Parashikimet në plan e 

përmirësojnë gjendjen e siperfaqeve të gjelbra. (treguesi i raportuar nga bashkia për sipërfaqet e gjelbra 

periferike do të përfshihet ne raportin perfundimtat të VSM-së)  

 

2. Sulejman 

a. A parashikohet nderprerja e kontaminimit të lumenjve e më pas të Liqenit me sedimente? 

Përgjigje: Në VSM, janë rekomanduar masa që kufizojnë prurjet e sedimenteve, nëpërmjet pyllëzimeve, 

mënjanimit të ndërhyrjeve, jo vetëm nga bashkia e Shkodrës, por edhe në planin kombëtar për pyllëzimin 

e basenit të Drinit. Gjithashtu për të mënjanuar ndikimet nga vendet fqinje të ndikimeve mjedisore në 

Liqenin e Shkodrës dhe lumin Buna, qe i tejkalon kufijte bashkiakë dhe per menaxhimin dhe reduktimin e 

kontaminimi rregullohen edhe me marrëvëshjet shtetërore me vendet fqinje, vecanerish me Malin e Zi.  

Pyetje: Ku parashikohet te behet balancimi i ujerave te Bunes me ato te Kir-it, pasi niveli i Liqenit te 

Shkodres eshte i influecuar direkt nga ky efekt? 

Përgjigje: Për ceshtjen qe ju pyesni, nuk mund të injorohet se nuk ka sadopak influencë, por sipas 

analizave të kryera, konsultimit me hidrologë që e kanë vrojtuar këtë fenomen, rezulton se ndikimi nga 

rrymat te cilat mund te kthehen mbrapsh nuk mund  te influencojne në nivelin e Liqenit në masën që të 

dominojë si faktor në nivelin e përmbytjeve. 

 

Pyetje: Cfare do të bëhet me bypass-in perëndimore? 

Përgjigje: Bypassi perëndimore është një pengesë serioze për përbytjen e qytetit në kushtet e fryrjes së 

liqenit, burim grumbullimi mbetjesh urbane, humbet lidhjen e peizazhit me qytetin, demtim të peizazhit. 

Kërkohet të hartohet një projekt teknik, për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Por bypass nuk mund të mbetet 

ashtu sic është.  Plani i Pergjithshem Vendor ka propozuar kthimin në zone ne park me qellime 

rikreacioni. 

 

Diskutim: Sula 

 Propozoi disa mendime lidhur me teknologjine e ndërtimit të argjinaturave në zonën e Shirq dhe 

Belaj.(meqënëse aspekti është shumë teknik materialin mund ta dërgoni ne Ministrinë e Bujqësisë që ka 
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një sektor të specializuar) 

 

3.Diana Bejko 

Pyetje: Cfarë propozon VSM për mbetjet e pa menazhuara. 

Pergjigje: Në NJA malore, të cilat nuk janë përfshirë në skemën e menaxhimit të mbetjeve, 

propozohet një stacion transferimi në Postribë që të mbledhë mbetjet e katër NJA malore si dhe 

kompostimi i mbetjeve organike në bazë familje dhe në bazë lagje ose fshatra, duke i përdorur për 

plehrimin në bujqësi. 

Diskutim Djana  

- Sygjeroj qe bypassi po kthehet në një dëm të mjedisit të liqenit dhe si portë që krijon dhe jo të zgjidhë 

probleme. Bypass tani e ka humbur kuptimin e tij. Zhavorri i hedhur ne bypassin e ndërtuar, te mund te 

sherbej per projekte te tjera. Po të vensoset janë ndërtuesit, të cilët mund ta cvendosin zhavorin brenda një 

kohe të shkurtër për nevojat e tyre. Në këtë mënyrë, propozon se mund të ndërpritet shfrytëzimi i inerteve 

të lumenjve Drin e Bunë, të cilët janë problematikë në përmbytjen e Shkodrës. 

-  Eshte e rendesishme te rivlersohet funksionimi i landfillit te Bushatit, ka nje plan rajonal per 

menaxhimin e tij, dhe ku ndarja e diferencuar te behet pikerisht atje. LF Bushatit po falimenton. Prandaj 

mbetjet e riciklueshme të ndahen ne LF e Bushatit. Vlen të bëhet një studim në aspektin ekonomik. 

 

  
 

4. Shumë projekte kanë nevoje për nderhyrje financiare, në baza të cilës menyrë do të percaktohen 

prioritetet. Si kordinohet ? 

Përgjigje: Vlersimi strategjik mjedisor eshte nje vlersim i cili i behet për projektet qe Plani i Pergjithshem 

Vendoro Shkoder parashikon, ne baze te ketyre projekteve do te percaktohen edhe masat dhe nderhyrjet 

mjedisore. Problemet e financimit janë parashikuar në detajimin nga Plani 

 

5. Mark Rukaj, këshilltar i Bashkisë Shkodër dhe specialist mjedisi 

Shum zona turistike te largeta si ajo e Thethit kane nevoje te vazhdueshme per ngrohje, dhe kjo vjen 

nepermjet djegies se lendeve drusore. Rritja vjetore e pyjeve nuk i plotëson nevojat me dru zjarri. Plani të 

shqyrtojë strategjinë për burimet energjitike. Do te ishte mire qe burimet e energjise te shtohen ne keto 

zona ne menyre qe te mos cenohen burimet natyrore 

-Nuk degjova për aktivitetet bujqësore dhe ndikimet në mjedis të aktiviteteve të tilla, sëmundjet, llojët etj 
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.. Nje problem tjeter per keto zona eshte gjithashtu edhe sistemi i derdhjes se ujerave te zeza, i cili behet 

ne gropa septike edhe në zonat turistike si në PK Theth, ku vizitojnë shumë turistë. Per kete do te ishte 

mire qe te kete rekomandime mbi kapacitetet ofruese ndaj turisteve. 

-Duhet të ketë një plan të menaxhimit të trafikut nga Bashkiae Shkodrës  

-Njohuria civile dhe organizatat mjedisore jane te rendesishme po ashtu, ato duhet te integrohen me 

cmunden ne angazhimet mjedisore. 

Disa komente nga VSM( sa thatë janë të rendisishme, do të gjejnë përfshirje ne VSM). Ne kemi sygjeruar 

ne dokumentin paraprak të VSM, që bashkia të hartojë një plan për menazhimin e trafikut, vecanerisht për 

zonën qëndrore të qytetit të Shkodrës, ku përqëndrimi i ndotësve të ajrit është më i lartë se në zonat 

periferike. Ndersa për gropat septike të ujërave të zëza në zonën rurale do të vazhdojnë edhe shumë kohë, 

por në këto kushte ka nevojë për të hartuar një projekt për standartet që duhet të plotësojnë gropat septike 

si në zonën rurale dhe në zonat periferike të qytetit, të cilat nuk janë përfshirë në sistem. 

6. Pyetje: A merr parasysh VSM elementë të uljes së mbetjeve urbane që depozitohen ne lendfill.  

 

Pergjigje: Plani ka propozuar rritjen e kompostrimit te mbetjeve organike në bazë familjare dhe më gjerë, 

me qëllim që të ulet sasia e mbetjeve urbane që depozitohet në masën 40-45 %. VSM, e gjen të vlefshme 

këtë propozim e parashikuar në një projekt të vecantë dhe nga ana mjedisore e vlerëson me ndikime 

positive.  

 

7.Valentin Gocaj 

Pyetje: A ka pasur takime me autoritetet e Malit te Zi? 

Po ka pasur nga ekipi i planit, ato kryesisht kane qene me karakter infrastrukturore dhe lidhjeve me ne 

shkalle Kombetare, rruga Peisazhistike e Velipojes dhe autostrada nga Murriqani ne Berdice, por është 

diskutuar edhe për ceshtjet e ndikimeve në mjedis. 

Propozim: Shfrytëzimi i inetreve ne shtretërit e lumenjve Drin e Bunë duhet të ndërpriten dhe transporti i 

sedimenteve të eroduara duhet te bllokohen para se ato te perfundojne ne shtreterit e lumenjve. 

Persa i takon erozionit te lumit Buna pervec pyllezimit duhen edhe masa inxhenierike. 

 

8. Denis 

A jane marra masa per mborjten e zonave te mbrojtura, si ajo e Velipojes e Bunes? 

-Të mos shkelet ligji për zonat e mbrojtura dhe ndërtimi i infrastrukturës në këto zona. 

Koment i VSM-së (Po, jane mbajtur parasysh në vlerësim mbrojtja e zonave me status në 

ruajtje.Theksova se ne Panin Pergjithshem Kombetar, është pëecaktuar ndërtimi i rrugës Peizazhike 

Ulqin-Velipojë, që kalon në zonë të mbrojtur. VSM do të përfshijë në dokument edhe këtë ceshtje duke 

trajtuar impaktet që shkakton edhe pse ajo është pjesë ë PPK. 

 

 

 

Te pranishmit ne takimin e Trete. 
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Konsiderimi i Problemeve të ngritura ne dëgjesat publike. 

 

Grupi i Vlersimi strategjik mjedisor te planit shkodër është kujdesur që te përgjigjet për të gjitha pyetjet 

nga pjesëmarresit si dhe të adresojë ne dokumentin projekt propozimet qe janë bërë ne këto degjesa dhe të 

adresoje ne VSM propozimet e bëra nga pjesëmarrësit. Në këtë kuadër po trajtojmëzgjidhjet dhe adresimn 

e problemeve  sipas dëgjesave te kryera. 

 

a) Dëgjesa e Parë me Grupet e Interesit 

Përgjigjet e pyetjeve janë janë percjellë në dëgjesë edhe kur ka qënë ë nevojshme janë berë komentë të 

rëndësishme dhe që ne pergjithësi janë trajtuar edhe në dokumentin e dëgjesës. 

Ndërkoh disa nga propozimet e bëra janë perfshirë në dokumentin e VSM ë formë të masave zbutëse, në 

disa raste duke ndikuar që plani të rishikonte elemtë të vecantë ose të shprehura ne propozimet e 

projekteve. 

Në një nga propozimet eshtë kërkuar që bashkia të hartojë planin e menaxhimit të pujeve dhe kullotave si 

një domosdoshmeri per nje administrim më të mirë. 

Ky  propozim është reflekuar në dokumentin e VSM, plani ka përgatitur një fishë për pyllezimin e malit 

të Taraboshit. 

Në një propozim u kërkuan që ujërat e zeza të qytetit të Shkodrës te mos derdhen me ne Liqenin e 

Shkodres e Lumin e Bunës të patrajtuara. Në dokumentin e VSM është rekomanduar ndërtimi i një 

impianti të trajtimit ë ujërave të zeza në kufijtë e bashkimi të lumit Drin dhe Bunë. 

Për disa cështje të ngritura propozohen thellimi i lumit Buna për menjanimin e përbytjeve por ekpertiza 

nuk e konsideron këtë masë të rendësishme prandaj nuk është përfshirë në dokumentin e VSM ose ne 

dokumentet e tjera të planit strategjik. 

 

 

Diskutantë të tjere kerkuan kufizimin e shperhapjes urbane si nje fenomen me impakte mjedisore 

negative, zenien e tokave bujqesore me ndertime si dhe shtimin e rreziqeve te perbytjeve. Ky propozim 

është marrë parasysh në skenarin e zhvillimit policentrik që ka zgjedhur plani dhe që siguron mbrojtjen e 

tokave bujqësore potenciale ne krahasim me skenarin e shperhapjes urbane qe ka vazhduar deri me tani. 

 

b) Degjesa publike me publikun e gjere. 

Degjesa eshte fokusuar në një përmbledhje të problematikave të ndjeshme mjedisore, ndikimi i 

programeve dhe projekteve në mjedis dhe përputhshmeria e objektivave të planit me objektivat mjedisore. 
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Për të gjitha pyetjet e shtruara pergjigja gjindet në domunentin e dëgjesës. Disa nga pyetjet kanë bërë të 

mundur pasurimin e mëtejshëm me informacion të ri të cilet janë pasqyruar në dokumentin e VSM. 

Kështu nga një pyetje për treguesit e hapësirave të gjelbërta në qytetin e Shkodrës, kjo bashki plotësoji të 

dhënat me nje informacion të ri, jo vetëm për sipërfaqet e gjelbërta të menaxhuara por edhe ato 

periferiket. Këto tregues u pasqyruan në domunetin VSM. 

Në mjaft diskutime u kërkua qe bypassi perëndimorë ne breg të liqenit i filluar në 2011 dhe ku punimet 

janë nderprere te mos mbetet ashti sic eshte, për arsye se shkakton impakte të rënda mjedisore dhe të 

lidhjes se qytetit me Liqenin, të dëmtimit të biodiversitetit të qytetit si dhe rritjes se nivelit të zhurmave 

nëse do të përdoret për qëllimit për të cilin filloji ndertimi si rrugë e shpejtësisë së larte nga Shkodra në 

Hanin e Hotit. 

Propozimi është përfshirë ne dokumentin e VSM dhe plani ka propozuar nje projekt për ta transformuar 

në peisazh naturore dhe me funksion rekreacion. U propozua gjithashtu që zhavorri i bypassit te zhbëhet 

nga firmat qe operaojne në grumbullimin e inerteve lumore dhe të ndërpritet shfrytëzimi i inerteve në 

lumenj. Propozimi është mbështetur edhe nga dokumenti i VSMs. 

Në një propozim që bashkia të hartojë një plan per menaxhimin e trafikur me synim uljen e shkarkimeve 

në mjedis. Ky propozim është adresuar ne dokumentin e VSM, në dokumentin Plani. Gjithashtu në 

Shkoder eshte duke punuar nje shoqeri per transportin ku perfshihet edhe menaxhimi i trafikut. 

U shtua një propozim qe lidhet me shtimin e pyjeve për të plotesuar nevojat e popullsise me dru zjarri. Në 

dokumentin e VSM, mbi objektivin e PPK është detajuar siperfaja e pyjeve qe duhet të shtohet deri me 

2020. Në një pyetje specifike u kërkua qëndrimi i VSM-se lidhur me menaxhimin e mbetjeve ne njesite 

administrative te zones së Veriut. Në dokumenti n vlersimit mjedisor dhe të PPV Shkodër është perfshirë 

nje projekt i cili ka të bëje me kompostimin e plehrave organike si dhe te ngritjes së nje sistemi trasferimi 

në Postribë të Shkodrës ku do të menaxhohen mbetjet organike të cilat vijnë nga këto njesi administrative. 

Një pjesëmarrës e përqëndroji diskutimin e tij në cënimn e zonave të mbrojtura në saje te kalimit tenje 

autostrade dhe nje peisazhistike nga Mali i Zi ne zonen e NenShkodres ku pregk zonen mbrojtur të Bunes. 

Folësi u sqarua se këto nderitme infrastrukturore rrugore janë përcaktuar nga Plani i Pergjithëshëm 

Kombëtar. Ndërkoh edhe në dokumentin e vlersimit strategjik mjedisor kjo çështje është komentuar dhe 

është kërkuar që të shikohet me kujdesin më të larte drejtë raportit të masave te domosdoshme per tu 

aplikuar ne biodiversitetin, ne sistemin ujore kullues dhe bujqesor, dhe në zoant të cilat do te priten në 

abitatet e tyre dhe menjanimin e përbytjeve. 
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AKTIVITETET E VSM-së 

Aktivitetet e VSM-së 

Aktiviteti Data Shenime 

NJOFTIMI MINISTRISE MJEDISIT 
PER HARTIMIN E PLANIT 

26.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/5/2016 

Bazuar në Ligjin nr. 91/2013 për Vleresimin 
Strategjik mjedisor, neni 8(Njoftimi I 
Misistrisë), Bashkia e Shkodrës me 
shkresëen nr.4731, datë 26.04.2016 
“Njoftim për fillimin e hartimit të PPV-së 
Bashkia Shkodër, ka kërkuar shqyrtimin e 
dokumentacionit nga Ministrai e Mjedisit 
për fillimin e procesit të VSM-së në kuadër 
të planit. 
 
Ministria e Mjedisit me shkresën nr.2840/1, 
datë 18/5/2016, është shprehur se plani I 
sipërcituar duhet ti nënshtrohet procesit të 
VSM-së për PPV Bashkia Shkodër,ku 
specifikohen edhe prioritetet që duhet të 
mbahen parasysh 

TaKIME KONSULTATIVE ME 
GRUPET E INTERESIT dhe 
Institucione 

  

Agjencia kombetare e Mjedisit 
(AKM). –  
 
 

 
 
04/04/2016 

Ky takim u zhvillua me Z. Julian Beqiraj, 
Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë si pjesë e 
informimit mbi situatën e territoreve të 
rëndësisë kombëtare në bashkinë e 
Shkodrës, gjetje të Raportit të Gjëndjes në 
Mjedis 2015, problemet më të nxehta 
mjedisore në territorin e bashkisë Shkodër si 
dhe probleme të tjera mjedisore. 
 

Takim ne Ministrine e Mjedisit, 
drejtoria e Biodiversitetit dhe 
Zonave te Mbrojtura. 
 

25/5/2016 Ky takim u organizua me Silvamina 
Alshabani dhe Ermal Halimi –Ministria e 
Mjedisit, drejtoria e Biodiversitetit dhe 
Zonave të mbrojtura dhe me ta është 
diskutuar rreth Planeve të Menaxhimit të 
Zonave të Mbrojtura, sistemit hartografik të 
zonave të mbrojtura ekzistues si dhe në 
lidhje me listën e kuqe të florës dhe faunës 
në Shqipëri. 
 

 Takim ne Agjencinë 
Kombëtare të Zonave të 

26/5/2016 Takim me Z.Zamir Dedej, Drejtor i 
Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të 
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Mbrojtura: 
 

Zonave të Mbrojtura: 
Diskutuam mbi zonat me status në mbrojtje, 
zona të mbrojtura të propozuara, 
funksionimi i Administratave të Zonave të 
Mbrojtura, problemet kryesore mjedisore, 
lidhja me procesin e planifikimit si dhe disa 
çështje konkrete, të cilat duhen mbajtur 
parasysh gjatë planifikimit të përgjitheshem 
vendor të Bashkisë 

Takim Ministria e Mjedisit 
Sektori VSM-se: 

 

25/5/2016 
18/7/2016 

Takim me Dr. Ornela Shoshi, Ministria e 
Mjedisit, Sektori VSM-së: 
Diskutuam rreth ligjit të VSM-së dhe hapat 
për degjesen Publike dhe grupet e interesit. 
 

Takim ne Agjencine Kombetare 
te Zonave te Mbrojtura  

26/5/2016 
Takim me specialistet  e Zonave të 
Mbrojtura / Sulejman Xhepa etj. 
-Diskutuam lidhur me Planet e Menaxhimit 
të Zonave të Mbrojtura, me informacionin 
se Plan ka për Liqenin e Shkodrës, akoma jo 
për PK të Thethit dhe është në proces për 
Velipojë-Bunë. Së fundi u fol për kurorën 
malore të Alpeve dhe potencialin turistik që 
ka kjo zonë veriore e Bashkisë Shkodër ka, 
ndaj edhe mbrojtja dhe promovimi i vlerave 
natyrore, të biodiversitetit dhe të klimës të 
mbeten një prioritet i rëndësisë Kombëtare. 
Gjithashtu edhe rreth propozimit te bere per 
Parkun e Alpeve. 
 

. 
Drejtoria e Basenit “Drin-Bune-  
Shkoder 
 
 

15.03.2016 Diskutim me stafin e basenit “Drin- Bune”. Z. 
Martin Pellumbi (drejtor dhe tjere)  
Ky takim u zhvillua si pjesë e informimit mbi 
situatën e segmentit hidrik natyrore në 
Bashkinë Shkodër Drin - Bunë. Disa nga 
tematikat të folur ne kete takim janë qoftë 
të sferës turistike dhe shfrytezimit të lumit 
Buna për qellime të tilla, por edhe ato të 
lidhura me menaxhimin dhe evitimin e 
situatave të emergjencave ujore natyrore. 
Perforcimi i argjinaturës pergjatë   këtij 
segmenti ujore dhe rritja e aksesit për 
qëllime rikreative, impaktet mjedisore të 
bypassit perndimor të liqenit, përmbytjet e 
NënShkodrës etj  ishin disa nga propozimet 
e diskutantëve. 
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Takim me Drejtorine Rajonale 
e Bujqesise Shkoder. 
 
 

 
 
 
 
 
15.03.2016 

Ky takim u zhvillua Z.Fiqiret Xhabiaj si pjesë 
e informimit mbi situatën e tokës bujqësore 
në Bashkinë Shkodër.  
Në këtë takim 2 ishin tematikat e trajtuara 
në mënyrë të veçantë, njëra përsa i takon 
aftesisë prodhuese të produkteve lokale dhe 
ajo pjesë e lidhur me tregtimin e këtyre 
produkteve.Përsa i takon aftësise prodhuese 
problematikat që shfaq Bashkia e re Shkodër 
janë të lidhura me teknologjine e vështirë që 
sektori i bujqesise has, dhe kosto e lartë e 
karburantit që reflekton më pas edhe kostot 
e ujitjes dhe të përpunimit të tokës, në 
ndotjen e tokës dhe erozionin, humbjen e 
pjellorise, ndotja nga ujërat e zeza 
nëpërmjet infiltrimit të gropave septike, 
përmbytjet etj. 
 Pavaresisht puneve te kryera se fundi mbi 
thellimin e kanaleve kullues pergjate ish 
komunes Dajç dhe Programeve te ofruar nga 
Ministria e Bujqësisë, ky sektor mbetet 
akoma në ritme të avashtë drejtë shkallës 
rajonale të konkurrencës dhe tregtimit të 
produktit bujqësore. Fragmentimi i tokës 
bujqësore në parcela të vogla familjare bën 
që ky sektor të mbetet akoma largë idesë së 
fermës - pavarësisht  disa shembujve të mirë 
që mund të ndiqen e që janë realizuar falë 
Bashkëpunimit Internacional. 
 

NE AKPT  
Prezantohet PPV i Shkodres 

Drejtoria Rajonale e Mjedisit 
(ARM) -Shkoder 

15.03.2016 
11.05.2016 
20.06.2015 

Ne Drejtorine rajonale e Mjedisit (ARM) - 
Eduard Terthora, Drejtor,  
Takimet u realizua si pjesë e informimit mbi 
situaten e vendgrumbullimit të mbeturinave 
urbane (landfill) dhe menaxhimit të tyre. Ne 
kete takim u diskutua kryesisht si për 
sistemin e grumbullimit ashtu dhe për sfidat 
territoriale që has Bashkia e re Shkoder pas 
Reformes Territoriale. Z. Tërthora foli edhe 
për disa projekte pilot për të 
eksperimentuar por pa sukses mbi pika e 
grumbullimit dhe transferimit nga zonat me 
rural drejt landfillit. Gjate takimeve 
gjithashtu organizuam vëzhgime në terren si 
në qytetin e Shkodrës, Velipojë, Rrethina, 
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Postribë, Liqeni Shkodrës, Bypassin në breg 
të liqenit. 
 
-Menaxhimi ujërave të zeza 
-Menaxhimi i mbetjeve Urbane dhe vizite në 
vend-depozitimin e vjetër në Shkodër dhe 
ne nje pjese te NJA. 
 
 
 

Takim me Administraten e 
Zonave te Mbrojtura Shkoder 

16/7/2016 Takim me Administraten e Zonave te 
Administraten e Zonave te Mbrojtura 
shkoder 
-Brënda Zonave të mbrojtura menaxhohen 
11 mijë ha pyje. 
-Thethi nuk ka përgatitur akoma Plan të 
Menaxhimit të Parkut 
-Ne 10 njësite Administrative, Dajçi, Bërdica 
dhe rrethinat nuk kanë Plan të Menaxhimit 
të Pyjeve 
-Ka nje numer te konsiderueshem te 
specieve te rrezikuara te flores dhe faunes ( 
ve ne dispozicion listen) 
-Në lumin e Thethit hidhen mbetje plastike 
dhe ka ngordhje të peshkut. 
-Në Parkun e Thethit gjëndja është e mirë 
-Në Parkun e propozuar të Alpeve, janë 
propozuar disa HEC-e, të cilët do të 
dëmtojne zonat e mbrojtura dhe mire eshte 
te rishqyrtohen. 
-Në Theth të krijohen shtigje për turistet, 
por jo autostradë 
-Te hiqet barriera fizike bypass dhe të 
kthehet në peizazh 
-Pika e përmbytjes së Drinit, është aty ku 
bashkohet me Bunën dhe në Gurin e Zi. U 
diskutuan masat e nevojshme  
 

Takim me Prof. te Universitetit 
“Luigj Gurakuqi” 

07 dhe 23/6/2016 Takime me Prof. Mahir Domi, L.Dibra dhe 
B.Bushati, diskutime per liqenin e Shkodres, 
biodiversitetin dhe menaxhimin e ujerave te 
zeza  

Takim ne Ministrine e Bujqesise 
dhe Administrimin e Ujerave  

3 takime  Me Z. Arben Pambuku, Arben Muka, lidhur 
me problemet e permbytjeve te Shkodres 
dhe planeve te Ministrise Bujqesise per 
kufizimin e rreziqeve/ 

Takimi ne Bashkine e Shkodres 
dhe ne NJ.A 

vazhdimisht Vrojtime në vend për menaxhimin e 
mbetjeve urbane dhe ujerave tëzeza, 
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mbrojtjen e pyjeve, erozioni, lumenjtë, 
ujerat nëntokësore, liqeni Shkodrës, 
menaxhimi I tokave bujqësore 

KONSULTIM PUBLIK ME 
GRUPET E INTERESIT NE 
BASHKINE SHKODER 

07/06/2016 Organizuar në sallën e keëhillit Bashkiak 
Shkodër me grupet e interestit, 
paralajmeruar me parë sipas afatit ligjor, ku 
u prezantua Gjendja e mjedisit në Bashkinë 
Shkodër (shtojca nr.1). Komentet e 
grumbulluara janë shqyrtuar dhe mbajtur 
parasysh në hartimimin e Raportit paraprak 

DOREZIMI I RAPORTIT 
PARAPRAK TE VSM-se 

  

DEGJESE PUBLIKE PER 
RAPORTIN PARAPRAK  TE VSM-
se 
 
 
 

23.06.2016 Kjo degjesë publike është berë me të gjithë 
pjesëmarrësit, krahas dëgjesës publike të 
organizuar për PPV, Bashkia e Shkodrës, 
dt.23.06.2016. Në këtë dëgjesë publike u 
prezantua nga grupi edhe një Raport 
Paraprak i VSM-së për planin e Shkodrës. 
 

Degjese publike per Raportin 
Paraprak te VSM-se Shkoder 

20/7/2016 Takimi mbi degjesën publike organizuar nga 
Bashkia Shkodër u zhvillua me datën 
20/07/2016 në zyrën e Keshillit Bashkiak 
Shkodër. Kjo degjesë e paralajmeruar më 
parë pati si objekt Raportin Paraprak të 
VSM-së, duke u fokusuar në shqyrtimin e 
ndikimeve në mjedis të programeve dhe 
projekteve të propozuar – në kuadër të 
hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të 
Bashkisë Shkodër. 

DOREZIMI I RAPORTIT 
PERFUNDIMTAR TE VSM-së 

 Në Ministrinë e Mjedisit, MZHU dhe Bashkia 
Shkodër 
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TABELAT, GRAFIKET, HARTAT   

 

  

INDEX-i I TABELAVE 

TABELA 1 - Fazat kyc te procesit te VSM 

TABELA 2 - Rezulatet e Monitorimit per Treguesit NOx, O3 

TABELA 3 - Norma e BE per ajrin Urban 

TABELA  4 - Numeri i diteve qe tejkalon standartin ditore te BE per PM10 

TABELA 5 - Lendet Ozonholluese ne vite. 

TABELA 6 - Temperatura mesatare vjetore e ajrit Shkoder ne periudha te ndryshme. 

TABELA 7 - Parashikimet e ndryshimit te Temperatures 

TABELA 8 - Parashikimet e ndryshimit te reshjeve ne % 

TABELA 9 - Temperatura mesatare shumvjecare 

TABELA 10 - Vlerat e radioaktivitetit ne Lumin Drin. 

TABELA 11 - Permbajtja e Klorofiles Liqeni Shkodres. 

TABELA 12 - Gjendja Trofike ne Liqenin e Shkodres. 

TABELA 13 - Sistemet e Territorit. 

TABELA 14 - Fondi Pyjor. 

TABELA 15 - Siperfaqe e Rrugeve. 

TABELA 16 - Karakteristikat Bujqesore te Shkodres. 

TABELA 17 - Zonat e mbrojtura, bashkia Shkoder. 

TABELA 18 - Gjenerimi mbetjeve 

TABELA 19 - Sasia e mbetjeve te prodhuara ne Bashkine Shkoder. 

TABELA 20 - Mbetjet Spitalore 

TABELA 21 - Vajra te dorezuar per riciklim 

TABELA 22 - Konventat dhe direktivat e BE dhe shtetit Shqipetar. 

TABELA 23 - Ndikimet mjedisore qe mund te shkaktohen nga aktivetet e parashikuara ne Plan. 

TABELA24 - Kriteret e Vlersimit dhe Metodologjise per objektivat. 

TABELA 25 - Vlersimi i niveli te perpuethshmerise se objektivave. 

TABELA 26 - Vlersimi i perputhshmerise se plani me objektivat mjedisore. 

TABELA 27 - Projektet e propozuar ne 5 objektiva strategjike. 

TABELA  28 - Perputhshmeria e objektivave mjedisore dhe impakti i projekteve ne mjedis. 

TABELA 29 - Indikatoret e PM10 ne cilesine e ajrit. 
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TABELA 30 - Masat per mbrojtjen e biodiversitetit. 

TABELA 31 - Monitorimi i ndikimeve ne mjedis prej zbatimit te planit. 

TABELA 32 - Monitorimi i ndikimeve te projekteve dhe ne mjedis. 

INDEX-i I GRAFIKËVE 

GRAFIKU 1 - Vlerat Ditore te PM10 

GRAFIKU 2 - Vlerat mesatare vjetore te PM2.5 

GRAFIKU 3 - Vlerat mesatare vjetore te NO2 

GRAFIKU 4 - Vlerat vjetore te SO2 

GRAFIKU 5 - Trendi i SO2 ne kater vitet e fundit. 

GRAFIKU 6 - Vlerat mesatere te O3 

GRAFIKU 7 - Vlerat 8 orare te O3 

GRAFIKU 9 - Trendi ne 4 vitet e fundit te O3 

GRAFIKU 10 - Vlerat mesatare vjetore Monoksid Karboni 

GRAFIKU 11 - Monitorimi i NOx dhe O3 ne dy sezone. 

GRAFIKU 12 - Vlerat e NOx e NO2 ne bashkite kryesore. 

GRAFIKU 13 - Vlerat mesatare te NOx ne qytete per sezonin Nentor, Dhjetor 2015. 

GRAFIKU 14 - Vlerat mesatare te O3 per sezonin Nentor, Dhjetor 2015. 

GRAFIKU 15 - Vlerat mesatare vjetore te Benzenit 

GRAFIKU 16 / 17 - Matjet e zhurmave ne Shkoder 

GRAFIKU 18 - Temperaturat e ajrit Shkoder 

GRAFIKU 19  - Rreshjet ne milimentra 

GRAFIKU 19 / 1 - Anomalite e Temperatures ne Shkoder. 

GRAFIKU 20 - Lartesia e debores ne stacionin meterologjik ne Narel dhe Bog. 

GRAFIKU 21 - Cilesia e ujerave te Bazenit te Drinit. 

GRAFIKU 22 - Vlerat mesatare te O2 ne vite. 

GRAFIKU 23 - VLerat mesatare ne NBO5. 

GRAFIKU 24  - Vlerat mesatare te NH4 

GRAFIKU 25 - Vlerat mesatare vjetore te NO2 

GRAFIKU 26 - Vlerat mesatare ne vite te NO3 ne uji. 

GRAFIKU 27 - Vlerat mesatare vjetore te NO3, 2015 

GRAFIKU 28 - Vlera e radioaktivitetit Alfa mbi dy lumenj. 

GRAFIKU 29 - Trasparenca e ujit te Liqenit. 
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GRAFIKU 30 - Permbajtja e O2 Liqeni Shkodres. 

GRAFIKU 31 - Permbajtje e fosforit ne Liqenin e Shkodres. 

GRAFIKU 32 - Permbajtje e NH4 

GRAFIKU 33 - Permbajtja e NH3 ne Liqenin e Shkodres. 

GRAFIKU 34 - Permbajtja e NKO ne Liqenin e Shkodres. 

GRAFIKU 35 - Tokat Bujqesore sipas njesive. 

GRAFIKU 36 - Tokat e Kultivuara dhe te pakultivuara. 

GRAFIKU 37 - Perdorimi Tokes. 

GRAFIKU 38 , 38/1 - Ndryshimet Klimatike. 

GRAFIKU 39 - Popullsia 

 

 

INDEX-i I HARTAVE 

HARTA 1 - Harta e Vizioni Bashkia Shkoder 

HARTA 2 - Harta Hidrogjeologjike 

HARTA 3 - Sistemi Hidrik, Bashkia Shkoder. 

HARTA  4 - Ndotja e baseneve ujore 2014. 

HARTA 5 - Harta e Relievit Shkoder. 

HARTA 6 - Harta Gjeomorfologjike Shkodres. 

HARTA 7 - Temperatura e tokes ne thellesi 100 meter. 

HARTA 8 - ByPassi Perendimore, Liqeni Shkoder. 

HARTA 9 - Sistemet natyrore 

HARTA 10 - Sistemi Ujor. 

HARTA 11 - Sistemi Infrastrukturore 

HARTA 12 - SIstemi Urban 

HARTA 13 - Zonat Informale 

HARTA 14 - Sistemet Bujqesore. 

HARTA 15 - Harta Petologjike e Shkodres. 

HARTA 17 - Zonat e mbrojtura, bashkia Shkoder. 
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HARTA 18 - Peisazhi i Mbrojturi Bune - Velipoje. 

HARTA 19 - Harte e Hidrocentraleve 

HARTA 20 - Pasurite minirare. 

HARTA 21 - Pozicioni strategjik Bashkise Shkoder. 

HARTA 22 - KUZ qyteti Shkoder. 

HARTA 23 - Venddepozimitet e pambyllura ne Shkoder. 

HARTA 24 - Fluksi Mbetjeve 

HARTA 25 - Zona industriale e Shkodres. 

HARTA 26 - Fluksi Energjise. 

HARTA 27 - Fluksi i Ujit. 

HARTA 28 - Hapesirat e gjelberimit publik. 

HARTA 29 - Zjarret. 

HARTA 30 - Zonat e permbytura. 

HARTA 31 - Strukturat mbrojtese nga permbytjet i lumit Buna. 

HARTA 32 - Bypassi Perendimore liqeni Shkoder. 

HARTA 33 - Gjeorreziqet 

HARTA 34 - Erozioni i brigjeve dhe lumenjve. 

HARTA 35 - Zonat Sizmike. 

HARTA 36 - Trashegimia Kulturore 

HARTA 37 - Fluksi Urshqimit 

HARTA 38 a), b), c) - Skenaret e Zhvillimit. 

HARTA 39 - Muzet ne Historike ne Qender te Shkodres. 

HARTA  40 - Sistemi Infrastrukturore i propozuar. 

HARTA 41 - Vendet e masave inxhenieristike ne zonat e mbrojtura. 

HARTA 42 - Harta e Autostrades Murriqan-Berdice 

HARTA 43 - Rruga peisazhistike Pulaj - Gomsiqe - Torovice. 
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HARTA 44 - Rruget kryesore Urbane te propozuara. 

HARTA 45 - Rruget dytesore InterUrbane te propozuara. 

HARTA 46 - Rruga Shkoder - Theth 

HARTA 47 - Rruget Urbane Dytesore. 

HARTA 48 - ByPassi Perendimore 

HARTA 49 - Rruga Shiroke Zogaj. 

HARTA 50 - Rehabilitimi i kanaleve kullues. 

HARTA 51 - Rikualifikimi i Landfillit te pambyllur. 

HARTE 52 - Rruga Shiroke - Zogaj. 

HARTE 53 - Terminali Multimodal Shkoder. 

HARTE 54 - Terminali Ujor. 

HARTE 55 - Terminali Velipoje. 

HARTE 56 - Thertore, Rrethinat. 

HARTA 57 - Rikualifikimi i qendres Gomsiqe. 

HARTA  58 - Tregu Bio, Postribe. 

HARTA 59 - Tregu Zdrale. 

HARTA 60 - Urbanizimi Rrethinat. 

HARTA 61 - RIkualifikimi i zones industriale.  

HARTA 62 - Vendndodhja e projekteve te propozuar. 

HARTA 63 - Ripyllezimi i Malit Tarabosh. 

HARTA 64 - Permiresimi i mbrojtjes nga argjinaturat, Lumi Buna. 

HARTA 65 - Bypassi Perendimore. 

HARTA 66 - Punime te mundeshme te masave zbutese per permbytjet. 
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FIG. 1 - Fortesia e pergjithshme e ujit per aquiferin AL100 

FIG. 2 - Natrium per aquiferin AL100 

FIG. 3 - Kalciumi per aquiferin AL100 

FIG. 4 - Magnezi ne aquiferin AL100 

FIG. 5 - Hekuri per aquiferin AL100 

FIG. 6 - NH4 per aquiferi AL100 

FIG.7- Klori per aquiferin AL100 

FIG.8 - SO4 per aquiferin AL100 

FIG.9 - NO3 per aquiferin AL100 

FIG.10 - NO2 per aquiferin AL100 

FIG. 11 - Izoli i habitateve. 

FIG. 12 - Masat inxhenierike zbutese. 
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