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FALENDERIME  

           Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor (VSM) per  Planin Rregullues te 

qytetit te Shkodres ,u pergatit nga Ekspertja e Mjedisit Evelina Riska e licensuar  

nga Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave  si Ekspert per 

Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (VNM) dhe Auditimin Mjedisor. 

           Permbajtja e Raportit te VSM  pasqyron  harmonizimin e gjithe punes se 

perbashket  te grupit  per hartimin e Planit Rregullues te Shkodres ,diskutimeve  

me autoritetet lokale te Bashkise Shkoder ,me Agjencine Rajonale te Mjedisit 

Qarku Shkoder,Agjencise se Baseneve te Ujit Shkoder ,Agjencia e 

Legalizimit,Urbanizimit dhe Integrimit  te Zonave/Ndertimeve Informale (ALUIZNI) 

,kontakteve e diskutimve  me pushtetin  lokal te perfshire  ne kete territor ku 

shtrihet  studimi,vizitave  ne terren dhe takimeve e diskutimeve  me specialist te 

fushave te ndryshme  ,si dhe konsultimin dhe evidentimin materialeve 

teknike,dokumentare,raporteve kerkimore dhe punimeve te ndryshme,strategjive 

dhe planeve lokale te veprimit ne sektore te ndryshem te zhvillimit. 

        I drejtojme  falenderime te sinqerta ,drejtuesve te pushtetit lokal ,Kryetarit  

te Bashkise Shkoder  Z.  Lorenc Luka ,Keshillit  te Bashkise per ndihmen dhe 

lehtesite qe na krijoi ne bashkepunim me perfaqesuesit e komunitetit, per te bere 

te mundur dialogimin ,thithjen  e mendimit dhe sigurimin e informacionit  te 

nevojshem  per hartimin e Raportit  te Vleresimit Strategjik Mjedisor (VSM) ,per 

Planin Rregullues te  Qytetit te Shkodres dhe pergatitjen e Reportit te Vleresimit 

Strategjik Mjedisor. 
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           PARATHENIE 

          Nderkohe qe  ne dekaden e pare te tranzicionit ,Shqiperia ka arritur ne 

menyre te cuditshme  te reagoje mire ndaj kerkesave te menjehershme 

ekonomike dhe sociale,qe qytetet i perballojne  nepermjet  perpjekjeve pothuajse 

te pakualifikuara private,dekada ne vazhdim kerkon nje reagim krejt te 

ndryshem.Per te siguruar suksesin  e ardhshem te qyteteve –mundesi banimi dhe 

qendrueshmeri mjedisore ,lehtesi dhe integrim social te popullsise me te ardhura 

te uleta-mund te jete nje sfide akoma me e madh,sepse kjo kerkon nje ekuiliber 

me te mire mes iniciativave private dhe publike ne zhvillimet e ardhshme urbane. 

         Problemet mjedisore jane kryesisht  te lidhura me ndikimin e aktivitetit 

njerezor.Ekziston nje lidhje e ngushte midis komponenteve te mjedisit dhe 

burimeve natyrore e shfrytezimit te tyre si baze jetese e mireqenie  per zhvillimin 

e shoqerise . 

       Zhvillimi i pakontrolluar urban,levizja e pakontrolluar e popullsise,perdorimi i 

burimeve natyrore ne menyre jo te qendrueshme dhe mungesa e stimujve 

ekonomike per ruajtjen ,zhvillimin dhe perdorimin e burimeve natyrore,ndotja 

historike e trasheguar ,mungesa e praktikave te mira te  menaxhimit dhe 

kontrollit te shkarkimeve ne mjedis,shkalla e ulet e ndergjegjesimit mjedisor te 

publikut  dhe biznesit per problemet e mjedisit,jane disa faktoret  kryesore qe 

kane renduar gjendjen e mjedisit.Levizjet e medha demografike qe kane 

shoqeruar zhvillimet ne dy dekadat e fundit kane ndikuar ndjeshem ne jeten 

social-ekonomike te popullsise.Shume zona me  perpara te panjohura ,sot jane 

populluar  nga migracioni i banoreve  te zonave me te thella te vendit drejt 

zonave me perspektive me te mire zhvillimi. 

          Keto levizje demografike jane shoqeruar  me nje rritje dramatike te numrit 

te aktiviteteve te ndertimit.Ndonse kjo eshte perqendruar  kryesisht ne zonat 

ekzistuese urbane dhe ne zonat bregdetare,nje numer i madh shtepish banimi 
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dhe aktivitetesh jane ndertuar  ne ngastra te vogla,ne zona te shperndara dhe ne 

rafshinat bregdetare.Nje numer i madh ndertimesh jane kryer  ne menyre 

informale dhe pa lejet e nevojshme. 

          Ne kushtet e praktikave  te tilla zhvillimore,praktikat per zhvillimin e 

infrastruktures inxhinierike  per mbrojtjen  e mjedisit,ne menyre te vecante  per 

furnizimin me uje te pijshem,mbledhjen dhe trajtimin e ujrave te zeza si dhe 

grumbullimin e depozitimin e mbetjeve te ngurta urbane,jane teper te veshtira 

dhe shume me te kushtueshme sesa mund te ishin ne rastin kur ne vend te ketij 

zhvillimi te shperndare dhe kaotik te kishin nje vendosje ne zona banimi e 

zhvillimi te organizuara,planifikuara dhe sistemuara sipas standarteve 

bashkekohore. 

          Kete organizim  dhe planifikim ,ka per qellim te realizoje hartimi i Planit 

Rregullues te Qytetit te Shkodres.Projektet dhe propozimet qe ky zgjerim ka 

propozuar per t’u zhvilluar do te  analizohen dhe shqyrtohen per te pare ndikimin 

e tyre ne mjedis dhe ndryshimet qe do te pesoje perdorimi i territorit dhe 

shfrytezimi i potencialit te burimeve natyrore te zones nga zgjerimi i vijes 

kufizuese. 
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          HYRJE 

         Deri  para 15 vjetesh  bota e njihte Shqiperine kryesisht si nje shoqeri shume 

te izoluar,ku shteti kishte te perqendruar titujt e  pronesise dhe kontrollin mbi 

pronen,e ngjashme me disa vende te tjera socialiste.Qe nga ajo kohe Shqiperia ka 

perjetuar ndryshime   te jashtezakonshme me pothuajse asnje ngjashmeri me 

ekonomi te tjera ne tranzicion.Ne vitet e fundit Shqiperia eshte dalluar ne rajonin 

e Europes dhe Azize Qendrore per mbajtjen e nje ritmi te larte  te rritjes 

ekonomike,per suksesin ne zbutjen e varferise,per shkallen e levizjes se 

popullsise,si ne migracionin e brendshem ,ashtu dhe ne ate te jashtem ,si dhe per 

energjine sipermarrese te shqiptareve, e treguar kjo ne transaksionet formale dhe 

vecenarisht  ne to joformale.Ndikimet e nje transformimi  te tille ,njekohesisht  te 

mire  dhe te keq,jane bere shume te dukshme ne kuptimin fizik ose hapesinor dhe 

ne jeten e perditshme te njerezve  ne zonat urbane ,sidomos ne ato zona qe jane 

zgjeruar me shpejtesi. 

          Urbanizimi ne Shqiperi  ka kaluar neper tre faza te ndryshme qe prej renies 

se komunizmit.Faza e pare u dominua nga sektori informal.Faza e dyte u 

karakterizua  nga konsolidimi  i sektorit informal dhe shfaqja e sektorit 

formal.Faza e trete  dhe ekzistuese konsiston ne forcimin e sektorit formal dhe 

rregullimin e zhvillimeve informale.Objektivi kryesor i qeverise gjate fazes se trete  

ishte legalizimi dhe integrimi i tregut te pasurive te patundshme. 

         Ndertimet e reja dhe urbanizimi ne dy fazat e para kane qene spontane dhe 

kane ndodhur me shume pak nderhyrje nga ana  e qeverise qendrore.Ne te 

vertete vete-pershtatja e sektorit privat,gjate dekades se pare te tranzicionit,ishte 

shume e dukshme,duke pasur parasysh piken e nisjes: nje shperndarje  artificial 

hapesinore e popullsise(65 perqind ne zonat rurale),pronesi shteterore te 70 

perqind te inventarit te shtepive te banimit,dhe kerkesa  shume e kufizuar   per 

strehim(shfrytezimi I siperfaqes se ndertimit ishte  vetem 5m2   per person ne 
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zonat urbane,krahasuar kjo me 16m2 ne Bullgari ne periudhen e tranzicionit).Duke 

pasur parasysh  dobesite ekonomike dhe administrative ne fillimin e viteve 

’90,ndertimet informale ishin e vetmja menyre praktike per strehimin e popullsise 

se zhvendosur  ,.Si rrjedhoje,kjo faze e pare e urbanizimit te Shqiperise nuk duhet 

konsideruar si  negative.Ajo kontribuoi ne nen-ndarjen dhe ne shperndarjen e 

tokes,prone e shtetit,ne parcela te vogla brenda nje kohe te shkurter,dhe krijoi 

nje invetar te madh  te banesave te perhershme qe me pas mund te shiteshin e 

bliheshin. 

          Pavaresisht pesembedhjete viteve te tronditjeve sociale dhe 

ekonomike,rezultati i nje procesi te zhvillimit urban  ne dukje    kaotik ne fakt  

eshte pozitiv per qytetet,per sa i perket  siperfaqes se ndertimit dhe numrin e 

apartamenteve te reja te ndertuara –perfitime te cilat  u ndane jo vetem brenda 

shtreses se mesme ne rritje,por edhe brenda shtresave te popullsise me te 

ardhura te uleta:Aftesia e shtresave me te ardhura te uleta per te arritur  te blinin 

shtepi relativisht te medha dhe te ndertuara  me cilesi te larte(edhe pse ne zona 

periferike pa sherbime urbane) eshte nje arritje e madhe .Ne shume  vende te 

ardhurat mesatare per familje  te ngjashme me ato te Shqiperise,sidomos ato   qe 

perjetojne  nje migrim te permasave te medha  drejt qyteteve,pjesa me e madhe 

e familjeve ne grupin me te ulet zakonisht  mund te perballoje vetem banesa me 

siperfaqje  me te vogel se 40 m2 ne zonat pa sherbime urbane,dhe hendeku midis 

banesave te te pasurve dhe te te vaferve ne zonat urbane eshte me i 

madh.Mundesia e barabarte ne perdorimin e infrastruktures dhe sherbimeve 

sociale,gjithsesi .mbetet nje ceshtje e rendesishme per Shqiperine. 

            Struktura hapesinore e qyteteve te Shqiperise,qe vjen si rezultat i nje 

zhvillimi te vrullshem  e te paplanifikuar,eshte relativisht eficiente,sic duket dhe 

nga dendesia mesatare e ndertimit  qe varion nga 80 deri ne 200 persona per 

hektar.Struktura tipike eshte mjaft kompakte,ne shumicen e rasteve 

monocentrike dhe qe ekspozon nje model te qarte te perqendrimit te larte ne 

qender dhe uljes progresive te dendesise ne rrethina.Ky gradient ne ulje i 
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dendesise eshte zakonisht i shoqeruar me nje zhvillim  te qyteteve te bazuara ne 

kerkesen,qe kane  nje tradite me te gjate ne ekonomine e tregut.Nderkohe qe ne 

zonat peri-urbane dendesia eshte dukshme eficiente(me kursime ne kerkesat per 

truall),nje problem  kryesor eshte qe rrjeti i qarkullimit lejon trafikun e 

kembesoreve,por nuk eshte i pershtatshem  per levizjen e makinave dhe 

autobuzve,si dhe nuk ka hapesira te rezervuara per mjedise publike komunitare 

ose parqe. 

                 Megjithese familjaret dhe bizneset e ndertimit kane luajtur nje rol te 

rendesishem  ne ndertimin e shume lagjeve te reja brenda qendres se qyteteve 

dhe periferive te tyre,sektori shteteror ka mbetur prapa ne zhvillimin e 

infrastruktures dhe ne krijimin e nje kuadri te qarte ligjor lidhur me tregun  e 

pasurive te patundshme.Per me teper,bashkite nuk kane pasur mundesi te 

krijojne  nje burim te ardhurash te vetat,qe do te lejonin  mirembajtjen e duhur te 

infrastruktures te krijuar tashme.Mungesa e mbrojtjes se mjedisit urban dhe 

natyror,vecanerisht ne zonat bregdetare ka qene nje nga deshtimet e medha  

rregullatore.Ne disa raste, me dukshem ne Tirane,bashkite kane mundur te 

rikuperojne nje pjese  te hapesires publike te humbur nga ndertimet jo te ligjshme 

,ne parqe dhe brigjet e lumenjve,gjate viteve ’90 .Ne te  ardhmen nevojitet nje 

nderhyrje me aktive per te udhehequr zhvillimin urban te trojeve nepermjet 

planifikimit dhe rregullimit. 

               Pas procesit epik te urbanizimit qendron nje transformim i plote 

strukturor i ekonomise shqiptare,larg  bujqesise dhe industrise tradicionale dhe i 

orientuar  drejt sektoreve me teper produktive.Aktivitetet tregtare dhe 

sherbimet,te cilat  ne te gjithe  vendet shfaqen dhe lulezojne si pasoje e 

grumbullimeve urbane,kane qene kontribuesit kryesor te rritjes se PBB-se qe nga 

fillimet e viteve 1990.Turizmi eshte nje komponent shume i rendesishem  (ze 

rreth  30 perqind) i sektorit te sherbimeve,duke treguar shenja te mundesive ne 

rritje per bregdetin,kulturen dhe eko-turizmin,duke filluar nga nje stad mjaft 

fillestar.Me bum-in e ndertimeve,sidomos ne zonat urbane,sektori i ndertimit 
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eshte bere nje nga sektoret me dinamike te ekonomise se Shqiperise.Vezhgimi i 

Matjes se Standarteve te Jeteses (VMSJ) tregon se jo me pak se nje e katerta e 

ndertesave  per banim jane ndertuar  pas viteve 1990.Megjithese sektori i 

ndertimit ze  vetem  10 perqind te PBB-se ,ai ka qene burimi kryesor i rritjes se 

prodhimit qe nga viti 1998.Bujqesia ka  luajtur tradicionalisht nje rol te 

rendesishem ne ekonomi,duke zene 24 perqind te PBB-se dhe 58 perqind te 

punesimit ne vitin 2004.Sfidat e ketij sektori do te jene zhvillimi i produkteve me 

vlere me te larte ,per te cilat kerkesa vendase do te rritet  se bashku me te 

ardhurat ,vazhdimi i diversifikimit ne fushen e agro-perpunimit dhe rritja e 

mjaftueshme e cilesise per te mundesuar konkurrencesn ne tregjet  Evropiane. 

           Perqendrimi hapesinor i aktiviteteve ekonomike pasqyron dhe spjegon  

shperndarjen demografike ,sic shihet dhe ne tre rajone te medha /te zgjeruara. 

           Rajoni Qendror,i perqendruar ne Tirane dhe Durres ,perfaqeson 

perqendrimin me te larte  te firmave  te rregjistruara(pjeserisht per arsye 

administrative).Eshte ky rajon ku gjenden  sherbimet modern dhe aktivitetet 

prodhuese,shumica e kompanive me kapital te huaj,shumica e sektorit publik dhe 

bum-i i ndertimeve,se bashku.Ky rajon eshte po ashtu qendra e eksporteve dhe 

importeve,dominon te gjithe portet,transportin ajror dhe trafikun e pasagjereve 

ne vend. 

           Zona Bregdetare (ne veri dhe jug te Durresit) ka potenciale te 

pashfrytezuara  per turizmin dhe bujqesine/agro-biznesin,te cilat do te kerkojne 

mbeshtetje te strukturuar  per ti zhvilluar ,ne menyre qe te arrihen standartet e 

larta  dhe te perballohet konkurrenca e nje Bashkimi Europian ne 

zgjerim.Ekonomite lokale te kesaj zone influencuara nga investimet italiane 

dhe(ne nje shkalle disi me te vogel) nga ato  Greke ,ku te parat jane me te 

perqendruara ne sektorin e ndertimit dhe manifakturat per konsum,ndersa ato 

Greke jane fokusuara kryesisht tek tregtia. 
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          Zona e Brendshme nuk ka  shtysa/stimuj te rinj per te mos lejuar renien e 

sektorit bujqesor,dhe si rrjedhim   vazhdon  te mbetet mbrapa.Qytetet e Beratit 

dhe te Korces perbejne nje  perjashtim pozitiv dhe vazhdojne te ruajne nje 

dinamike rajonale dhe rritje te sipermarrjeve. 

           Urbanizimi dhe rritja e levizjes se popullsise ne zonen e  Shkodres,Zadrimes 

dhe Lezhes,perben njekohesisht mundesi por edhe sfida per zhvillimin ekonomik 

dhe social te ketyre zonave,elemente keto te lidhur ngushte edhe me mjedisin 

dhe komponentet e tij. 

         Ndersa shfaqen shume mundesi te reja zhvillimi,prodhimi,konkurence 

biznesi me te ardhura me te larta,nga ana tjeter,ky zhvillim i shpejte con ne disa 

ndryshime te kushteve sociale dhe mjedisore te cilat te cojne ne problemet e 

zhvillimit te qendrueshem te burimeve natyrore dhe pasurive qe zona disponon. 

          Karakteristikave te zhvillimeve demografike te pershkruara me lart ne keto 

vite tranzicioni nuk ju ka shpetuar edhe qyteti i Shkodres me zonat rrethuese.Per 

kete aresye,duke pare situaten aktuale te krijuar,dhe tendencen per zhvillime e 

ndertime, Bashkia Shkoder ka propozuar hartimin e Planit Rregullues te  Qytetit te 

Shkodres . 

          Ky Vleresim Strategjik Mjedisor hartohet ne perputhje me kerkesat e 

legjislacionit mjedisor dhe urbanistik dhe ka per qellim te vleresoje ndikimin qe do 

te kete mbi mjedisin zbatimi i propozimeve te Planit Rregullues te  Qytetit te 

Shkodres 

   1.OBJEKTIVAT E PLANIT RREGULLUES TE QYTETIT TE SHKODRES 

1.1Pergjithesim 

           Tashme eshte i njohur fakti qe Qyteti i Shkodres  eshte nje qytet i 

preferuar,vecanerisht per zonat rurale perreth,ku fluksi i ardhjes nga keto 

zona,eshte ne progresion ne rritje.Mungesa e studimeve urbanistike ka krijuar 
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parregullsi te shumta ne ndertime,qe po te vazhdojne edhe me tej do te behen 

pengesa serioza per disiplinimin e ndertimeve konform rregullave te urbanistikes. 

           Ndertimet e shumta te banesave e te objekteve te tjera kryesisht tregtare 

,rehabilitimet e mjaft banesave,ne kete qytet tregojne  potenciale te 

konsiderueshme per t’u zhvilluar.Por, ndertimet pa kritere te percaktuara urbane 

qe nje numer i konsiderueshem nuk kane leje,po rendojne e demtojne 

infrastrukturen dhe po zbeh mundesite urbane te zhvillimit te qytetit ne te 

ardhmen. 

           Sipas Detyres se Projektimit te hartuar, Plani Rregullues i qytetit te 

Shkodres parashikon qe vija administrative e  qytetit  te perputhet me vijen 

ndertimore.Brenda ketij administrimi eshte edhe zona Shiroke –Zogaj siperfaqja e 

zones administrative arrin ne 1984 ha .Nepermjet Planit Rregullues kerkohet te 

arrihet te planifikohet: 

            Parashikimi I tendencave te ardhshme ne llojin ,madhesine dhe organizimin 

hapesinor te vendbanimeve si dhe identifikimi i politikave dhe projekteve te 

ardhshme qe kane ne thelb te tyre zhvillimin urban te qytetit te Shkodres dhe 

zonave  rrethuese te tij. 

 Racionalizmi  i struktures fizike dhe ekonomike te zones .Menaxhimi i 

migrimit te banoreve nga zona per te vende te tjera banimi,duke ruajtur dhe 

menaxhuar pasurite natyrore dhe turistike te zones. 

 Stabilizimi i popullsise se zones,ne menyre qe rritja e  prodhimit ekonomik 

te zones te jete ne gjendje  te jape maksimalizmin e te ardhurave per fryme. 

1.2Qellimet e Planit Rregullues te Qytetit te Shkodres. 

 Zhvillimi i zones se Shkodres si nje rajon i qendrueshem  dhe i 

fuqishem,duke i dhene vlere potencialit ekonomik te kesaj 

zone.Potenciali ekonomik i Shqiperise nuk duhet  te mbiqenderzohet 

ne zonen Tirane-Durres. 
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 Krijimi i nje “Zone Urbane  Policentrike” duke krijuar mundesi per te 

lidhur ekonomite urbane te Shkodres ,Lezhes,Podgorices,Bar-it dhe 

Ulqinit ne nje strukture per rritjen ekonomike rajonale dhe te 

popullsise. Krijimi i nje korridori rajonal nga Kosova drejt porteve te 

Bar-it dhe  Durresit. 

 Racionalizimi i struktures fizike dhe ekonomike i zones  .Menaxhimi i 

madhesise  te popullsise,ndersa te punohet per rritjen e cilesise se 

jeteses. 

 Stabilizimi i popullsise te zones,ne menyre qe rritja e prodhimit 

ekonomik te zones te jete ne gjendje te jape maksimalizimin e te 

ardhurave per fryme. 

 Ndertimet dhe planifikimi urban.  Percaktimi i zonave  per ndertim ne 

qytetin e Shkodres 

 Zhvillimin,futjen  dhe aplikimin praktik te metodave planifikuese 

urbane lokale  te detyrueshme qe i pershtaten tregut ne Shqiperi. 

 Kultivimin,edukimin dhe formulimin e veprimeve te partneritetit 

ndermjet bashkise ndermarrjeve/agjensive te infrastruktures, 

zhvilluesve, pronareve te tokes/prones,qeverise qendrore dhe 

grupeve te tjera te interesit nepermjet nje procesi konsultimesh 

produktive dhe pjesemarrjes aktive. 

 Rritjes se kapacitetit te planifikimit,kontrollit te zhvillimit dhe 

menaxhimit te tokes ne departamentet perkatese te pushtetit 

vendor. 

 Pergatitjen e strategjive,planeve dhe rregulloreve te mundesueshme 

dhe programeve te investimit qe perputhen me ligjet dhe standartet 

e reja kombetare dhe qe mbeshteten nga pushteti vendor. 
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 Pergatitjen e kuadrit te punes per implementimin e proceseve te 

konsultimit publik qe do te  informoje dhe edukoje  te interesuarit 

vendore mbi rendesine e nje planifikimi urban dhe menaxhimi te 

tokes te bazuar ne treg,do te nxise inisiativen dhe do te mbeshtese 

strategjite e propozuar ,planet rregulloret dhe programet per 

investimin e kapitaleve. 

1.3 Parimet e Pergjithshme 

Studimi per  Planin Rregullues te Qytetit te Shkodres  bazohet ne  parimet 

kryesore qe synojne zhvillimin e qendrueshem te ketij qyteti ,si: 

 Te ruaje e zhvilloje  biodiversitetin nepermjet mbrojtjes se 

flores,faunes dhe habitateve te zones (lumenj,ligatina dhe laguna,pyje 

dhe kullota,duna ranore  dhe plazhe) 

 Te mbroje e zhvilloje peizashet natyrore  terheqese dhe kulturen e 

zonave , si nje kontribut ndaj mbrojtjes se trashigimise kombetare dhe si 

kushte per zhvillimin e veprimtarise turistike: 

 Te nxise perdorimin e administrimin e qendrueshem te burimeve te 

peshkimit ne det,lumenj,laguna etj 

 Te administratoje erozionin bregdetar per te ruajtur vijen  bregdetare 

natyrore dhe mbrojtur zonat bujqesore ne brendesi te territorit,zonat e 

banuara dhe infrastrukturen,nga mbushjet per shkak te ngritjes se 

nivelit te detit dhe ndryshimeve klimaterike;ngritja e mundshme e 

nivelit te detit si rezultat I ndryshimeve te pritshme klimaterike ka 

mundesi te shkaktoje zvogelimin e siperfaqes se tokes se punueshme. 

 Te nxise zhvillimin e qendrueshem te turizmit-te mbroje vlerat 

natyrore te plazheve te pastra e peisazheve terheqese dhe te nxise eko-

turizmin me baze komunitetare,ne menyre qe te mbeshtese banoret 

dhe ekonomine e zones. 
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 Te permiresoje cilesine dhe shumellojshmerine e aktiviteteve e 

sherbimeve turistike;te permiresoje administrimin e destinacioneve 

turistike,duke perfshire ketu zhvillimin e sherbimeve turistike e 

qendrave  te informacionit 

 Te nxise rritjen urbane ne zona te pajisura me infrastrukture etj, 

Infrastruktura e nevojshme e sherbimet e tjera urbane mund tu ofrohen 

ketyre zonave,sepse investimet ne keto zona jane me   eficente dhe me 

leverdi ekonomike; 

 Te nxise zhvillimin e ekonomise vendase duke inkurajuar investimet 

qe japin perfitime afatgjata ekonomike e shoqerore per 

komunitetin,duke perfshiree dhe rehabilitimin e atyre zonave urbane e 

turistike qe jane  te amortizuara e me cilesi te ulet. 

           Ne mbeshtetje edhe te kerkesave te legjislacionit mjedisor,u morr persiper 

detyra e hartimit te Raportit te Vleresimit Strategjik Mjedisor(VSM).Me 

eksperiencen  dhe ndihmen e specialisteve qe  kane hartuar Studimin ,si dhe 

angazhimin e specialisteve te seksionit te urbanistikes se Bashkise Shkoder,eshte 

hartuar ky raport i VSM. 

1.4Objektivat e Planit Rregullues te qytetit te Shkodes 

            Analizat dhe procesi pkesemarres gjate fazes se hartimit te planit rregullues 

ne zbatim  te detyres se projektimit,tregojne se per te garantuar te ardhmen e 

zhvillimit social-ekonomik dhe kulturor te qytetit te Shkodres,plani rregullues 

duhet ti pergjigjet objektivave te meposhtme: 

 Shfrytezimit te avantazheve qe vijne si rezultat i pozicionit gjeografik 

te Shkodres  si edhe rivitalizimit te elementeve qytetformues. 

 Rikonceptimit te raporteve dhe shperndarjes se aktiviteteve 

/funksioneve ne  qytet me synim  krijimin e nje strukture  me 

variacione dhe nje perdorim  sa me eficient te territoreve. 
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 Rritjes  se games se funksioneve ekzistuese ne qytet,me fokus 

kryesor rritjen e hapesirave te gjelbra,edukuese dhe argetuese. 

 Krijimit te kohezionit territorial brenda  qytetit si edhe te qytetit me 

vlerat territoriale perreth . 

 Integrimit te vendbanimeve periferike  me pjesen tjeter te qytetit. 

 Identifikimit te mekanizmave te nevojshem  teknike/urbanistike dhe 

administrative per clirimin e hapesirave te brendshme te njesive te 

banimit. 

 Percaktimit te mekanizmave te nevojshem  urbanistike per sigurimin 

e banesave sociale. 

 Identifikimit te hapesirave te nevojshme per vendosjen e bizneseve 

brenda territoreve te qytetit dhe ne zona te reja. 

 Percaktimit te perdorimeve sa me optimale per siperfaqet e 

pashfrytezuara brenda vijes kufizuese ekzistuese,si edhe te zonave 

apo objekteve ish-ekonomike te cilat aktualisht jane jashte funksionit 

apo ne proces degradimi te vazhdueshem. 

 Identifikimit te hapesirave te reja te shtrirjes se qytetit dhe te 

percaktimit te perdorimeve te tyre te ardhshme. 

 Percaktimit te skemes se pergjithshme te rrjetit rrugor  dhe menyres 

se funksionimit se  bashku me elementet kryesore te transportit 

publik. 

 Realizimit te lidhjeve sa me optimale te qytetit ekzistues me qendrat 

kryesore te Shqiperise se Veriut(Lezha,Kopliku) dhe percaktimit te 

kufijve te zhvillimit ne kete drejtim  . 
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 Bashkerendimit te skemes se re te zhvillimit te qytetit me rrjetin e 

pergjithshem  te infrastrukturave(ujesjelles,kanalizime,furnizim me 

energji elektrike,telefoni) 

 Percaktimit te qarte te njesive strukturore te qytetit sipas te cilave do 

te hartohen studimet urbanistike pjesore per te gjitha pjeset e 

qytetit,dhe formulimit te qarte per secilen prej tyre te kushtezimeve 

urbanistike,treguesve urbanistike e sherbimeve sociale te cilat duhet 

te merren parasysh gjate hartimit te studimeve urbanistike pjesore. 

1.5 Synimet e Planit Rregullues te Qytetit te Shkodres. 

Ne zbatim te objektivave te mesiperme plani rregullues i qytetit te Shkodres  

synon: 

1-Te percaktoje  zonat e ndertimit te planifikuara dhe zonat jo per 

ndertim. 

Ne marredhenie me kerkesen per toke ,te percaktoje kufinjte e zonave 

te ndertimit ne planifikimin lokal.Gjithashtu te percaktoje zonat jo per 

ndertim dhe te sqaroje arsyet per kete kufizim. 

2-Mbajtja e karakterit te cdo lloj rruge dhe krijimi i nje hierarkie te 

plote rrugore. 

Te siguroje qe rruget  kryesore kane nyje me hapesire te gjere dhe nuk 

kane hyrje direkte.Te perdoren rruge  dytesore per te shperndare 

trafikun brenda rrethit dhe rruget lokale per te hyre ne troje.Pershtatja 

nuk mund te forcohet pa nje plan ,sigurisht dhe duhet te  ndertohen te 

gjitha nivelet e hierarkise.Nese jo ,zhvilluesit do te perdorin rruge 

startegjike per funksione lokale dhe qellimi I tyre do te pengohet. 

3-Te sigurohen te gjitha “Zonat e Zhvillimit” me sisteme paresore(dhe 

,nese eshte e nevojshme ,dytesore)deri te kufinjte e tyre. 
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Plani Rregullues duhet te tregoje (te pakten simbolikisht)te gjithe  

sistemet rrugore paresore dhe dytesore. 

4.Plani rregullues duhet te identifikoje te gjitha tokat e 

nevojshme,gjithashtu edhe rruget dhe infrastrukturen shoqeruese. 

Toka duhet te transferohet ne pronesi publike ose private.Fazat  e 

studimit duhet te perkujdesen qe te zhvilloje grupimin e seciles lehtesire 

sa me shpejt qe te jete e mundur,(para ecurise per te filluar zhvillimin e 

nje grupimi tjeter) 

5-Te ardhurat  nga dhenia e parcelave te tokes duhet te kontribuojne 

ne financen e infrastruktures sociale. 

Parimi eshte i ngjashem me financimin e infrastruktures tretesore nga te 

ardhurat e dhenies se tokes,megjithese do te nevojiten edhe fonde te 

medha nga taksat dhe ngarkimet perfituese. 

6-Reduktimi i rrezikut te demtimit te zhvillimit te shkaktuar nga 

faktore te mjedisit. 

Percaktimi i zonave te tokes ku zhvillimi mund te jete vulnerable  ndaj 

rreziqeve si termete,permbytje peaqendrueshmeri te tokes etj.Te 

ndaloje zhvillimin ne zona te tilla ,ose te imponoje politika ne keto zona 

per te kontrolluar rrezikun;(p.sh kode skicimi strukturale) 

7-Reduktimi i rrezikut  te demtimit te mjedisit shkaktuar nga zhvillimi. 

Percaktimi i zonave te vulnerabilitetit mjedisor kur zhvillimi mund te 

shkaktoje demtim,(si erozionin,shpyllezim ,ndotje te ujit,humbje  

ekologjike,asete  kulturore ose vizuale).Te  ndalohet zhvillimi ne keto 

zona ose te adoptohen  politika te bera per te menaxhuar rrezikun,(si 

kontrolli i dendesise ose teknologjia sanitare) 
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8-Te permiresohet  mjedisi ku ka ndodhur tashme nje degradim dhe ne 

menyre te vecante te riciklohet toka “kafe”. 

Kjo zone si shumica  ne Shqiperi dhe ne bote ne teresi permban toka te 

ndotuar dhe te braktisura.Eshte  e pamend te vendoset “toka e gjelber” 

nen zhvillim kur mund te pastrohet dhe te perdoret “toka kafe”.Studimi  

Urbanistik mund te vije shume ne ndihme duke krijuar mundesine e 

permiresimit te vleresimit te tokes,te mjaftueshme per te financuar  

“veprimin e pastrimit”.Por edhe keshtu eshte e nevojshme per nje 

subvencionim ne zona vertete “te ndotuara”. 

9-Permiresimi I terheqjes te ambjentit urban, ‘ peisazheve kulturore’ 

dhe zonave te bukurise natyrore,ku kjo do te shtonte cilesine e jetes se 

popullates dhe konkurrencen ekonomike te rajonit. 

Studimi urbanistik duhet te identifikoje(pa shkuar nehollesira)mundesite 

kryesore ne lidhje me terheqjen e investitoreve dhe variablat ‘e jetes’ se 

rajonit. 

10-Te sigurohet qe toka,ndertesat,kapitalet,mjeshterite dhe inputet e 

tjera  jane te disponueshme menjehere per te mbeshtetur aktivitetin e 

sipermarresve. 

Te fokusohet kjo ne sektore me kosto hyrje relativisht te uleta 

fillimisht,ne menyre te vecante fusha qe zvendesojne importin dhe 

fusha qe shtojne vlera ne burimet baze si ushqimi dhe lenda drusore. 

11-Ndalimi i ndertimit ne toka qe jane  te vlefshme per aktivitet 

ekonomik . 

Studimi Urbanistik duhet te tregoje se si menaxhimi i tokes do t’i 

sherbeje interesave te zhvillimit ekonomik. 
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12-Identifikimi i sektoreve ekonomike kyc dhe vendodhja e tyre e 

preferuar.Perpjekje direkte per t’u fokusuar se pari ne to.Te sigurohet 

qe toka per biznes eshte gjithmone e disponueshme ,e siguruar me 

infrastrukture dhe plotesisht ligjore.Ndermarrja e marketingut efektiv. 

Identifikimi i sektoreve dhe vendeve te vertetuara te rritjes 

ekonomike(nese ka) qe jane dukshem me te favorizuarit.Te ndahen  ne 

faza sektoret dhe vendet ,ne menyre qe ata me kosto me te ulet dhe me 

pak pengesa te trajtohen te paret. 

2.QELLIMI I RAPORTIT TE VLERESIMIT STRATEGJIK MJEDISOR 

            Qellimi kryesor I VSM eshte te percaktoje dhe vleresoje ndikimet qe do te 

kete ne mjedis zbatimi  i propozimeve te Planit Rregullues te Qytetit te 

Shkodres,per te informuar  dhe ndihmuar vendimmarresit dhe projektuesit ne 

marrjen e vendimit. 

             Roli i VSM eshte te lejoje vendimarresit qe ne menyre aktive te 

percaktojne tipin e zhvillimit urbanistik me te pershtateshem per Zhvillimin 

Urban,perpara se te jene formuluar perfundimisht propozimet e Studimit. 

Perfitimet nga  VSM dhe objektivat 

            VSM mund te perdoret per te vleresuar nje Politike,Plan dhe Program (PPP) 

qe tashme eshte zhvilluar apo zbatuar,ose mund te perdoret per te 

zhvilluar,vleresuar dhe modifikuar nje PPP gjate formulimit te tij.Kjo varet  nga 

stadi ne te cilin  eshte ndermarre  procesi i VSM  dhe jane perfshire aktoret ne 

procesin e vendimarrjes. 

            Vec kesaj,VSM mund te kete se bashku edhe rol avokativ,kur qellimi i saj 

kryesor eshte te rrite profilin e mjedisit,ose nje rol harmonizues,kur fokusi eshte 

kombinimi i konsideratave mjedisore,sociale dhe ekonomike.Nepermjet integrimit 

te objektivave mjedisore,sociale dhe ekonomike ne procesin  e planifikimit dhe 

hartimit te politikave dhe programeve.VSM ka mundei te ndihmoje ne 
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implementimin e konceptit te zhvillimit te qendrueshem  .VSM gjithashtu ka 

potencialin te  promovoje nje sistem te integruar  te planifikimit qe perfshin   

objektivat e zhvillimit te qendrueshem brenda procesit te planifikimit. 

           Ne rastin tone VSM per Planin Rregullues te Qytetit te Shkodres ,ka rol 

harmonizues dhe integrues. 

Qellimi i ketij raporti te VSM eshte: 

 te kontribuoje ne nje proces me transparent te hartimit te Studimit 

Urbanistik duke perfshire publikun dhe aktoret e tjere vendimmarres 

 te identifikoje  kufizimet,mundesite dhe resurset mjedisore te zones 

te cilat do te influencojne mbi menyren se si duhet te hartohen 

propozimet e projekteve te Studimit Urbanistik 

 te fokusoje problemet mjedisore si kyce per planifikimin urban  dhe 

zhvillimin e turizmit duke promovuar kuptimin me mire te 

marredhenieve ndemjet masave per perdorimin e tokes dhe planeve te 

tjera specifike si transporti ose menaxhimi i mbetjeve te ngurta urbane 

dhe ndikimi I tyre mjedisor,social dhe ekonomik. 

 te rrise kapacitetin administrativ te njesive te qeverisjes 

vendore,kooperimin dhe eficencen e sistemit te planifikimit. 

 te harmonizoje ndikimet dhe perfitimet,pra  efektet e kombinuara te 

propozimeve te ndryshme te studimit urbanistik dhe te projekteve dhe 

planeve te tjera. 

Objektivat e ketij raporti te VSM jane: 

 te shmange demtimin e zonave te mbrojtura dhe te specieve qe 

kane habitatin e tyre ne territorin e ku eshte shtrire studimi 

urbanistik dhe perreth saj 
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 te mbroje ekosistemin dhe biodiversitetin e zones. 

 te permiresoje dhe te shmange prishjen e cilesise se ajrit nga 

zbatimi i propozimeve te planit urbanistik 

 te mbroje token nga erozioni dhe te shmange ndotjen e saj 

 e shmange demtimin e peisazhit dhe te kujdeset per permiresimin 

e tij 

 te minimizoje ndotjen e lumenjve dhe impaktin e propozimeve te 

planit urbanistik 

 te shmange cdo rrezik ndaj shendetit human 

 te mbroje trashegimine kultuarore dhe te shmange demtimet e 

vendodhjeve arkeologjike te rregjistruara dhe te parregjistruara. 

 te siguroje perdorimin me kujdes dhe ne menyre te qendrueshme 

te burimeve natyrore qe ndodhen ne territorin e saj dhe perreth 

 te mbahet ne kontroll dhe te pakesohet sasia e mbeturinave te 

prodhuara 

 te nxise dhe promovoje perdorimin e burimeve te rinovueshme 

dhe te kujdeset per shfrytezimin ne  menyre te qendrueshme te 

burimeve  jo te rinovueshme. 

           Vleresimi Strategjik Mjedisor eshte nje proces  sistematik qe synon te 

siguroje se jane identifikuar dhe jane mare ne konsiderate te gjitha pasojat 

mjedisore dhe social-ekonomike,gjate fazes se pergatitjes se tij dhe pas zbatimit. 

         Vleresimi Strategjik Mjedisor do te fokusohet ne vleresimin e aspekteve 

mjedisore,shendetesore dhe sociale te projekteve,planeve te veprimit dhe 

programeve qe kane parashikuar Plani Urbanistik.Vleresimi Strategjik 
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Mjedisor,kontribuon keshtu ne nje transparence me te madhe dhe  planifikim me 

dinjitoz duke perfshire dhe publikun ne vendimmarrje. 

Metodika 

           Ky raport i VSM e ka bazen ne konsiderimin e hershem te problemeve 

mjedisore qe ne fazen e konceptimit te Studimit Urbanistik.Ne kete raport do te 

identifikohen problemet aktuale social-ekonomike dhe mjedisore do te trajtohet 

ne perspektive proceset qe do te perfshijne zone me zbatimin e planit te ri 

urbanistik. 

Reduktimi i ndikimeve negative,eshte nderthurur edhe me ndikime te 

rendesishme pozitive dhe strukturohet ne kater faza kryesore: 

 Ngritja  e objektivave orientuese te raportit te VSM; 

 Mbledhja e materialit baze ekzistues 

 Verifikimi ne terren i te dhenave ekzistuese 

 Hartimi i VSM dhe dorezimi tek porositesi 

            Raporti ka marre ne konsiderate te gjitha studimet ,politikat dhe strategjite 

ne sektore te tjere te zhvillimit qe jane zhvilluar per zonen ku shtrihet Studimi 

Urbanistik. 

Korniza  ligjore dhe  rregullatore e VSM 

           Aktualisht sipas Legjistlacionit shqiptar dhe ,konkretisht ,te Ligjit per 

Mbrojtjen e Mjedisit te vitit 2002 dhe Ligjit te VNM-se te viiti 2003,eshte e 

nevojshme qe per disa lloje planesh e strategjish te aplikohet V.S.M 

           Megjithate keto ligje nuk jane zbatuar plotesisht si pasoje e mungeses se 

nje udhezuesi ,apo ngritjes se aftesive dhe pergjegjesive ligjore e institucionale.Ne 

vitin  2006,me mbeshtetjen e Bashkimit Europian ,u be e mundur  hartimi I 

Udhezuesit mbi V.S.M ne Shqiperi.Ligjet gjithashtu nuk perputhen plotesisht me 
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detyrimet e Direktives Evropiane te VSM-se 2001/42/EC.Aktualisht ligjet shqiptare 

qe permenden me siper kerkojne qe disa lloje planesh e strategjish sektoriale dhe 

planet rajonale e kombetare te rregullimit te territorit duhet t’I nenshtrohen 

procedurave te VSM-se.Sipas ligjit shqiptar procedura per VSM-ne konsiderohet e 

njejte me ate qe ligji parashtron per procesin e VNM-se. 

            Ligjet Shqiptare per mjedisin jane duke u harmonizuar me ligjet Europiane 

per mjedisin ne kuadrin e angazhimeve per Marreveshjen  e Stabilizim-Asocimit 

me BE –ne.Metoda e adoptuar per aplikimin e VSM-se ne hartimin e ketij studimi 

ka synuar ,si pasoje ,te siguroje qe kerkesat e direktives se BE-se per VSM-ne te 

permbushen sa me shume qe te jete e mundur brenda kufizimeve qe paraqesin 

procedurat  e pergjegjesite egzistuese institucionale.Mungesa e nje procesi zyrtar 

konsultimesh per VSM-ne eshte zgjdhur duke organizuar takime me komunitetin 

,gjate te cilave eshte arritur te krijohet nje mbeshtetje edhe per autoritetet 

shteterore si dhe perfaqesues te tjere te rendesishem. 

Legjislacioni kombetar 

           Hartimi i Vleresimit Strategjik Mjedisor (VSM) eshte nje kerkese e 

legjislacionit shqiptar dhe atij europian.Kuadri ligjir per Vleresimin Strategjik 

Mjedisor dhe Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis perbehet nga nje sere ligjesh dhe 

aktesh nenligjore: 

 Ligji Nr.8934,date 05.09.2002 “Per Mbrojtjen e Mjedisit” 

 Ligji Nr.8990,date  33.01.2003 “Per Vleresimin e ndikimit ne 

mjedis” ,perafruar pjeserisht me Direktiven 85/337/EEC dhe e 

Direktiven 79/11/EEC 

 Ligji  Nr.9424 ,date 06.10.2005 “Per ratifikimin e Protokollit te 

Vleresimit Strategjik Mjedisor” 

 Direktives se Bashkimit Europian 2001/42/EC 
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 VKM Nr 249,date 24.04.2003 “Per miratimin e dokumentacionit 

per leje mjedisore dhe te elementeve te lejes mjedisore” 

 VKM Nr.805,date  4.12.2003 “Per miratimin e listes se 

veprimtarive ,qe ndikojne ne mjedis,per te cilat kerkohet leje 

mjedisore” 

 VKM Nr.103,date 31.03 .2002 “Per monitorimin e mjedisit ne 

Republiken e Shqiperise” 

 Konventa e AARHUS “Per te drejten e publikut per informim 

mjedisor,pjesmarrjen e publikut ne vendimmarrje dhe per t’ju 

drejtuar gjykates per ceshtje mjedisore” 

           Ligji Nr .8990 ,date 23.1.2003 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” 

,pershkruan :1)nje sistem me dy nivele te VNM (qe perbehet nga VNM paraprak 

dhe te detajuar)per projektet;2)VSM per strategjite dhe planet vepruese ne 

sektore  strategjike (energji,miniera,industri,transport,bujqesi,pylltari,menaxhimi i 

mbeturinave) dhe nje shumellojshmeri planesh kombetare e rajonale per 

rregulime territorial(te qendrave  urbane dhe rurale,zonave industriale,zonave 

bregdetare,zonave turistike,zonave te mbrojtura dhe zonave te demtuara nga 

dotja e madhe). 

Neni 5 I ketij ligji jep kushtin se kur dhe si do te perpunohet VSM. 

1.Vleresimi strategjik mjedisor duhet te permbushe kriteret e meposhtme: 

a)Plane strategjike dhe veprimi mbi energjine,minierat ,industrine,pyjet 

,mbi  burimet natyrale menaxhimin e pronave te minierave ,dhe 

menaxhimin e mbeturinave. 

b)Rregullime te territorit ,plane kombetare dhe rajonale per qendrat 

urbane dhe rurale,zonat industrial ,bregdetare,turistike,ato te 

mbrojtura,dhe zonat e ndjeshme ndaj demit dhe ndotjes se madhe . 
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2.Institucionet shteterore ose personat juridike qe dorezojne nje propozim ne 

perputhje me paragrafin 1 te ketij Neni duhet te perpilojne nje raporti vleresimi  

strategjik mjedisor dhe te kerkoje nje vleresim te tij nga  Ministria e Mjedisit para 

se ta nenshkruajne autoritetet kompetente.Vleresimi jepet nepermjet nje 

deklarate mjedisore qe do te publikohet. 

3.Procedurat ,afatet e fundit dhe detyrimet e paleve ne te gjitha fazat e procesit 

te vleresimit strategjik mjedisor,duhet te jene te njejta si per projektet qe 

kerkojne procese te hollesishme te vleresimit te impaktit mbi mjedisin. 

Procedura perfshin gjithashtu:a)konsultime me autoritetet relevante dhe 

b)debate publike mes perfaqesuesve  te ministries qe licenson 

propozimin,organeve per rregullimin e territorit dhe turizmit,organeve te 

qeverisjes vendore,personave te interesuar,OJQ-ve per mjedisin,dhe propozuesit. 

Ne shkalle kombetare,ky Raport i VSM ka marre ne konsiderate dhe eshte 

mbeshtetur ne dokumentet strategjike  si: 

 Plani Kombetar per zbatimin e Marreveshjes se Stabilizim 

Associmit 

 Plani Kombetar i Veprimit ne Mjedis 

 Strategjia Ndersektoriale e Mjedisit 

 Strategjia dhe Plani i Veprimit per Biodiversitetin  

 Strategjia per Zhvillimin e Pyjeve dhe te kullotave 

 Studimi per Planifikimin e  Integruar te Territorit ne Gjirin e Drinit 

 Plani dhe Studimi per Menaxhimin e Integruar Bregdetar. 

 Strategjia dhe Plani i Veprimit per Zhvillimin e Turizmit Kulturor 

dhe Mjedisor. 
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 Detyra e Projektimit e miratuar nga KRTRSH  ne vitin 2005 per 

Studimin e Zhvillimit te Turizmit dhe Mbrojtjes se Zones 

Bregdetare nga Shengjini ne lumin Mat 

Legjislacioni i lidhur me kontrollin e zhvillimit urban dhe territorin 

 Ligji Nr.9482,date 3.4.2006 “Per Legalizimin ,Urbanizimin dhe 

Integrimin e Ndertimeve pa Leje” 

 Ligji Nr.8405,date 17.9.1998 “Per urbanistiken “i ndryshuar 

 Ligji Nr 8652,date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin  

e qeverisjes vendore” 

 Ligji.Nr.9048,date 07.04.2003 “Per trashegimine kulturore” 

 Ligji Nr.9780,date 16.7.2007 “Per Inspektimin e Ndertimit” 

Direktivat e Bashkimit Europian per VSM. 

Dokumentet orjentuese dhe udheheqese nderkombetare per zhvillimin e 

VSM,perfshijne: 

Direktivat  e Bashkimit Europian  

Protokolli per VSM i Komisionit Ekonomik per Europen i Kombeve te Bashkuara. 

Konventa per Vleresim e Ndikimit ne Mjedis ne Kontekst Nderkufitar 

Objektivi i nje VSM permblidhet ne Nenin 1 te Direktives se VSM-se te Bashkimit 

Europian 

            Objektivi i kesaj Direktive eshte qe te parashikoje nje nivel te larte 

te mbrojtjes se mjedisit  dhe te kontribuoje ne integrimin e vleresimeve 

mjedisore ne pergatitjen  dhe adoptimin e planeve dhe programeve me 

nje pikepamje qe jep shtyse zhvillimit te qendrueshem,qe siguron qe ne 

perputhje me kete Direktive,nje vleresim mjedisor te zbatohet duke i 
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nisur nga plane dhe programe te caktuara qe kane mundesi te kene nje 

efekt te rendesishem ne mjedis. 

Parathenia e directives se BE-se mbi vleresimin e efekteve te planeve dhe 

programeve te caktuara mbi mjedisin(2001/42/EC)-direktiva VSM –jep deklaraten 

e meposhtme si nje (nga shume)nga arsyet e shumta per direktiven VSM.Me 

rendesi te vecante ,parimi i parandalueshmerise i referohet kesaj  

parathenie,duke qene  nje nga parimet  themelore te politikes   mjedisore te BE-

se. 

Neni 174 i Marreveshjes parashikon qe politika  e Komunitetit Evropian 

mbi mjedisin te kontribuoje ndermjet  te tjerave ne  ,ruajtjen ,mbrojtjen 

dhe permiresimin e  cilesise se mjedisit,mbrojtjen e shendetiit te njeriut 

dhe perdorimin e arsyeshem  dhe te matur te burimeve natyrore dhe 

duhet te bazohet ne parimin e parandalueshmerise.Neni 6 i Marrveshjes 

parashikon  qe kerkesat per mbrojtjen e mjedisit duhet te integrohen ne 

perkufizimin e politikes dhe aktiviteteve te Komunitetit,ne vecanti me nje 

pikepamje per ti dhene shtyse zhvillimit te qendrueshem. 

Parathenia shpjegon me tej kontributin  pozitiv te vleresimit  te mjedisit 

ne arritjen e “zgjidhjeve efektive dhe te qendrueshme” nderkohe qe 

merr konsiderate nevojat per t’u konsultuar me publikun. 

Adoptimi i procedurave te vleresimit te mjedisit ne nivelin  e planifikimit 

dhe programimit duhet te perfitoje marreveshje me ane  te dhenies se 

nje kornize ligjore me te qendrueshme ku te operohet  me ane te 

perfshirjes  se informacioneve  relevante mjedisore ne marrjen e 

vendimeve.Perfshirja e nje grupi te gjere faktoresh  ne marrjen e 

vendimeve duhet te kontribuoje ne me shume zgjidhje efektive dhe te 

qendrueshme. 

Ne menyre qe te kontribuoje ne nje marrje vendimi me transparent dhe 

me qellimin e sigurimit qe informacioni i dhene per vleresimin te jete i 
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kuptueshem dhe i besueshem ,eshte e nevojshme te sigurohet  qe 

autoritetet me pergjegjesi relevante mbi mjedisin,dhe publiku,te 

konsultohen  gjate  vleresimit te planeve dhe programeve,dhe qe nje 

kuader kohor i pershtateshme te vendoset duke lejuar kohe te 

mjaftueshme per konsultime duke perfshire dhe shprehjen e mendimeve. 

Procesi i VSM-se  

Hartimi i Raportit te VSM ka filluar qe ne fazat e para te hartimit  ideve te Detyres 

se Projektimit per Planin Rregullues te Qytetit te Shkodres  dhe do te vazhdoje 

paralelisht ne zhvillimin e tij te metejshem (ose te pakten  gjate fazave kyc te 

hartimit te planit). 

Hapat kyc qe jane ndjekur gjate procesit te VSM 

 Shqyrtimi 

Mbi bazen  e shqyrtimit te bere sipas legjislacionit shqiptar ekzistues dhe 

Direktives se BE-se per VSM  ne 2001/42/EC.VSM-ja kerkohet per planet e 

rregullimit te territorit e zhvillimit ekonomik sic eshte Plani rregullues i Qytetit te 

Shkodres.Me qellim qe ky Studim te miratohet  duhet se pari  qe VSM-ja  e tij  te 

miratohet nga Ministria e Mjedisit,Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave (MMPAU) 

nepermjet Deklarates Mjedisore te Ministrit (neni 35 ligji nr.8934,date 

05.09.20002 “Per Mbrojtjen e Mjedisit”) 

 Qellimi 

Gjate kesaj faze fillimisht u shqyrtua  informacioni i disponueshem dhe u 

percaktuan drejtimet e punes mbi bazen e kuadrit  te politikave te percaktuara 

per studimin.Gjithashtu ne kete faze u hartua edhe nje strukture per kryerjen e 

vleresimit,identifikimin e alternativave fillestare dhe percaktohet se c’fare 

informacion plotesues do te ishte i nevojshem.Ne kete proces pune jane marre 

parasysh edhe mendimet e atyre personave me te cilet u kryen konsultime. 
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U kerkua dhe  identifikua informacioni ekzistues per kete zone dhe 

studime,plane.projekte apo programe.Ne rastin e ketij studimi u identifikua qe ne 

fillim te procesit veshtiresi ne marrjen  e  informacionit baze,i cili ishte i 

domosdoshem si per berjen e vleresimit ose mungesa e sistemimit dhe 

organizimit te ketij informacioni.Sidoqofte ne ndihme te hartimit te ketij raporti 

na erdhen disa studime te meparshme te bera per qarkun e Shkodres dhe Lezhes 

me te cilat jemi konsultuar dhe kemi marre ne konsiderate  konkluzionet e tyre,si: 

 Plani Final Rajonal Shkoder –Lezhe (EPTISA)Prill 2006 

 EPTIZA,Manual  Guide per Planifikimin Hapesinor te Rajoneve ne Shqiperi 

 Kuadri i Politikave Mjedisore ne Administrimin e Tokes dhe Menaxhimi i 

Projekteve,Banka Boterore 

 Strategjia Rajonale e Zhvillimit-Objektivat e Zhvillimit te Mijevjecarit ,Qarku 

Shkoder. 

 Strategjia Rajonale e Zhvillimit- Objektivat e Zhvillimit te Mijevjecarit ,Qarku 

Lezhe. 

 Studimi per Planifikimin e Integruar te Territorit ne Gjirin e Drinit. 

Direktiva e BE-se  kerkon qe pasojat e pritshme mbi mjedisin,si pasoje e 

nderhyrjeve te parashikuara nga plani,duhet te mbuloje nje game te gjere 

ceshtjesh mjedisore.Nga analizat fillestare te bera vecas per kete Plan,u vendos 

qe pasojat mbi mjedisin persa i perket cilesise se ajrit nuk ishin  dhe aq te 

rendesishme.Per kete arsye,u vendos qe fokusi kryesor i punes duhet te 

perqendrohet ne te kuptuarit  e situates te mjedisit dhe planifikimin e pasojave 

mbi te ne lidhje me: 

-Biodiversitetin(habitatet,dhe speciet e flores dhe faune) 

-Aspektet njerzore-shendeti,jetesa dhe mireqenia(shoqerore-ekonomike 

dhe ekonomike) 
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-Token-ne vecanti e lidhur me erozionin dhe erozionin  bregdetar 

-Ujin-mbrojtja e cilesise se ujit dhe burimeve ujore ,dhe rreziku u 

permbytjeve 

-Faktoret klimaterike  -njohja  e rritjes se rrezikut te erozionit bregdetar 

-Vlerat materiale-infrastruktura ,ndertimet ,burimet 

natyrore,mineralet,etj. 

-Trashegimia kulturore 

-Pejsazhi 

Ne kete process perfshihet dhe identifikimi i pasojave te rendesishme dhe 

dytesore ,kumulative,me efekte bashkevepruese ,afat shkurter,afat-mesem, e 

afat-gjate,te perhershme dhe te perkoheshme ,positive dhe negative. 

 Konsultimi 

Si pjese perberese e punes per pergatitjen e ketij Plani jane ndermarre konsultime  

te shumta. 

Konsultimet kryesore te kryera perfshijne: 

 Takimi me  banore te qytetit Shkoder ku parashikohet te zbatohet 

plani rregullues  

 Takimin me keshillin bashkiak te Shkodres. 

Pergjigjet  e marre gjate procesit te konsultimeve me grupet e interesit ne nivelin 

lokal,rajonale dhe kombetare jane perdorur per te formuluar me mire zhvillimin e 

metejshem  te propozimeve te Planit Rregullues  te qytetit te Shkodres. 

 Konteksti i Studimit 
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Marrja  parasysh e analizave te politikave dhe planeve e programeve te 

rendesishme si dhe identifikimi i objektivave per mbrojtjen e mjedisit te 

vendosura ne nivel Nderkombetar ,nivelin e BE-se apo Shtetit Anetar ne BE. 

Ekziston nje  hierarki politikash dhe planesh duke filluar qe nga konventat 

nderkombetare ,strategjite Europiane,strategjite kombetare e deri tek strategjite 

rajonale apo lokale,te cilat duhen pasur ne konsiderate. 

Tabela me poshte  tregon listen e strategjive dhe planeve   kryesore te marra 

parasysh gjate hartimit te Raportit te Vleresimit Strategjik Mjedisor. 

Angazhimet Nderkombetare   

Deklarata e Johansbergut per nje 
Zhvillim te Qendrueshem 

Politikat nderkombetare dhe Europiane 
kane ofruar parimet udherrefyese ne 
vecanti ato ne lidhje me zhvillimin e 
rendueshem, vleresimin e natyres dhe 
mbrojtjes se habitateve e specieve  

Konventa mbi Diversitetin Biologjik 

Konventa per Mbrojtjen e Specieve 
Migratore te Botes se Eger.Konventa 
per ligatinat  e nje rendesie 
nderkombetare vecanerisht habitatet e 
shpendeve te ujit (Ramsar).Konventa 
per Mbrojtjen e Flores dhe Faunes se 
Botes se eger te Mjedisit Natyror ne 
Evrope. 

Konventa per mbrojtjen nga Ndotja e 
Detit Mesdhe (Barcelona). 

Konventa per Mbrojtjen e Kultures 
Boterore dhe Trashegimise Natyrore 

Konveta per ruajtjen e botes se eger 
dhe habitateve natyrore Europiane. 

Mundesi per Informacion,Pjesemarrje 
Publike ne Vendimmarrje dhe Mundesi 
per t'ju drejtuar Drejtesise per Ceshtjet 
Mjedisore (Aarhus) 

Strategjia Evropiane per Zhvillim te 
Qendrueshem 

Perspektiva Evropiane e Zhvillimit 
Hapesinor 
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Strategjia Evropiane per Biodiversitetin 

Programi I BE-se per Gjashte Veprimet 
ne Mjedis 

Dokumente Strategjike Kombetare   

Strategjia Ndersektoriale  e Mjedisit Jane marre parasysh parimet e 
pergjithshme te zhvilluara ne 
Strategjine Ndersektoriale te Mjedisit 

                                                               
Strategjia Ndersektoriale Zhvillimit 
Rural 2007-2013 

                                                         
Orientimet kryesore ne lidhje me 
zhvillimin e planifikuar urban dhe 
kufizimin e ndertimeve ilegale 

Drafti I dokumentat te MSA Drejtimi mbi prioritetet dhe marrja 
parasysh e angazhimit karshi Bashkimit 
Europian per procesin e harmonizimit  
(me legjislacionin ) 

Strategjite sektoriale duke perfshire ato 
per administrimin e 
ujrave,transporti,energjise,bujqesise,, 
Turizmit 

Eshte kryer vleresimi i strategjive 
sektoriale perkatese,megjithese ato 
ndryshojne ne menyren sesi jane te 
perfshira parimet per nje mjedis te 
qendrueshem  

Strategjia e Turizmit Keto jane dokumenta politike te 
rendesishme qe paraqesin nje 
kendveshtrim ne nivel kombetar Plani I Veprimit dhe Strategji e 

Biodiversitetit 

Studimi I Zhvillimit Rajonal per 
Shkodren dhe Lezhen 

Paraqet konteksin e politikave rajonale 

Studimi per Planifikimin e Integruar te 
Territorit ne Gjirin e Drinit. 

  

 

 Objektivat 

Kuadri dhe metodologjia per vleresimin e propozimeve te studimit 
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Objektivat                     Treguesit Kryesore 

Mbrojtja e Biodiversitetit.Ruajtja dhe zhvillimi I 
biodiversitetit  nepermjet mbrojtjes se faunes dhe flores 
dhe habitateve(lumenjte,ligatinat dhe lagunat,pyjet dhe 
kullotat ,dunat ranore dhe plazhet) 

Ndryshimet ne zone dhe ne statusin/cilesine e 
zonave te ndjeshme mjedisore.Zbatimi I 
planeve te administrimit te zonave te 
mbrojtura. 

Mbrojtja e Peisazheve Terheqese dhe Kultures 
Rurale.Mbrojtja dhe zhvillimi I peisazheve terheqese dhe 
kultures rurale si nje kontribut per ruajtjen e trashegimise 
kombetare dhe si sfond apo kontekst per zhvillimin e 
aktiviteteve turistike. 

Sasia e zhvillimeve te reja qe mund te lejohen 
brenda zonave te percaktuara per asnje lloj 
zhvillimi 

Nxitjen e Perdorimit te Qendrueshem dhe me Kriter dhe 
administrimi I burimeve te peshkimit te lumenjve,lagunave 
dhe detit. 

Cilesia e ujit ne lumenj e laguna dhe cilesia e 
diversiteti I peshkimit 

Mbrojtja e Tokes Bujqesore nga ndryshimet e 
papershtatshme te perdorimit te saj,nxitja e praktikave 
tradicionale  bujqesore dhe mbeshtetja e prodhimit te 
produkteve organike,nxitja e shitjes se prodhimit vendas 
dhe nxitja e prodhimir te kulturave bujqesore,hortikultures 
dhe mbareshtimit te blegtorise,ne menyre qe te rritet 
prodhimi dhe te mundesohet  kultivimi i racave  
tradicionale te kafsheve dhe kulturave bujqesore 

Pjesa e tokes bujqesore e paperfshire ne 
Studimin Urbanistik.Shumellojshmeria e gjese 
se gjalle dhe kulturave bujqesore brenda zones 
se perfshire ne Studim.Iniciativa per nxitjen e 
prodhimit vendas 

Minimizimi I Permbytjeve dhe Permiresimi I Cilesise se Ujit 
dhe mbrojtja e burrimeve te ujrave nentokesore,duke 
permiresuar administrimin e baseneve te lumenjve,duke 
reduktuar dhe mbajtur nen kontroll burimet e ndotjes dhe 
duke shmangur perdorimin pa kriter te shtrateve te 
lumenjve per nxjerrjen e zhavorit. 

Sasia e ndotesve te hedhur ne uje dhe cilesia e 
ujit te lumenjve,lagunave dhe detit. 
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Administrimi I Erozionit Bregdetar  per te ruajtur vijen 
bregdetare natyrore dhe mbrojtur zonat bujqesore ne 
brendesi te territorit,zonat e banuara dhe infrastrukturen 
per shkak te ngritjes se nivelit te detit dhe ndryshimeve 
klimaterike 

Zona e habitateve bregdetare qe luajne rol 
mbrojtes dhe humbja e tokes si pasoje e 
zhvillimit te paplanifikuar.Shkalla e ndryshimit 
te metejshem te vije bregdetare 

Nxitjen e Zhvillimit te Qendrueshem te Turizmit mbrojtja e 
vlerave natyrore te plazheve te pastra dhe pejsazheve 
terheqese dhe nxitja e eko-turizmit dhe turizmi me baze 
komunitetin,ne menyre qe te mbeshteten banoret dhe 
ekonomia e zones. 

Numri I bizmeseve qe kane si baze 
ekoturizmin.Numri I plazheve.Numri I 
bizneseve te turizmit me baze komunitetin. 

Permiresimi I Cilesise dhe shumellojshmerise se 
Aktiviteteve dhe Lehtesirave (apo Sherbimeve) Turistike 
dhe permiresimi I administrimit te destinacioneve 
turistike,duke perfshire zhvillimin e qendrave te 
informacionit dhe te sherbimeve turistike 

Numri I aktiviteteve te vecanta turistike qe jane 
te disponueshme 

Permiresimi I Furnizimit me Infrastrukture-Nxitja e 
zhvillimit ne zonat e pajisura me infrastrukturen e 
nevojshme ku kjo  e fundit dhe sherbimet e tjera urbane 
mund te ofrohen ne menyre eficente e kosto te 
leverdishme 

Numri I pronave te lidhura me rrjetin e 
furnizimit me uje te pijeshem dhe rrjetin e 
kanalizimeve.Numri I pronave qe kane sistem 
per grumbullimin. 

Nxitjen e Zhvillimit te Ekonomise Lokale duke ikurajuar 
investimet qe japin perfitime afatgjata ekonomike dhe 
shoqerore per komunitetin vendor,duke perfshire 
rahabilitimin e atyre zonave urbane dhe turistike qe jane 
lena pas dore 

Treguesit ekonomike per zonat e ndryshme te 
Studimit Urbanistik 

Permiresimin e Cilesise se Mjedisit te Ndertuar-nepermjet 
kushteve detyruese,infrastruktures se permiresuar dhe 
rritjes  se cilesise se projektimit dhe ndertimit. 

Numri I pronave jashte Studimit 
Urbanistik.Destinacioni /vend-ndodhja e 
tyre.Numri I pronave qe nuk ploteson kriteret e 
projektimit 

Nxitjen e Pjesmarrjes Publike ne planifikimin e bregdetit 
nepermjet perfshirjes se aktoreve kryesore dhe 
komuniteteve vendase. 

Numri I OJQ-ve dhe individe nga publiku qe I 
pergjigjen procesit te konsultimit 
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 Analizimi i gjendjes  aktuale te mjedisit duke perfshire edhe identifikimin e 

problemeve egzistuese ne lidhje me planin. 

Informacioni baze per  mjedisin u mblodh dhe u analizua nga nje numer 

burimesh,perfshire ketu dhe sondazhin  per biodiversitetin dhe per 

mbrojtjen e natyres qe u krye si pjese e hartimit te Planit;te dhenat mbi 

perdorimin dhe gjendjen  e burimeve natyrore u moren nga studimet 

rajonale e permendura me siper dhe nga autoritetet vendore;raportet e 

ndryshme mbi potencialin e zhvillimit te turizmit ne kete zone,analizimi i 

nevojave per zhvillim urban,dhe gjendja aktuale e planeve te zhvillimit 

per furnizimin me uje,trajtimin  e ujrave te zeza dhe mbeturinave te 

ngurta ne kete rajon. 

 Vleresimi i alternativave dhe identifikimi i pasojave te rendesishme mbi 

mjedisin dhe masat e nevojshme per t’I zvogeluar ato. 

 Propozime per monitorimin e zbatimit te Planit Rregullues. 

 Deklarate se si ka ndikuar VSM-ja per Detyren e Projektimit dhe Planin 

Rregullues Urbanistik. 

Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor. 

 Raporti i Vlersimit Strategjik Mjedisor hartohet mbi bazen e percaktimeve Ligji 

Nr.8990 ,date  23.1.2003 “Per Vleresimin e Ndikimit  ne Mjedis”. 

 Neni 5,paragrafi 2) Istitucionet shteterore ose personat juridike qe 

dorezojne nje propozim ne perputhje me paragrafin 1 te ketij Neni duhet te 

perpiloje nje  raport vleresimi strategjik mjedisor  dhe te kerkoje nje vleresim te 

tij nga Ministria e Mjedisit para se te nenshkruajne autoritetet 

kompetente.Raporti I VSM  ,eshte dokument baze ku mbeshtetet procesi i 

vleresimit strategjik mjedisor dhe leshimi i Deklarates Mjedisore.Vleresimi jepet 

nepermjet nje Deklarate Mjedisore qe do te publikohet. 
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 Neni 7,Raporti hartohet nga persona fizike e juridike te licensuar ,te 

zgjidhur,te kontraktuar dhe te shperblyer nga propozuesi. 

Deklarata Mjedisore. 

Ligjin  Nr. 8934,date 05/09/2002 “Per mbrojtjen  e mjedisit” ndryshuar me Ligjin 

Nr.9890 date   20.03.2008,percaktojne: 

 Neni 34,pika 4) Deklarata mjedisore ,leja mjedisore,pelqimi dhe  

autorizimi ,jane dokumente zyrtare,qe percaktojne kushtet dhe 

rrethnat ne te cilat do te zhvillohet veprimtaria e miratuar,per 

parandalimin dhe pakesimin e ndikimeve  te saj ne mjedis. 

 Neni 35: 

1.Pas shqyrtimit te dokumentacionit dhe keshillimit me palet e 

interesuara per projektet,strategjite ,planet e zhvillimit,Ministri  shpall 

qendrimin zyrtar me deklaraten mjedisore. 

2.Deklarata mjedisore permban arsyetimin teknik dhe mbeshtetjen 

ligjore,jep argumentet perkatese dhe masat qe duhen  marre per te 

shmangur  dhe pakesuar ndikime me te medha ne mjedis. 

3.Kur deklarata mjedisore eshte negative,projekti,strategjia ose plani i 

zhvillimit nuk miratohet nga organet perkatese vendimmarrese.Kur 

deklarata mjedisore eshte pozitive ,miratimi nga keto organe behet ne 

perputhje  me permbajtjen  dhe kushtet e deklarates. 

4.Nese projekti nuk fillon te zbatohet brenda dy vjeteve nga data e 

miratimit,deklarata mjedisore behet e pavlefshme dhe procedura e 

aplikimit fillon nga e para. 

5.Nese zbatimi i projektit kryhet ne perputhje me deklaraten  mjedisore 

dhe lejen e ndertimit,organi pergjegjes e pajis me lejen mjedisore 
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perkatese,ne perputje me kerkesat  e ketij ligji.Deklarata mjedisore 

behet publike. 

Nga sa me siper ,Raporti i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis,i hartuar per 

aktivitetin e propozuar do te sherbeje qe Bashkia Shkoder te pajiset me 

Deklarate Mjedisore nga Ministria e Mjedisit,Pyjeve dhe Administrimit 

te Ujrave per Planin Rregullues te Qytetit te Shkodres. 

Tarifa e sherbimit 

           Per pajisjen me Deklarate Mjedisore,autoriteti qe ka kete te drejte,Ministria 

e Mjedisit,Pyjeve dhe  Administrimit te UJrave ka Vendosur tarifa per sherbimin 

qe kryen. 

         Mbeshtetur  ne  Udhezimin  Nr.5.,date 28.12.2007 “Per tarifat e sherbimit 

per lejet mjedisore” te Ministrit te Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te 

Ujrave,referuar pikes 11)Mbeshtetur ne kriteret e mesiperme ,per dhenien  e 

Deklarates Mjedisore,tarifa e sherbimit eshte 50.000 (pesedhjete mije leke).Kjo 

eshte tarifa  qe Bashkia Shkoder duhet te paguaje per Ministrine e Mjedisit 

,Pyjeve dhe Administrimit  te UJrave per shqyrtimin e dosjes per Planin Rregullues 

te Qytetit te Shkodres dhe marrjen e Deklarates Mjedisore. 

Ceshtjet ndersektoriale te mjedisit 

Politikat  mjedisore sektoriale shprehen ne nje sere ligjesh qe kane te bejne me 

administrimin e mjedisit.Ne  nivel lokal,ushtrojne funksionet e veta direkte ne 

fushen e mjedisit Njesite e Qeverisjes Vendore por dhe institucione qe kane varesi 

direkte ne Ministrite e Linjes.Mbeshtetur ne Ligji nr.8934,date  5.9.2002 “Per 

mbrojtjen  e mjedisit” i ndryshuar ,(Politikat mjedisore neni 10) per planet e 

veprimit,programet,raportet  ne fushen e   mjedisit evidentohet: 

 Organet  e qeverisjes vendore hartojne plane veprimi per 

mjedisin,ne perputhje me perparesite dhe kerkesat e strategjise 

kombetare te mjedisit. 
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 Ministrite e linjes ndihmojne ne hartimin dhe zbatimin  e planeve 

vendore per mjedisin,duke paraqitur te dhenat e nevojshme dhe 

ekspertizen teknike. 

 Ne hartimin  dhe miratimin  e planeve dhe te programeve 

mjedisore,organet e qeverisjes vendore angazhojne  publikun  dhe 

organizatat jofitimprurese mjedisore dhe profesionale te biznesit. 

 Kryetaret e bashkive,ne fund te cdo viti ,raportojne  ne keshillin e 

qarkut per zbatimin e planit vendor per mjedisin. 

Ndersa sipas po ketij ligji  (neni 73),organet e qeverisjes  vendore kane per detyre: 

 Te realizojne zbatimin  e ligjeve  per mbrojtjen e mjedisit; 

 Te hartojne   plane vendore per mbrojtjen e mjedisit dhe planet e 

rregullimit te territorit; 

 Te bejne publike programet dhe masat per mbrojtjen e mjedisit; 

 Te njoftojne publikun per gjendjen  e mjedisit dhe per 

veprimtarite vendore,subjekte te vleresimit te ndikimit ndaj 

mjedisit 

 Te nxisin  e te mbeshtesn veprimtarite e organizatave 

jofitimprurese per mjedisin,duke terhequr  mendimin  e tyre  ne 

vendimmarrjet per mjedisin; 

 Te percaktojne vendet e grumbullimit e te perpunimit te 

mbeturinave prodhuese dhe jetesore,ne perputhje me kriteret 

mjedisore dhe planet e zhvillimit; 

 Te organizojne depozitimin e mbetjeve dhe te lendeve  te 

rrezikshme dhe ruajtjen e zonave e gjelbra ne qendrat qytetese 

dhe rreth tyre; 
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 Te administrojne mbeturinat  qytetese,impiantet  e trajtimit te 

ujrave te ndotura dhe te mbeturinave te ngurta 

 Te disiplinojne transportin dhe ndertimet ne mjediset qytetese. 

Organet vendimmarrese sigurojne pjesemarrje  dhe rol  aktiv   te publikut  dhe 

organizatave jofitimprurese gjate procesit te vendimmarrjes.(Neni 78). 

Ndersa institucionet me te drejteperdrejta pergjegjese per zbatimin e politikave 

mjedisore ne nivel qarku  jane Agjensite Rajonale te Mjedisit,qe me ndryshimet e 

Ligji nr 8934, date 5.9.2002 “Per mbrojtjen  e mjedisit” , funksionon si institucion  

me vete,Inspektoriati i Mjedisit,duke rritur ne kete menyre eficencen vepruese ne 

mbrojtjen e  mjedisit. 

Komunat dhe bashkite   ushtrojne keto funksione te veta ne fushen e 

infrastruktures dhe te sherbimeve publike:  (Sipas Ligjit nr.8652,date 31.7.2000 

“Per organizimin dhe funksionimin  e qeverisjes vendore,neni 10) 

 Furnizimi me uje te pijeshem; 

 Funksionimi i sistemit te kanalizimeve  te ujerave te bardha,te ujrave te 

zeza dhe kanaleve mbrojtese te zonave te banuara 

 Ndertimi,rehabilitimi   dhe mirembajtja e rrugeve me karakter 

vendor,trotuarve dhe shesheve publike; 

 Ndricimi i mjediseve publike 

 Administrimi i  varrezave dhe  garantimi i sherbimit te varrimit; 

 Sherbimi i dekorit 

 Administrimi i parqeve,lulishteve dhe zonave te gjelberuara publike 

 Grumbullimi ,largimi dhe perpunimi i mbeturinave; 
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 Plianifikimi urban,menaxhimi i tokes dhe strehimi sipas menyres se 

percaktuar me ligj. 

Ceshtjet e zhvillimit ekonomik jane te lidhura ngushte me ceshtjet e mirefillta 

mjedisore qe kane per detyre Njesite e Qeverisjes Vendore si : 

 pergatitja e programeve te zhvillimit ekonomik vendor. 

 ngritja  dhe funksionimi i tregjeve  publike dhe i rrjetit te tregtise 

 zhvillimi i biznesit te vogel ,si dhe  zhvillimi i veprimtarive nxitese 

si panaire e reklama ne vende publike 

 organizimi i sherbimeve ne mbeshtetje te zhvillimit ekonomik 

vendor si informacioni,struktura dhe infrastruktura e nevojshme; 

 sherbimi veterinar 

 rruajtja dhe zhvillimi i pyjeve ,kullotave e burimeve natyrore me 

karakter vendor. 

Nga detyrimet me te mprehta  e direkte mjedisore  dhe qe jane me shqetesuese 

per zonen ne shqyrtim (sipas Ligj. Nr.8405 ,date 17.9.1998 “ per urbanistiken ,neni 

33)vecojme: 

 Ndalohet urbanizimi pa kriter i zonave me vlera natyrore,i tokave bujqesore 

dhe i tokave te zena me pyll prone private. 

 Miratohet vendi i grumbullimit te mbeturinave te te gjitha llojeve ,(neni 

34). 

 Miratohen leje ndertimi per kryerjen  e punimeve te ndryshme midis tyre 

dhe per prerje druresh  

 Leja per prerje druresh eshte kompetence e KRRT-se (neni 48) 
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 Personi fizik e juridik,para se  t’I  jepet leja per prerje druresh,eshte i 

detyruar te beje mbjellje pemesh me trefishin e drureve qe do te priten,ne nje 

zone ku do ta caktoje ndermarrja e gjelberimit ose pyjeve(neni 63) 

Ndersa ne  fushen e kontrollit per mjedisin ushtrojne   funksionet e tyre 

perkatesisht: 

-Ndaj veprimtarise se zoteruesve te mbetjeve ushtrojne kontrolle 

Inspektoriati I Mjedisit,organi qe ka licensuar veprimtarine,Inspektoriati 

Sanitar Shteteror dhe inspektoriati bashkiak. 

-Inspektoriati bashkiak she Inspektoriati Sanitar Shteteror kontrollojne 

zbatimin e rregullave dhe te kerkesave per 

krijimin,grumbullimin,ruajtjen ,transportimin,perpunimin dhe asgjesimin 

e mbetjeve urbane,te mbetjeve te ndertimit dhe te mbetjeve te 

vellimshme.(Ligj nr.9010 .date 13.2.2003 “Per administrimin mjedisor te 

mbetjeve te ngurta” neni 31) 

-Inspektoriati I Mjedisit,organi qe ka licensuar veprimtarine,inspektoriati 

sanitar dhe inspektoriati bashkiak ushtrojne kontrolle er respektimin e 

normave” per ujrat e ndotura (Ligj. Nr.9115,date 24.7.203 per trajtimin 

mjedisor te ujrave te ndotura ,Neni 21) 

-Ne bashkepunim  me qeverisjen  vendore,personat fizike dhe juridike 

vendas ose te huaj detyrohen te pajisen me leje mjedisore nga Ministria 

e Mjedisit (Neni 17 ligji nr.8897,date 16.5.2002  “Per mbrojtjen e ajrit 

nga ndotja) 

Ne njesite e Qeverisjes Vendore hasen nje sere veshtiresish ne drejtim te 

mungesave te kapaciteteve dhe paaftesise per t’u perballuar me ceshtjet e medha 

e te shumta mjedisore.Forcimi ne te ardhmen i ARM-se,dhe i Inspektoriatit te 

Mjedisit do te lehtesoje e ndihmoje Njesite e Qeverisjes Vendore ne zbatimin e 

legjislacionit mjedisor,ne mbrojtjen e administrimin e mjedisit. 



VLERESIMI STRATEGJIK MJEDISOR 

 

Plani Rregullues i Qytetit te Shkodres  Faqe 42 

 

3.GJENDJA SOCIAL-EKONOMIKE E ZONES 

Rrethi i Shkodres: 

Ka nje siperfaqje prej 1302.96 km 2,I ndare administrativisht ne 2 bashki,:Shkoder 

dhe Vau u Dejes,15 komuna:Ana e Malit,Bushat,Berdice,Dajc, Gur i Zi,Hajmel , 

Mnel- Vig,Postribe,Pult,Shale,Shosh,Velipoje 138 fshatra dhe 2 qytete. 

Rrethi i Malesise se Madhe: 

Siperfaqja e rrethit Malesise se Madhe eshte 980,12 km 2,i ndare 

administrativisht ne 1 bashki :Bashkia 

Koplik,5Komuna:Gruemire,Kastrat,Kelmend,Qender ,Shkrel 56 Fshatra dhe 2 

qytete. 

Rrethi Puke: 

Ka nje siperfaqje prej 1033.69 km2,I ndare administrativisht ne 2 bashki:Puke dhe 

Fushe-Arrez,8 Komuna :Blerim,Fierze ,Gjegjan,Iballe,Qafe e 

Malit,Qelez,Qerret,Rrape, 75 Fshatra dhe 2 qytete. 

2.1. Te dhena te pergjithshme. 

    Rajoni i Shkodres ndodhet ne veriperendim te Shqiperise.Qyteti eshte I 

vendosur kryesisht ne rrafshine.Ne drejtimin jugperendim-verilindje ka kuotat  

nga 9.5 m deri ne 24 m mbi nivelin e detit.Ne veriperendim te tij ndodhet Liqeni I 

Shkodres.Pjesa tjeter e Rajonit shtrihen  nga Alpet  shqiptare deri poshte ne 

bregdet.Qarku i Shkodres perbehet nga tre rrethe:Rrethi i Shkodres,Malesise se 

Madhe, dhe i Pukes.Qendra e Qarkut eshte vendosur ne Shkoder.Qarku ka nje 

siperfaqje prej 3562 km2 dhe nje popullsi prej rreth 336,471 banore.Ai kufizohet  

me qarkun Kukes,qarkun Lezhe,me Malin e Zi(edhe ne liqenin e Shkodres) dhe 

detin Adriatik.Qyteti  eshte i vendosur kryesisht ne rafshine. 
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       Ne veriperendim te tij ndodhet Liqeni I Shkodres.Pjesa kryesore fushore e 

qytetit sot ka nje shtrirje prej 1150 ha,ndersa pjesa kodrinore ka nje shtrirje prej 

350 ha.Nga ana lindore qyteti kufizohet nga Lumi i Kirit qe buron nga Malesite e 

Veriut dhe eshte 43 km i gjate.Ky lum derdhet ne Lumin Drin qe rrethon Shkodren 
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nga ana jugore.Nga liqeni buron Lumi i Bunes qe derdhet  ne detin Adriatik dhe ka 

nje gjatesi prej 44 km.Rrjedha e poshtme  e lumit Buna ndan kufirin me Malin e 

Zi.Nga veriu dhe veriperendimi shtrihet Fusha e Mbi-Shkodres,pertej te ciles 

fillojne Alpet e Shqiperise.Rreth 30 km ne jug lindje ndodhet bregdeti adriatik me 

Plazhin e Velipojes.Brenda nje rrezeje prej 30 km ,me qender Qytetin e 

Shkodres,perfshihen te gjitha elementet gjeografike. 

 

 



VLERESIMI STRATEGJIK MJEDISOR 

 

Plani Rregullues i Qytetit te Shkodres  Faqe 45 

 

 

2.2 Demografike 

      Rajoni i Shkodres renditet i pesti ne shkalle vendi persa i perket popullsise dhe 

i dyti per nga siperfaqja.Dendesia mesatare e popullsise ne rajonin e Shkodres  

eshte rreth 71.8 banore/km2 ,e cila  eshte nen mesataren kombetare.Qyteti i 

Shkodres ka dendesine me te madhe te popullsise ne qark,me 94 banore/km2/ 

     Shumica e popullsise ne rajonin e Shkodres,afersisht 62%,jetojne ne fshat,kjo 

eshte e ngjashme me mesataren ne shkalle vendi qe eshte 58%.Rreth 2/3 e 

popullsise jetojne ne rrethin e Shkodres .Afersisht 54% e popullsise e rrethit te 

Shkodres jeton ne fshtarat ne periferi,ndersa ne Malesine e Madhe 89% jetojne 

ne fshat,dhe ne Puke 82% jetojne ne fshat. 

      Qarku u Shkodres  ka perjetuar ndryshime demografike ne fillimet e viteve 

1990.Popullsia ka rene me 10% per shkak te migrimit te brendshem.Kjo renie 

paraqitet me e theksuar per rrethin  e Pukes ,ku ne 10 vitet e fundit rreth  30% e 

popullsise ka migruar,kryesisht ne rrethin e Lezhes. 

Me poshte jepen  te dhena demografike per  qytetin e Shkodres. 

NR EMERTIMI BANORE 



VLERESIMI STRATEGJIK MJEDISOR 

 

Plani Rregullues i Qytetit te Shkodres  Faqe 46 

 

1 Qyteti Shkoder 114574 

 

2.3 Transporti 

     Shkodra ka nje pozite te favorshme ne Shqiperi.Ajo eshte e lidhur me 

infrastrukture rrugore dhe hekurudhore me pjesen tjeter te Shqiperise dhe me 

boten.Ne Rajonin  e Shkodres (pika doganore e Hanit te Hotit) kalon dhe e vetmja 

lidhje hekurudhore e Shqiperise me boten duke u shtrire me pas ne jug ne 

Pogradec dhe Vlore.Shkodra eshte e arritshme si destinacion permes disa 

menyrash transporti. 

Transporti rrugor 

Shkodra ka lidhje te rrjetit rrugor me pjesen tjeter te Shqiperise dhe me Malin e Zi 

.Disa distance te rendesishme jepen si me poshte: 

Shkoder-Tirane 95 km 

Shkoder-Lezhe 35 km 

Shkoder-pika doganore Han i Hotit 34 km 

Shkoder-pika doganore Muriqan 13 km 

Shkoder –Ulqin 35 km 

Shkoder –Podgorice 65 km 

Transporti ajror. 

Shkodra lidhet permes transportit ajror me pjesen tjeter te botes nga aeroporti 

nderkombetar i Rinasit.Distanca Shkoder-Rinas eshte 80 km. 

Transporti ujor 
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Shkodra lidhet perms transportit ujor me pjesen tjeter te botes nga portet e 

Durresit dhe Shengjinit.Distanca Shkoder-Shengjin eshte 45 km  Shkoder –Durres 

eshte 100 km. 

Gjithashtu Shkodra lidhet perms transportit liqenor me qytezen e Vir Pazarit ne 

Malin e Zi. 

Per te lehtesuar kete transport,ne piken  fundore te liqenit eshte ngritur dhe nje 

pike e kalimit kufitar dhe doganor permes transportit liqenor.Plane te shumta 

gjithashtu ekzistojne per lidhjen e Shkodres me detin Adriatik permes thellimit te 

lumit te Bunes ,menyre e cila ka qene e shfrytezueshme deri perpara 80 vitesh. 

2.5Punesimi 

Papunesia relativisht e larte ben qe kostoja e punes te jete  me  e ulet se 

mesatarja kombetare .Me poshte jepen te dhena per papunesine ne Shkoder ne 

nivel rrethi. 

VITET 2007 2008 2009 2010 

Te papune gjithsej 15085 14671 14078 13674 

Meshkuj 8971 8665 8067 7729 

Femra 6114 6006 6011 5945 

 

2.6Arsimi 

Arsimi i larte dhe arsimi profesional 

      Shkodra eshte qendra e arsimit ,cultures dhe kerkimit shkencor,jo vetem ne 

Rajonin e saj,por edhe me gjere,ne te gjithe veriun e Shqiperise.Ne Shkoder eshte 

i vendosur dhe Universiteti  “Luigj Gurakuqi” qe funksionon si universitet rajonal  i 

veriut te Shqiperise. 
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      Universiteti “Luigj Gurakuqi” eshte themeluar ne vitin 1957,fillimisht si Institut 

i Larte Pedakogjik e me pas si universitet.Gjate me teper se 50 viteve,ne 

universitetin e Shkodres jane pergatitur me teper se 18,000 specialiste te larte te 

fushave te ndryshme. 

      Aktualisht universiteti eshte  i organizuar ne 6 fakultete me 24 dege 

studimi.Ne universitetin e Shkodres aktualisht ndjekin studimet e larta po thuaj 

10,000 studente dhe japin  mesim 445 pedagoge,nga te cilet 81 jane me grade 

tituj shkencore.Ne Shkoder gjithashtu operojne 8 shkolla profesionale te cilat 

formojne speciliste teknike te mesem  ne fusha te ndryshme. 

Turizmi 

       Turizmi ne Shkoder ,trendi.Llojet e turisteve qe vizitojne  Shkodren.Ditet e 

qendrimit.Vitet e fundit,edhe qarku i Shkodres ka ndjekur trendin pozitiv qe ka 

pasur Shqiperia per sa i perket numrit te vizitoreve.Statistikat zyrtare per numrin 

e vizitoreve qe kalojne ne pikat kufitare te rajonit te Shkodres tregojne per nje 

rritje pak a shume konstante prej 30% ne vit per 4 vitet e fundit.Nje   pjese  te 

mire te ketyre vizitoreve e zene turiste qe vizitojne Shkodren si pjese e paketave 

turistike te Kroacise  dhe Malit te Zi.Ne pjesen me te madhe  jane vizitore nga 

Europa Lindore e nga vende te tjera.Ato kryesisht jane vizitore qe vizitojne 

Shkodren per nje  dite dhe kthehen perseri  ne drejtim te Malit te Zi.Vetem nje 

pjese e vogel e tyre vazhdojne udhetimin ne qytete ose destinacione te tjera 

shqiptare. 

       Zgjatja e koheqendrimit te tyre ne Shkoder,eshte nje nga sfidat me te 

rendesishme me te cilen perballet sot pushteti lokal dhe bizneset e rajonit.Ka nje  

tendence rritjeje e numrit te vizitoreve qe vijne ne Shkoder me ture te 

veteorganizuara (me motore,bicikleta,etj)Koha e qendrimit te tyre eshte me e 

gjate,per  vete natyren e organizimit dhe te udhetimit te tyre,por permiresimi i 

informacionit,i promocionit edhe sherbimeve do te rriste me siguri kohen e 

qendrimit. 
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      Nje kontigjent shume te rendesishem te vizitoreve ne Shkoder e perbejne 

pushuesit kosovare nga Kosova dhe ata te emigruar kryesisht ne Europe.Ato 

preferojne turizmin e reres dhe detit pra zgjedhin te pushojne ne plazhin e 

Velipojes.Pushimet e tyre zakonisht zgjasin nga 1 jave deri ne 10 dite dhe jane te 

perqendruara kryesisht ne periudhen 15 Korrik -15 Gusht.Kete vit numri,ndryshe 

nga vitet e tjera numri i tyre ka qene me i madh dhe me i shtrire ne 

kohe.Pushimet organizohen gati gjithmone nga agjensi udhetimi kosovare te cilat 

kujdesen per gjithcka. 

      Kete vjeshte ka pasur rritje  te numrit  te vizitoreve  kosovare te organizuar 

(kryesisht nxenes te shkollave) te cilet  bejne  tur ne qytete te ndryshme te 

Shqiperise.Ato jane te orientuar kryesisht drejt turizmit kulturor dhe didaktik dhe 

keto vizita iu sherbejne kryesisht per ilustrimin e lendeve te histories dhe 

gjeografise.Rajoni .popullsia,relieve gjeografik ,te dhena te ndryshme. 

Trashegimia kulturore ,resurset natyrore dhe antraksione  te spikatura turistike. 

Resurset Natyrore. 

     Ne fondin e Monumenteve te Natyres ne vendin tone  listohen 697 objekte 

natyrore,me vlera te vecanta e te paperseritshme shkencore,ekologjike ,por dhe 

kulturore e historike .Ne baze te ligjit,Monument Natyre eshte objekti i natyres 

me vlera unikale te 

pakthyeshmeshkencore,kulturore,historike,ekologjike,didaktike,fetare habitat e 

nje lloji te rralle endemik relikt ose i kercenuar per zhdukje dhe siperfaqe deri ne 

50 hektare.Monumentet e Natyres perbejne vlera te trashegimise 

kombetare,duke u radhitur ne kategorine e trete te zonave te mbrojtura.Sipas 

ligjit,Monumentet e Natyres ,per vet rendesine e tyre gezojne mbrojjtje te 

kategorise se pare ne perputhje  me te cilen nuk lejohet tjetersimi i vlerave per 

cfaredolloj qellimi ekonomik,veprimtari qe ndryshojne  karakterin  e tyre,apo 

rrjedhen natyrore te evolucionit te tyre. 

Kategorite dhe karakteristikat e Monumenteve te Natyres 
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           Monumentet e Natyres ndahen ne disa kategori ne baze te kritereve te 

vecanta natyrore te tyre,por dhe qe lidhen  me historine,ngjarje te vecanta te 

saj.Keshtu,Monumentet e Natyres ndahen ne gjeomonumente,ku perfshihen  291 

prej tyre,apo 41.6%.Ne kete kategori perfshiehen te gjithe objektet natyrore 

gjologjike,si zhveshje apo fosile unikale,struktura dhe formacione te rralla 

gjeologjike,apo objektet gjeomorfologjike te krijuara nga era,erozioni etj.Ne 

kategorine hidromonumente numerohen rreth 98 monumente natyrore,apo 14 % 

e fondit te tyre.Ne kete kategori perfshihen liqenet akullnajore dhe 

karstike,burime te medha dhe interesante,ujevara etj. 

         Ne kategorine biomonumente numerohen 308 monumente 

natyrore,apo44.4% e fondit. Ne kete kategori perfshihen drure,grupe druresh me 

kurore interesante,apo me moshe te hershme,habitate te perbera nga shoqerime 

bimore te virgjera ose te gjallesave te rralla ,etj. 

Kalaja e Shkodres. 

        Ndodhet ne hyrjen jugore te qytetit,ne nje pozicion strategjik,rrethuar nga 

lumenjte Buna,Drini dhe Kiri.Muret rrethuese jane 880 m te gjate dhe rrethojne 

nje siperfaqje prej 35000 m2.Eshte kalaja me e madhe ne Shqiperi dhe nder me te 

medhate ne Ballkan.Formen qe ka sot,e ka marre gjate sundimit te Balshajve 

(shek XIV).Ne kete keshtjelle takojme gjurmet e periudhes klasike ,te mesjetes  e 

deri te shekullit te kaluar. 
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Muzeu Historik 

        Muzeu Historik i Shkodres gjendet ne nje banese karakteristike shkodrane te 

shekullit te XVII  dhe quhet shtepia  e Oso Kukes.Muzeu eshte i ndare ne tre 

sektore ,sektorin e Arkeologjise,te Historise dhe te Etnografise.   Muzeu historik i 

Shkodrës është një ndertesë e veçantë: dy katëshe, me çardak, dhoma të mëdha, 

oxhak, tavan dekorativ, dyer, dritare, trapazan, shkallë e ballkone, të gjitha të tipit 

të vjetë. Në muze  gjenden pasuri të një historie mijëvjeçare, të cilat janë të 

vendosura në pavionet arkeologjike, etnografike, si dhe në arkivin bibliotekar e 

më gjerë. 

 

 
 

Fototeka “ Marubi” 

         Eshte nje nder vlerat ne te pacmueshme qe mban  sot rajoni i Shkodres per 

sa i perket trashegimise kulturore.Fototeka ka nje fond prej gati 400.000 

negativash nga fotografia e pare (Hamz Kazazi 1858) dhe deri ne vitet 70 te 

shekullit te kaluar.Rreth gjysma e fondit   qe eshte pjesa me e rendesishme dhe 

http://www.lajme.gen.al/teme/muzeu-historik-i-shkodres.html
http://www.lajme.gen.al/teme/muzeu-historik-i-shkodres.html
http://www.lajme.gen.al/teme/pasuri.html
http://www.lajme.gen.al/teme/historie.html
http://www.lajme.gen.al/teme/pavionet.html
http://www.lajme.gen.al/teme/arkeologjike.html
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me vlere perbehet nga fondi i familjes Marubi duke filluar nga Pietro 

Marubit(1834-1903),me origjine nga Piacenca(Itali),i ardhur si azilant politik ne 

Shkoder,Kel Marubi(1870-1940) dhe brezi i trete djali i Kelit,Gege Marubi. 

Liqeni i Shkodres. 

         Ndodhet ne veriperendim te Shqiperise dhe eshte pjesa e kufirit te 

Shqiperise me Malin e Zi.Ndodhet ne lartesine mesatare 4.5 m mbi nivelin e 

detit.Ai eshte me i madhi ne Gadishullin e Ballkanit me nje siperfaqje prej 368 

km2 nga te cilat 149 km2 perfshihen brenda territorit te Shqiperise  dhe pjesa 

tjeter ne Malin e Zi. 

        Liqeni i Shkodres perfaqeson rrjetin me te madh te ujrave te embla ne 

Mesdhe.Pellgu ujembledhes eshte 5179 km2,prej te cilave 1025 km2 jane ne 

territorin e Shqiperise me vellim mesatar vjetor te ujrave 2-2.6 km3 dhe maksimal 

4.4km3.Thellesia mesatare eshte 8-9 m dhe ajo maksimale 44 m.Liqeni ka nje 

baze  te bollshme ushqimore te mundeson nje faune mjaft te pasur .Ketu gjenden 

rreth 65 lloj peshku,240 lloje shpendesh dhe mbi 800 lloje bimesh. 
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EKONOMIA DHE BIZNESI 

Fale kushteve te favorshme te pozites gjeografike , relievit fushor , klimes te bute 

dhe perqendrimit te popullsise , tradites dhe historise ne kete rajon rendesi kane 

te gjitha deget e ekonomise si industria,bujqesia,transporti ,tregtia, turizmi etj. 

Megjithate rolin paresor ne ekonomi e ka sektori industrial dhe pas viteve 90 

edhe ai i shebimeve . 

Numri I bizneseve ne qytetin e Shkodes per 6-mujorin e I te vitit 2010 

NR EMERTIMI 

BIZNESI PER 6- MUJORIN E I 2010 
SUBJEKTE 
BIZNES I 
MADH 

SUBJEKTE 
BIZNES I 
VOGEL 

SUBJEKTE 
GJITHSEJ % 

  TOTALI 1164 3406 4570   

1 PRODHIM 171 327 498   

2 NDERTIM 127 28 155   

3 TRANSPORT 30 329 359   

4 TREGTI 480 1534 2014   

5 SHERBIME 356 1185 1541   

6 TE TJERA   3 3   

 

Per 6-mujorin e I te vitit 2010 

 
NUMRI I BIZNESEVE NE BASHKINE E SHKODRES PER 6- MUJORIN E I TE VITIT 2010 

       

NR EMERTIMI 

BIZNESI PER 6- MUJORIN E I 2010 
 SUBJEKTE 

BIZNES I 
MADH 

SUBJEKTE 
BIZNES I 
VOGEL 

SUBJEKTE 
GJITHSEJ % 

 

   Subjekte prodhuese  171 327 498   
 I Ushqimore     0   
   Baxho     0   
   Embelsira     0   
   Duhan     0   
   Pije     0   
   Buke e brumi     0   
   Prodhim mishi     0   
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  Te tjera     0   
 II Konfeksione     0   
 III Tekstile     0   
 IV Druri     0   
 V Kepuce     0   
 VI Lekure     0   
 VII Materiale ndertimi 127 28 155   
 VIII Prodhime metalike     0   
 IX Shtypshkrime     0   
 X Prodhime artistike   132 132   
 XI Te tjera   3 3   
  

            Megjithese qarku i Shkodres ze rreth  413,021 ha,vetem 13% eshte toke e 

punueshme ,rreth 64% jane pyje dhe kullota dhe pjesa tjeter eshte toke e 

braktisur.Rreth 29% e tokes se punueshme nuk perdoret.Toka bujqesore e 

papunueshme ne rrethet e Pukes dhe te Malesia e Madhe ze rreth 50%. 

          Izolimi i zonave rurale ka penguar zhvillimin e reformave private,ne vecanti 

ne zonat malore.Faktoret e siper-permendur kane pasur nje ndikim te 

rendesishem me strukturen dhe sasine e produkteve bujqesore dhe blegtorale ne 

rajon. 

           Rajoni i Shkodres eshte shume   i pasur me pyje.Siperfaqja pyjore eshte 

afersisht  4.7 here me e madhe se e tokes se punueshme.Pas viteve 1990,pyjet ne 

rajonin e Shkodres,vuajten demtime nga mbi-shfrytezimi prerjet dhe gjuetia 

ilegale.(Keshilli  i Qarkut,2004,Projekti  Pyjeve te Bankes Boterore). 

         Liqeni i Shkodres eshte ekosistemi me i madh ujor ne Ballkan me vlera te 

rendesishme natyrore,historike dhe ekonomike.Deri me tani jane kryer rreth 1200 

studime nga grupe  studiuesish vendas  dhe te huaj per floren 

,faunen,hidrologjine,cilesine e ujit,mikrobiologjine,hidrologjine e ketij liqeni.Liqeni 

i Shkodres permban rreth 850 specie bimesh dhe  600 specie kafshesh. 
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Afersisht 90% e hidroenergjise se Shqiperise gjenerohet nga tre hidrocentralet e 

ngritura mbi lumin Drin ne rajonin e Shkodres . 

          Ne rajonin  e Shkodres ka disa miniera bakri (Paluc,Lak Roshi ,Tuc,Qafe Bari 

,Munelle dy miniera ne Palaj,Karmaj) dhe dy  fabrika pasurimi (Mjede dhe Fushe-

Arrez).Ne vitin 1989,punonin rreth 1500 puntore ne nxjerrjen e bakrit dhe 

pasurimin dhe rreth i njejti numer ne sektore te lidhur me kete aktivitet.Qe prej 

vitit  2001 ky numer  ra ne 43 puntore. 

POTENCIALI EKONOMIK I ZONES. 

         Qyteti i Shkodres shtrihet ne brigjet e liqenit me te njejtin emer dhe poshte 

kodres se Keshtjelles se Rozafes dhe eshte padyshim nder vendet me interesante 

te Shqiperise . Fillon nga bashkimi I lumenjve Buna, Drin dhe Kiri , ne nje fushe me 

bukuri te rralle natyrore dhe te pasur me gjurme te se kaluares .Pozicioni I 

pershtatshem gjeografik e ka vendosur ne qender te rrugeve te rendesishme 

tregtare qe ne kaluaren lidhni Europen orientale me ate perendimore , duke I 

dhene qytetit nje shtytje te konsiderueshme ne drejtim te zhvillimit ekonomik, 

shoqeror dhe kulturor.Fale zhvillimit ekonomik dhe shoqeror qe ka njohur qyteti i 

Shkodres gjate rrjedhes se historise , aktualisht eshte nder qytetet me te pasura 

te shqiperise me deshmi historike dhe gjithashtu qendra me e rendesishme 

ekonomike , kulturore  e Veriut te Shqiperise . 

        Qyteti eshte vendosur kryesisht ne rafshine . Pjesa kryesore fushore e qytetit 

sot ka nje shtrirje prej 1150 ha , ndersa pjesa kodrinore ka nje shtrirje prej 350 ha 

. Ne qytet perfshihen dhe tre lagje te jashtme : Bahcallek ne jug, Shiroka dhe 

Zogaj ne perendim te cilat zene gjithsej nje siperfaqe prej 180 ha . 

POPULLSIA   

        Zona ne studim perfshihet ne rajonin verior te Shqiperise . Rrethi i Shkodres 

ka nje popullsi prej 113.350 banore , me dendesi 94 banore per km 2 . 
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       Ashtu si i gjithe vendi edhe rrethi I Shkodres eshte perfshire nga zhvillimi i 

proceseve te vrullshme demografike pas viteve 90. Treguesi me i qarte jane 

levizjet migruese te popullsise . Karakteristike kryesore e kesaj levizje jane 

emigracioni dhe largimi I banoreve vendas drejt qyteteve me te medhenj si 

Durresi dhe Tirana  dhe ardhja e vazhdueshme e popullsise nga zonat me te thella 

.Kjo dinamike e levizjes se popullsise eshte e shoqeruar me ndryshime te 

vazhdueshme te te gjithe treguesve te structures moshore , gjinore e shoqerore 

te saj  

Gjuetia dhe peshkimi 

-shtimi i rasatit  te peshkut ne ambientet ujore publike dhe ndergjegjesimi i 

banoreve per rendesine e shtimit dhe te kujdesit  per peshkun si nje  burim te 

ardhurash per komunitetin 

-ndertimi i banesave ujore per rritjen artificial si dhe gjetja e tregjeve te 

mundshme per perdorimin e tij 

-organizimi i grupeve te gjahtareve dhe gjuetia me kriter,evidentimi i kafsheve qe 

rreziojne  te zhduken dhe krijimi i kushteve per shtim te kontrolluar 

Ruajtja e mjedisit 

-rikthimi i ekuilibrit ne ekosistem dhe vecenarisht te pyjeve dhe kullotave qe kane 

nevoje per ruajtjen dhe mireadministrimin e tyre,krijimi i turizmit 

mjedisor(ambiente terheqese,sherbime te kulturuara,ambiente sportive) 

-rritja e  nivelit  te ndergjegjesimit ne shkolla si dhe ne komunitetet per kujdesin 

ndaj mjedisit,vecanerisht buze brigjeve te lumenjve. 

-Reabilitimi i objekteve kulturore dhe krijimi i nje rrjeti turistik 

-Reabilitimi i objekteve me vlera arkitektonike ,kulturore apo historike 

-krijimi i nje rrjeti turistik te specializuar si dhe nxitja e turizmit. 
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Artizanati 

-Ndergjegjesimi me i madh per faktin se qendismat,qilimal,veshjet 

karakteristike,gdhendja ne dru,punimet me balte jane punime artizanale jo vetem 

te hershme por edhe mjaft te kerkuara ne ditet e sotme dhe mund te shihen si 

burim i qendrueshem te ardhurash per banoret e zones 

-krijimi i mundesive per shitjen e prodhimeve artizanale,rritjen  e llojshmerise dhe 

cilesive te kerkuara nga tregu 

  Infrastruktura 

-nevoja e rikonstruksionit te rrugeve ekzistuese 

-nevoja e rikonstruksionit te rrjeteve inxhinierike ekzistuese 

-hartimi i studimeve per rrjetet inxhinierike te te gjithe bashkise 

-bashkepunimi me komunitetin per te lehtesuar mundeste e zgjerimit te 

infrastruktures ekzistuese 

Sherbimet shendetesore  dhe sociale 

-permiresime ne drejtim te godinave qe sherbejne si shkolla si dhe paisja e tyre 

me bazen e nevojshme per te vleresuar traditat arsimdashese te zones 

-trajnimi i mesuesve per metodat  e reja  te mesimdhenies dhe menyren e 

komunikimit 

-permiresime ne drejtim te godinave qe sherbejne si qendra shendetesore si dhe 

pajisja e tyre me bazen e nevojshme  per te ritur dhe zgjuar cilesine e sherbimit 

-trajnimi i personelit shendetesor per te rejat e fundit ne shendetesi 

-ulja e shkalles se varferise dhe permiresimi i cilesise te te ushqyerit per banoret 
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-krijimi i mundesive dhe hapsirave sociale per te gjitha shtresat e 

shoqerise,qendrave polivalente,qendrave te argetimit ,etj. 

Forcimi i kapaciteteve te Organeve  te Pushtetit Vendor 

-rritja e cilesise se stafit te bashkise ,lidhur me nivelin e shkollimit,kualifikimeve 

dhe eksperiencave 

-informatizimi i ambienteve te bashkise dhe trajnimi i burimeve 

njerezore,pervetesimi i teknologjive,rritja e pergjegjesive ne vendimmarrje. 

 

4.ZhVILLIMI URBAN,PLANI HAPESINOR RAJONAL SHKODER-LEZHE DHE     

    PLANI RREGULLUES I QYTETIT TE SHKODRES 

1.Pergjithesim i situates se zhvillimit urban 

        Qytetet shqiptare ne 15 vjecarin e fundit kane perjetuar nje faze zhvillimi te 

vrullshem ekonomik dhe social.Kuptohet se transformimi hapesinor i ketyre 

qyteteve nen presionin e tronditjeve politike dhe ekonomike nuk ka ndjekur nje 

rruge tranzicioni te planifikuar si duhet. 

       Megjithate , rezultati  i ketij  procesi me te dukshem kaotik,ishte shume 

pozitiv.Qytetet shqiptare duken pa dyshim   me mire sesa para 15 vitesh;sasia e 

hapesires se re banuese te ndertuara dhe numri e cilesia e banesave te reja qe iu 

shtuan tregut te shtepive ne nje kohe teper te shkurte,ishte e mahnitshme.Per 

shembull ,konsumi mesatar i hapesires se banimit per person eshte rritur nga 

minimum prej 5m2 per person ne kohen e tranzicionit ,ne rreth 19.62m2. 

      Nga pikpamja administrative Shqiperia,ka 65 bashki dhe 309 komuna.Shumica 

e bashkive jane shume te vogla ,ku nje e treta(23) e kane nje mase popullsie ne 

rangun e 5,000 deri 9,999 (nje mesatare prej 7,184 banore),ndersa nje e treta (22) 

kane nje popullsi ne shkallen e 10,000 deri ne 24,999 (nje mesatare prej 15,627 
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banore).Ne vitin 2001,Tirana ishte i vetmi qytet me nje popullsi mbi  100,000 

banore,megjithese Durresi  vleresohej t’I ishte bashkuar kesaj tendence dhe 

Elbasani ishte drejt rruges per te arritur pragun prej 100,000 banore. 

       Sipas regjistrimit te pergjithshem te popullsise ne vitin 2001,afersisht gjysma e 

popullsise urbane (47 perqind) eshte perqendruar ne pese bashkite me te medha 

(me me shume se 75,000 banore)me 23 perqind te popullsise  urbane qe banon 

ne Tirane .Qytetet me te vogla me 25,000 deri ne 50,000 kishin 17 perqind te 

popullsise urbane. 

      Ashtu sic u tha dhe me lart,ndertimet informale ne zonat  peri-urbane dhe 

urbane po shkaktojne probleme primare serioze urbane,kryesisht :(a) akses  

shume i kufizuar ne infrastrukture dhe perjashtim i mundshem social  dhe (b)  

barre fiskae per bashkite.Gjithashu,ne mungese te nje tregu formal te tokes dhe 

te shtepise,perdorimi I tokes se paket urban eshte shpesh nen optimalen. 

      Ne sfond te procesit epik te urbanizimit ka ekzistuar nje transformim i thelle 

strukturor i ekonomise shqiptare larg nga bujqesia tradicionale dhe industria e 

lehte ne aktivitete te prodhimtarise se larte, qe perfshijne sektorin  e sherbimeve 

dhe ndertimin (BB CEM,FMN 2006). 

     Urbanizimi ne Shqiperi ka kaluar ne tre faza te rendesishme qe nga renia e 

komunizmit.Faza e pare ishte dominuar nga sektori informal.Faza e dyte pa 

zhvillimin  e sektorit informal dhe lindjen e sektorit formal.Faza e trete dhe 

aktuale perbehet nga konsolidimi  i sektorit formal  dhe disiplinimi i sektorit 

formal.Objektii kryesor i qeverise gjate kesaj faze te trete eshte formalizimi i 

funksionimit te tregut te pasurive te patundshme.Hartimi i rregulloreve te reja 

dhe procedurat  e urbanizimit,perfshi dhe planet per perdorimin e tokes duhet  te 

marrin ne considerate kete proces historik ne dy fazat e  para.Nje ceshtje kyce 

eshte qe te sigurohet perfshirja e familjeve me te ardhura te uleta ne procesin e 

formalizimit. 
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      Ndertimet e reja dhe urbanizimet ne dy fazat e para jane bere  shpesh ne 

menyre spontane dhe jane bere shpesh pa nderhyrjen e qeverise.Ne kontrast me 

te,gjate fazes aktuale,qeverite vendore duhet te luajne nje rol te rendesishem ne 

hartimin e rregulloreve te duhura,zbatimin e tyre,monitorimin e urbanizimit dhe 

cmimin e tregut,krijimin e nje baze takse lokale per te financuar funksionimin dhe 

mirembajtjen  e infrastruktures dhe sherbimeve urbane dhe se fundmi,krijimi i nje 

mekanizmi per te  financuar infrastrukturen primare.Nje nga objektivat kryesore 

per formalizimin e sektorit te tregut te pasurive te patundshme eshte sigurimi i 

burimeve financiare per bashkite duke zbatuar nje set rregulloresh qe nuk 

paralizon funksionimin e tregut formal qe po lind te pasurive te patundshme.Per 

te mbushur kete rol,bashkite duhet te kuptojne si gjenerohen cmimet e tregut te 

patundshem dhe si funksionojne tregjet,vecenarisht ne sigurimin e strehimit per 

familjet me nivel te ulet te ardhurash. 

2.PLANI RAJONAL SHKODER - LEZHE 

          Studimi urbanistik i hartuar per Qytetin e Shkodres ,mbeshtetet ne 

orjentimet e Planit Rajonal per zhvillimin hapesinor shumesektoresh te territorit 

Shkoder-Lezhe.Ky plan Rajonal eshte financuar ne Komisioni Europian e eshte  

zhvilluar ne vitin 2006 dhe ka shtrire perspektiven e tij per periudhen 2005-

2020,duke i fokusuar  veprimet e tij ne pese ceshtjet kryesore: 

 Shperndarja e vendeve per ndertesa (perfshi te gjithe infrastrukturen lokale 

ne keto vende) te mjaftueshme qe te permbushin nevojat e parashikuara(ne 

lidhje me popullsine,zonat siperfaqesore dhe vendodhjen). 

 Infrastruktura   strategjike (d.m.th. rruget,transporti 

public,ujesjellesit,kanalizimet dhe energjia) , e cila u sherben ketyre vendeve dhe i 

lidh se bashku ne nje hapesire rajonale. 

 Nje strategji e zhvillimit ekonomik (hapja e vendeve te punes dhe zhvillimi I 

biznesit),e cila  themelon dhe drejton propozimet per token dhe infrastrukturen 

duke siguruar nje logjike ekonomike per to. 
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 Nje startegji ambjentaliste qe synon sigurimin e mbeshtetjes fizike te tokes 

dhe propozimeve per zhvillimin ekonomik dhe te infrastruktures. 

 Propozime efektive mbi implementimin qe  kane te bejne me organizimin  e 

institucioneve ,financimin e mjeteve financiare te nevosjme dhe menyren e 

menaxhimit te planit te implementimit. 

Strategjia per ndryshimet hapesinore ne kete plan,ka kater detyra perberese: 

1-Percaktimi i Zonave me Asete Ekonomike te Shfrytezueshme’ 

Ne kemi percaktuar zona  ne te cilat asetet e shfrytezueshme ekonomike  jane 

perqendruar ne menyre te posacme. 

2-Percaktimi i nje Strategjie te Strehimit 

(a) Nyjet Ekonomike Rurale –Ne  to do te perqendrohen mjaft qendra te 

punesimit,vecanerisht nese ne ato zona do te kene akses automjete 

te medha.Keto fshatra duhet te jene relativisht afer me qendren 

urbane apo rruget kryesore.Zakonisht ,keto  fshatra jane edhe “ 

Fshatra Kryesore Sherbimesh”. 

(b) Fshatrat Kryesore Sherbimesh –Sherbimet si dyqanet ,shkollat 

,qendrat shendetesore ,etj.perqndrohen ne keto fshatra.Nese eshte 

e mundur ,njei tille duhet te jete qender e secilit grup apo grupim 

fshatrash. 

(c) Fshatrat Mbeshtetese-Keta fshatra nuk kane  funksion pertej 

kufinjve te tyre dhe nuk pritet qe atje te rritet popullsia. 

(d) Fshatrat ne Renie-Keto jane fshatra qe pritet te tkurren per shkak te 

veshtiresise se aksesit dhe ekonomise se dobet.Nuk jane objekt i 

drejtimit te financimeve publike,pervecse perkohesisht,per qellime 

humanitare apo situate emergjence. 
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(e) Fshat suburban-Fshat mesatar ose I madh qe I sherben zones rurale 

lokale  por gjithashtu varet nga qyteti ose qyteza me e afert. 

(f) Qyteza –Qender e vogel urbane me lidhje te mira me nje ose dy 

qytete. 

(g) Qytet sekondar- Qytet i qendrueshem i lidhur me qytete dhe qyteza 

te tjera ne sistemin policentrik 

(h) Zona kodrinore rurale te lidhura me qytetet –Popullsia  e ketyre 

zonave mund te  zvogelohet deri ne njefare mase dhe te 

stabilizohet.Zakonisht,zona te tilla mund te jene relativisht te pasura 

ne bujqesi dhe burime te tjera,te cilat mundesojne ekzistencen e 

vendbanimeve lokale,te vogla ose jo,si dhe nje standard jetese te 

pranueshem. 

3-Percaktimi i “Grupimit te Fshatrave” 

Nyjet Rurale Ekonomike ,Fshatrat Kryesore dhe ato Mbeshtetes duhet te 

grupohen bashke.Secili grupim i tille duhet te ndodhet ne qender te nje Zone 

Asetesh Ekonomike .Politikat e zhvillimit te tyre planifikohen dhe menaxhohen ne 

menyre te inegruar. 

Gjithashtu plani duhet te paraqese shembuj tipike zonash si me poshte: 

 Zone per Ruajten e Natyres 

 Zone per Zhvillimin Bujqesor 

 Zone per Zhvillimin  e Turizmit 

 Zone per Ruajtjen e Burimeve Ujore 

 Zone me Rrezikshmeri Sizmologjike 
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 Simbolet pikesore mund te perfshijne ,per shembull (a) Pastrimin e 

tokes nga ndotja (b)  Impiante per Trajnimin e Ujrave te Ndotura 

Urbane; (c) Stacion ri ri hekurudhor ; (d) Kampus universitar;(d) 

Projekt per Stabilizimin e Tokes ,etj 

Gjithashtu plani duhet te paraqese dhe: 

1- Zone per Zgjerim Urban,e rezervuar per ndertime banimi 

2- Zone Densifikimi Strategjik 

3- Rruge Terthore 

4- Rruge e re lokale 

5- Riparim dhe zgjerim i Impiantit te Trajtimit te Ujrave te Ndotur 

6- Projekt per Rimekembjen Industriale 

7- Park Biznesi(I ri) 

8- Ure e re mbi lum 

9- Heqja e Mbeturinave te Ngurta 

10-Park i ri Qytetit 

4-Percaktimi I Politikes se Rrugeve dhe Transportit bazuar ne Strategjine e 

Vendbanimeve 

Standartet per ndertimin dhe mirembajtjen e rrugeve do te percaktohen ne 

peputhje me sistemin e vendbanimeve.Do  te kishim kater nivele kryesore 

 Rruget e Aksesit te Nyjeve Ekonomike –Keto cojne nga zona urbane (ose 

nga nje rruge kombetare)ne nje Zone Ekonomike Rurale.Do te jete nje rruge e 

mbajtur mire,e shtruar,me gjeresi ,e projektuar per te siguruar standarte te 
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mjaftueshme sigurie per kamione/maune me permasa mesatare ne kushte 

mesatare moti ne dimer. 

 Rruga qe cojne ne Fshatrat Kryesore –Keto rruge cojne nga nje Nyje 

Ekonomike ne nje ose disa Fshatra Kryesore.Idealisht do te ishte ne forme lakore 

(per te lidhur nje zone ekonomike ne te dy drejtimet).Do te jete nje rruge e 

mbajtur mire,e shtruar ,e projektuar per te siguruar standarte te mjaftueshme 

sigurie per kamiona/maune me permasa te vogla dhe per mikrobuse.Mbahet  e 

hapur gjithmone ,me perjashtime te situatave emergjente te motit ne dimer. 

 Rruge te brendshme qe Lidhin Grupime-Keto rruge lidhin Fshatrat 

Mbeshtetese me Fshatrat Kryesore (ose Nyjet Ekonomike).Ato duhet te jene te 

shtruara,por ne pergjithesi do te jene te pashtruara me  gjeresi 3m.Duhen 

mirembajtur cdo vit me standarte te mira.Do te ishin te sigurta per 

mikrobuse,dhe vetura.Megjithate,ne dimer mund te behen te 

pakalueshme,pervecse me kembe apo me kale.Rruget me gjatesi me shume se 5 

km duhen mbajtur te hapura ne dimer per te lejuar kalimin e automjeteve. 

 Rruge brenda Standarteve te Emergjences dhe Rruget e Braktisura-Keto 

rruge (qe cojne ne Fshatrat ne Renie),kane mirembajtje te kufizuar derisa 

vendbanimet qe lidhin te zhduken perfunimisht,atehere edhe rruga vete 

braktiset.Standarti I emergjences mund te lejoje vetem per trafik kembesoresh 

ose kuajsh,me sigurim strehimi ne raste moti te keq. 

3.Plani Rregullues i Qytetit te Shkodres 

Qellimi i Studimit 

Objektivi i studimit eshte qe te parashtroje problematikat dhe te dhenat e 

nevojshme per te realizuar studimin e integruar te zones me nje vizion te qarte 

per nje zhvillim te qendrueshem urban per te perballuar zhvillimin e zones pa 

komprementuar resurset,potencialet dhe avantahet e saj. 
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Zhvillimi i zones se Shkodres si nje rajon i qendrueshem dhe i fuqishem ,duke i 

dhene vlere potencialit ekonomik te kesaj zone.Potenciali ekonomik i Shqiperise 

nuk duhet te  mbiqenderzohet ne zonen Tirane-Durres. 

 Krijimi i nje Zone Urbane Policentrike duke krijuar mundesi per 

te lidhur ekonomite urbane teShkodres,Lezhes,Podgorices,Bar-

it dhe Ulqinit ne nje strukture per rritjen ekonomike rajonale 

dhe te popullsise. 

 Krijimi i nje korridori rajonal nga Kosova drejt porteve te Bar-it 

dhe Durresit.Percaktimi i vendit potencial ku mund te 

kryqezohen rruget Kosove-Bar dhe ajo Lezhe –Shkoder –

Podgorice. 

 Racionalizimi i struktures fizike dhe ekonomike i Zones. 

 Stabilizimi i popullsise se zones,ne menyre qe rritja e prodhimit 

ekonomik te zones te jete ne gjendje te jape maksimalizimin e 

te ardhurave per fryme. 

 Ndertimet dhe planifikimi urban 

 Percaktimi   i zonave per ndertim ne qytetin e Shkodres 

 Zhvillimin,futjen dhe aplikimin praktik  te metodave 

planifikuese urbane  lokale te detyrueshme qe i pershtaten 

tregut ne Shqiperi. 

 Kultivimin,edukimin  dhe formulimin e veprimeve te 

partneritetit ndermjet bashkise ndermarrjeve/agjensive te 

infrastruktures,zhvilluese ,pronareve te tokes/prones,qeverise 

qendrore dhe grupeve te tjera te interest nepermjet nje 

procesi konsultimesh produktive dhe pjesmarres aktive 



VLERESIMI STRATEGJIK MJEDISOR 

 

Plani Rregullues i Qytetit te Shkodres  Faqe 66 

 

 Rritjes se kapacitetit te planifikimit ,kontrollit te zhvillimit dhe 

menaxhimit te tokes ne departamentet perkatese te pushtetit 

vendor. 

 Pergatitjen e strategjive,plavene dhe rregulloreve te 

mundesueshme dhe programeve te investimit qe perputhen 

me ligjet dhe standartet e reja kombetare dhe qe mbeshteten 

nga pushteti vendor. 

 Pergatitjen e kuadrit te punes per implementimin e proceseve 

te konsultimit publik qe  do te informoje dhe edukoje te 

interesuarit lokale mbi rendesine e nje planifikimi urban dhe 

menaxhimi te tokes te bazuar ne treg,do te nxise inisiativen 

strategjite e propozuara,planet,rregulloret dhe programet per 

investimin e kapitaleve. 

Objektivi 

 Te rivleresoje e permiresoje kualitetin qe ofron zona nepermjet njohjes se 

problematikes te gjendjes ekzistuese te krijuar nga zhvillimet urbane dhe te 

infrastruktures  ne kete zone. 

 Te siguroje te zhvilloje nje planifikim urban ,i paraprire nga zhvillimi i 

infrastruktures  perkatese do te siguroje zhvillim te qendrueshem 

Zonimi Funksional i propozuar nga Plani rregullues zgjidh nje  nga detyrat kryesore 

qe eshte percaktimi i zonave ku ndertimet duhet te kufizohen ose shmangen per 

shkak te interesave mjedisore ose interesave te tjera publike ,si dhe te siguroje 

kritere shume te qarta dhe te thjeshta per perdorimin e tokes ,duke perfshire 

ketu te drejtat e kalimit per rruget kryessore per pjesen tjeter. 

Vizioni 
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Me ane  te politikave afatmesme dhe afatgjate do te terheqe investitore 

te brendshem dhe lokale,ne menyre qe te realizoje numrin me te madh te 

mundshem te investimve cilesore ne sherbim te komunitetit . 

Kjo do te arrihet me ane te shperndarjes se kushteve konkuruese si: 

 Toke relativisht e lire dhe ndertesa pa keqkuptime ligjore 

 Infrastrukture e besueshme,e shoqeruar me shpejtesi te lancimit te 

informacionit 

 Nje force punetore entuziste dhe me pervoje 

 Nje ambient i sigurte dhe i paster 

 Akses i lehte nga konsumatoret ,furnizuesit ,punetoret etj. 

Tregjet konkuruese per pune dhe pervoje;toka dhe ndertesat ,sigurim i mallrave 

dhe sherbimeve,sigurim i konsumatoreve 

4.Shtrirja e Zgjerimi i Vijes Kufizuese te Ndertimeve ne Qytetin e Shkodres 

          Urbaniteti si forme qytetare e jetes,I ka rrenjet fillimisht ne hapesirat statike 

unike,te cilat jane zhvilluar historikisht dhe misherojne kulturen nga e cila kane 

lindur dhe me pas ne nje dinamike e cila perfaqeson  hapesira dhe zona publike 

qe diferencohen nga njera tjetra.Identiteti urban eshte nje faktor i rendesishem 

qe lejon zhvillim dhe rinovim. 

        Studimi per Planin Rregullues per Zgjerimin e Vijes Kufizuese te Ndertimeve 

ne Qytetin e Shkodres,eshte pjese e  urbanizimit ne kete qytet.Objektivi kryesor i 

ketij studimi eshte formalizimi i ndertimeve qe jane bere dhe vijojne ne zone 

periferike te qytetit te Shkodres dhe krijimi i kushteve te pershtatshme 

infrastrukturore per jeten  e banoreve dhe zhvillim te aktiviteteve te ndryshem  te 

biznesit. 
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      Vazhdimi i situates aktuale ne kushtet e mungeses se veprimeve efektive per 

te vendosur kontroll mbi zhvillimin urban dhe permiresimin e gjendjes se mjedisit 

ne gjithe shtrirjen e zones ne studim,do te  coje akoma me tej ne  shtrirjen e 

zhvillimeve te pakontrolluara dhe pa infrastrukture .Kjo do te rezultonte ne 

perkeqesimin e metejshem te mjedisit natyror dhe cilesine  e mjedisit,gje qe do te 

kete ndikim negative mbi zhvillimin e zones dhe komunitetit. 

     Pervec kesaj  ky lloj zhvillimi paraqet nje kosto te konsiderueshme ekonomike 

pasi mungesa e infrastruktures dhe demtimi i vazhdueshem i kushteve te mjedisit 

cojne drejt renies se vleres se tokes se  prones si dhe ne pakesimin e te ardhurave 

ekonomike. 

      Ne te ardhmen pasoja negative te perkeqesimit ekonomik e mjedisor do te 

shkaktojne kosto  sociale edhe me te medha,gjendje kjo e cila qe do te kerkonte 

patjeter nderhyrje me kosto akoma me te madhe.Per te permiresuar gjendjen  do 

te  nevojiten burime financiare te konsiderueshme qe do te mbulonin kostot per 

prishjen e ndertimeve ekzistuese,zhvillimin e infrastruktures kryesore e deri tek 

nderhyrjet e medha per permiresimin e gjendjes se mjedisit. 

       Duke kombinuar ne nje proces te vetem planifikimin e territorit formulimit te 

politikave me procesin e VSM-se,arrijme te bejme nje lidhje te rendesishme te 

hartimit te politikave e masave te kontrollit me propozimet per mbrojtjen  dhe 

administrimin e mjedisit. 

     Probleme  te zhvillimit te paplanifikuar dhe te jashteligjeshem pergjate 

bregdetit e ne brendesi te territoreve urbane e rrurale,vecanerisht pergjate 

rruges nacionale dhe rreth qendrave urbane kerkojne zgjidhje dhe nderhyrje,ne 

menyre qe me vone kostoja te mos jete me madhe. 

    Mungesa e masterplaneve dhe e planeve rregullues kane sjelle shume 

probleme si per levizjen demografike ashtu edhe per ndertimet e pastudiuara ne 

zonen turistike,rurale e ato urbane.Qyteti po peson nje zhvillim te shpejte ,duke u 

bere nje nderthuttje qendre urbane dhe qendrash rurale ne rritje. 
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Referuar ,tendencave dhe analizimin a aneve te Forta,  Dobesive, Mundesive dhe  

Tendencave te zones,studimi per Zgjerimin e Vijes Kufizuese te Ndertimeve ne 

Qytetin e Shkodres,synon t’ju jape zgjidhje ketyre ceshtjeve kryesore: 

          -Zgjidhja e problemit te zhvillimit te pakontrolluar.Zhvillimi i 

pakontrolluar ka nje ndikim negative mbi mjedisin dhe jetesen e 

banoreve. 

          -Zhvillimi i planifikuar urban te paraprihet  nga zhvillimi i 

infrastructures.Mungesa e infrastruktures rezukton ne pasoja te 

paparashikuara mbi mjedisin bregdetar.Si pasoje,eshte e nevojshme qe  

investimet publike te orientojne dhe drejtojne investimet private drejt 

atyre zonave qe planifikohet   te zhvillohen,duke ndertuar rruge te 

pershtatshme,furnizim me energji elektrike,sisteme ujesjellesi dhe 

kanalizimesh,ne menyre qe te shmanget trysnia per zhvillim pa kriter te 

zonave te tjera. 

 Eshte e nevojshme qe te fuqizohet sistemi i planifikimit,i cili  do te ishte i afte  per 

nje zhvillim  te planifikuar dhe kontrollin e ndertimeve individuale.Autoritetet 

vendore i kane strukturat e duhura,por u mengojne aftesite dhe burimet 

njerezore.Planifikimi dhe kontrolli  i zhvillimeve i eshte deleguar pushtetit vendor 

por,njekohesiht,duhet te monitorohet dhe te udhezohet nga nivelet me te larta te 

qeverisjes ne menyre qe te kete mundesi t’I beje balle apo rezistoje presionit per 

ndertim nga individe te vecante ne nivel lokal,ne interest e nje te mire publike me 

te madhe e me afatgjate. 

        Studimi Urbanistik eshte konceptuar ne menyre te tille qe te siguroje nje 

zhvillim urban sa me jetegjate qe  i jep mundesi zhvillimi  biznesit dhe iniciatives 

se lire,duke krijuar ambient qe siguron cilesi te larte jetese gjithashtu duke ruajtur 

dhe zhvilluar me tej mjedisin. 
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       Miratimi i Planit Rregullues  te qytetit te Shkodres  ,eshte i domosdoshem per 

te krijuar mundesine e studimeve te plota urbanistike,vecanerisht  per zonat 

periferike.  

      Mungesa e studimeve urbanistike ka krijuar parregullsi te shumta ne 

ndertime,qe po te vazhdojne edhe me tej do te behen pengese serioze per 

disiplinimin e ndertimeve konform rregullave te urbanistikes. 

      Mundesite e evedentuar me poshte dhe qe ofron zona,japin garanci per nje 

zhvillim te qendrueshem te zones duke marr ne konsiderate alternativat per te 

pasur sa me pak  ndikime negative ne mjedis. 

Mundesite 

- Zhvillimi tregtar i zones 

- Turizem historik dhe kulturor 

- Mundesite e zhvillimit te infrastruktures qe lidhen me sistemin 

rrugor 

Veprimet qe kerkohen 

 Hartimi i Planit Rregullues 

 Permiresimi i infrastruktures rrugore,arsimore,shendetesore,ujesjelles etj 

 Shkalle e larte bashkepunimi 

 Ndertim partneritetesh me donator dhe shoqata 

Problemet 

 Mungese fondesh 

 Probleme ligjore te ndarjes se tokes 

 Urbanizimi i shpejte i zones qe kerkon zhvillim te shpejte te infrastruktures 
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 Mungese e ndergjegjesimit te mjaftueshem mjedisor te komunitetit 

5.Zonimi Funksional i Propozuar 

1-Park Industrial ( i  shpallur si i tille me vendim te Keshillit te Ministrave) 

Parku industrial shtrihet ne zonen veriore te qytetit te Shkodres kjo zone ze nje 

siperfaqe rreth 34 ha. Objektet me qellim biznesi jane parashikuar te jene deri ne 

4kt. Koeficienti i shfrytezimit te jete deri ne 44%. 

Keto do te detajohen me studime pjesore urbanistike. 

Rrjeti i infrastruktures se zones industrial eshte i pavarur nga ai zonave te tjeta te  

qytetit. 

Zona industrial  perbehet  nga territore  te objekteve industrial te cilat mund te 

jene ne sherbim te: 

 Agrobiznesi,qe perfshin  aktivitetet agrokulturore dhe disa pjese 

te tjera ten je zinxhiri vlerash  te shtuara. 

 Produktet e Drurit,qe perfshin perpunimin e lendes drusore 

,perberesit per ndertim ,bimet mjekesore ,etj.Si agrikultura  edhe 

druri bazohet ne burimet natyrore. 

 Industria e lehte e prodhimit.Kjo industri mund te nxitet nga 

sektoret e tjere,qe perfshijne makinerit agrikulturore,modifikimin 

e specializuar te automjeteve dhe ndertimi i vagoneve,perberes te 

industrise se ndertimit etj. 

 Sherbime per kompanite (sherbime bankare,financiare 

logjistike,siguracioni) Kuptohet  qe kjo perfshin 

bankat,siguracionet,financen,logjistiken dhe sherbime 

profesionale,si edhe shitjet me pakice. 
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 Magazina ne sherbim te sistemit te ndertuar dhe duke patur 

parasysh qe zona konsiderohet si zone me zhvillim industrial) dhe 

depo te te gjitha kategorive 

Zona ka siperfaqe parkimi dhe siperfaqe te gjelber. 

Siperfaqja e parkimit eshte  1 ha. 

Siperfaqja e gjelbert eshte   5 ha. 

 2-Zona me ndertime ekzistuese 

        Eshte zona e formuar e qytetit te Shkodres kjo zone kap nje siperfaqe rreth 

670 ha. Plani i Pergjithshem rregullues parashikon rregulla te forta per nderhyrjet 

qe do te kryhen ne keto zona. Aktualisht brenda zones me ndertime ekzistuese te 

qytetit perfshihet Zona e Mbrojtur e Qytetit se bashku me Qendren Historike, te 

cilat administrohen me Ligjin e Trashegimise Kulturore dhe vendim te vecante per 

rregulloren e kesaj qendre.  

Ndertimet ekzistuese jane bere sipas ndarjes te pronesise se parcelave dhe eshte 

ruajtur gjendja ekzistuese. 

3-Zona me ndertime te reja 

      Qyteti i Shkodres  nuk parashikon qe te kete nje rritje te madhe te popullsise 

ne 10 vitet e ardheshme si rrjedhim nuk parashikohet qe te kete zona te medha 

me ndertime te reja . Zonat e parashikuara nuk i kalojne te 20 ha dhe 

parashikohen zona me dendesi  te ulet ose zona A1. 

4-Zona me ndertime individuale Vila  

    Kjo zone shtrihet kryesisht ne pjesen jug-perendimore .Zona me ndertime 

individuale shtrihet kryesisht ne zona qe e kane krijuar vizionin e tyre me 

ndertime te ketij tipi. Eshte bere sistemimi i ketyre zonave dhe rrugeve qe i lidhin. 

Siperfaqja e kesaj zone eshte rreth 360  ha. 
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5-Zona e qendres 

      Zona e qendres ndodhet ne   qender     te qytetit, lehtesisht e kapshme nga te 

gjitha  pikat e studimit. 

      Studimi Urbanistik i Qendres se qytetit eshte nje studim i detajuar i miratuar 

me Vendim te KRRTRSH ne vitin 2005. Ky studim eshte pjese e pa ndryshueshme 

por i azhornuar i Planit te Pergjithshem rregullues. Objektet ne kete zone jane 

parashikuar shumekateshe kryesisht komplekse me drejtim administrativ-tregeti-

banim.Kjo zone ka nje siperfaqe afersisht 14 ha. 

  5.STANDARTET DHE GJENDJA MJEDISORE 

    Rajoni  ku perfshihet  zona ne studim ,eshte nder zonat me atraktive te veriut te 

Shqiperise persa i perket vlerave natyrore te trasheguara,ndjeshmerise 

mjedisore,potencialeve ekoturistike,qe kerkon nje administrim te integruar 

konservativ me qellim final zhvillimin e qendrueshem te kesaj zone. 

    Evidentimi i detajuar i komplekstit mjedisor eshte nje ceshtje e rendesihme qe 

ka te beje me gjendjen  e cila eshte baze per nje percaktimin e te gjithe faktoreve 

influencues pozitiv e negative,mbi kete gjendje ,percaktimin e te gjithe 

problematikave qe kerkojne zgjidhje per arritjen e standarteve te nje administrimi 

mjedisor bashkohor,konform politikave jo vetem lokale por rajonale e me gjere. 

Reshjet atmosferike 

       Rreshjet atmosferike ne zonen e Shkodres jane nje fenomen natyror shume i 

rendesishem dhe me ndikim te dukshem  ne klimen  e zones.Ne kete zone 

rreshjet atmosferike kane nje regjim te paster mesdhetar,i cili karakterizohet nga 

nje maksimum  ne muajt e dimrit  dhe nje minimum ne muajt e veres.Vlen te 

theksohet se zona e Shkodres karakterizohet nga sasi te konsiderueshme 

reshjesh.Mesatarja vjetore  e reshjeve ne kete zone eshte 1528 mm reshje.Ato 

jane te perqendruara kryesisht ne periudhen e dimrit,gjate se ciles  bien 

mesatarisht 66% e reshjeve vjetore.Muaji me me shume reshje eshte muaji 
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Nentor ne te cilin bien mesatarisht 206 mm,ndersa muaji me i thate me me pak 

reshje eshte muaji Korrik ne te cilin bien mesatarisht 35mm. 

       Persa i perket regjimit te reshjeve atmosferike interes paraqet numri i diteve 

me shi,dite me shi konsiderohen ditet me reshje te mateshme 0.1mm .Nga 

studimet e kryera ne zonen e Shkodres duke marre ne konsiderate te dhenat 

shume vjecare rezulton se 96 dite ne vite jane me rreshje qe e tejkalojne 1mm. 

       Ndersa ditet me me shume se 10 mm reshje jane 47 dite ne vit. Shperndarja 

vjetore e vlerave te ketij treguesi eshte e njejte me ate te sasise se reshjeve te 

rena.Kjo do te thote se numri me i madh i diteve me shi verehet gjate periudhes 

se ftohte te vitit,ndersa  gjate periudhes se veres numri i diteve te tilla eshte 

shume e vogel.Ne muajin Nentor verehen mesatarisht 12 dite me rreshje > 

1mm,ndersa ne muajin Korrik verehen mesatarisht vetem 3 dite te tilla. 

Ererat 

      Ererat jane nje fenomen natyrore shume i perhapur  ne zonen e Shkodres dhe 

me ndikim te dukshem ne klimen e gjithe rajonit.Njohje e karakteristikave te 

tyre,si drejtimi dhe shpejtesia e levizjes se ajrit ne zonen dhe prane saj paraqet 

interes te madh nga pikepamnja e studimit  te ndikimit ne ndertimet qe 

parashikohet te ndertohen. 

       Era eshte  fenomen qe mvaret drejt per se drejti nga forma e relievit.Zona ku 

eshte ndertuar qyteti i Shkodres ndodhet ne Ultesiren e Mbishkodres qe vendoset 

midis zones malore ne lindje dhe bregdetit Adriatik ne perendim.Pra ky situacion 

tregon se brenda nje hapesire te vogel takohen terren me karakteristika te 

ndryshme.Keto karakteristika te ndryshme kane ndikim te theksuar ne regjimin e 

ererave. 

      Ne rajonin e Shkodres gjate muajit Janar,ererat qe fryejne nga drejtimi i veriut 

kane nje rastisje prej 23% ato qe fryejne nga veri-lindja kane nje rastisje prej 

13%.Keto erera duke ardhur nga brendesia e territorit malor sjellin masa ajrore te 
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ftohta dhe per pasoj krijojne kushte per shfaqjen e temperaturave te ulta   ne 

shume raste ato arrijne dhe ne zero grade.Theksojme gjate muajit Janar rastisja  e 

ererave qe fryejne nga kuadranti i perendimit kane rastisje shume te vogel  e cila 

nuk arrin 1%te gjitha rasteve. 

    Gjate muajit Korrik,i cili pranohet si muaj perfaqesues per gjithe stinen e veres 

rastisjen me te shpeshte e  ka drejtimi I eres qe fryen nga perendimi me 13% te 

rasteve dhe ai i jug-perendimit me 7%.Me gjithe ate rastisja e eres qe fryen nga 

drejtimi i veriut dhe veri-lindja ne kete muaj eshte perseri i 

dallueshem.Konkretisht drejtimi  nga veriu ka nje rastisje prej 9% ndersa ai nga 

veri-lindja ka rastisje 5%. 

     Per zonen e Shkodres nje regjim i tille i eres gjate ketij muaji  eshte rezultat i 

drejtperdrejte i ndikimit te brizes detare  e cila gjate dites fryn nga deti per ne 

toke ndersa gjate nates nga toka per ne det. 

     Nje tregues shume i rendesishem i faktorit ere eshte dhe shpejtesia.Per zonen 

e Shkodres shpejtesia  mesatare vjetore e eres eshte 2.5m/s.Ne muajin Janar 

shpejtesia e eres arrin ne 3.3m/s ,ndersa ne muajin Korrik shpejtesia e saj arrin ne 

2.1m/s.Tregues tjeter i faktorit ere eshte dhe qetesia (kohe pa ere)ne rajonin e 

Shkodres gjate vitit koha pa ere luhatet ne vlerat 48% e gjithe kohes. 

Ndertimi gjeologjik. 

      Per sheshin per te cilin eshte ndermarre ky studim themi se ai ndertohet ne 

siperfaqe nga depozitime aluviale dhe ne thellesi nga depozitime proluviale te 

Kuaternarit te vonshem.Ne thellesi sheshi ndertohet nga depozitimet Paleogenike 

te zones Krasta Cukali qe perfaqesohen nga depozitimet flishore e gelqerore. 

     Per kete shesh rendesi paraqesin depozitimet kuaternare si ato aluviale dhe 

ato proluviale.Ndersa shkembinjt rrenjesore te Paleogenit qe perfaqesohen nga 

depozitimet  flishore e karbonatike ne sheshin qe studiohet ato takohen ne 

thellesit 50-60 m prandaj dhe nuk kane shume interes. 
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Per to do te  behet nje pershkrim i shkurter. 

a.-Depozitimet karbonatike.Ne luginen e Kirit,Mazrek etj gelqeroret 

Kretaku perfaqesohet nga gelqerore biomikritike me shtresa te holla e te 

mesem,ngjyre hiri dhe roze.Ndermjet tyre takohen dhe shtresa te ralla 

te kalkareniteve si dhe konkrecione dhe shtresa te holla silicoresh. 

Ne drejtim te verilindjes se qytetit te Shkodres,prerja e Kretakut te 

siperm predominohet nga materiali turbiditik dhe sidomos formimi i 

shtresave te konglomerateve te lindur nga rrjedhja  per gravitet,dhe 

ndertohet vetem nga gelqerore konglobrekcore turbiditike te cilet 

permbajne vetem thjerrza e shtresa te ralla e shume te holla te 

gelqeroreve biomikritike e kalkarenite me Globotruncana.Ne keto prerja 

te bie ne sy sidomos prania e madhe e zajeve dhe poplave te Triasikut te 

siperm. 

Gelqeroret e Kretakut te siperm qe takohen ne pjesen veri-lindore e jug-

perendimore te qytetit te Shkodres perfaqesohen nga gelqerore me 

ngjyre te bardhe me noanca gri,kane cimentim mesatar  deri ne te 

forte.Keta  gelqerore nuk kane shume carje jane kompakte dhe kur 

thyhen kane therje gackore. 

Pjesa e  siperme e gelqeroreve qe zbulohet ne rrethinat e Shkodres ne 

kontaktin me formacionet mbulesore jane pak te eroduar (te perajruar) 

kane pamje kavernoze. 

b-Depozitimet flishore  qe zbulohen ne kodrat qe shtrihen jug-perendim 

te qytetit perfaqesohen nga flishi alevrolito-ranoro-megelor ritem holl 

me ngjyre gri te erret.Ai paraqitet i metamorfizuar lehte nga  shtypja qe 

shkaktonte zona Mirdita e Alpet ne lindje ndaj zones Kruja ne 

perendim.Shtypje me drejtime te kundra ka nxitur nje tektonik 

shkeputese mjaft te nderlikuar ne depozitimet flishore. 
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C-Depozitimet Kuaternare Keto depozitime jane shume te  zhvilluar ne 

fushen  ku shtrihet qyteti i Shkodres,ato formojne nje mbulese gati  

horizontale me trashesi nga 20 deri ne 60-70 m.Trashesi e tyre rritet  

duke ardhur nga veriu  ne drejtim te qytetit te Shkodres.Trashesia 70 m 

takohet ne territorin ku shtrihet qyteti i Shkodres  e deri ne veri te  ish 

zones industriale. Ne pjesen veriore te qytetit te Shkodres prane ish 

zones industria keto depozitime arrijne thellesine maksimale  per arsye 

se ne te shkuaren ne kete territor ka pasur shtratin lumi i Kirit qe me 

vone per shkak te ngritjeve tektonike ai ka nderruar drejtimin e rrjedhje 

ne jug te kodrave te tepes,ku vazhdon te rrjedh dhe sot.Pra lumi Kir ka 

luajtur nje rol te rendesishem ne natyren e depozitimeve Kuaternare qe 

mbushin fushen ku shtrihet qyteti I Shkodres. 

Depozitimet Kuaternare qe mbushin fushen e qytetit te Shkodres jane 

depozitime proluviale ne pjesen e poshtme dhe aluviale ne pjesen e 

siperme.Ne zonen prane liqenit te Shkodres perhapen dhe depozitimet 

mocalore . 

Ne siperfaqe sheshi eshte i ndertuar nga mbushje  ku verehen 

mbeturina inertesh copa tullash  gure e mbeturina organike dhera 

argjilore me perberje litologjike te ndryshme. 

Depozitimet aluviale shtrihen ne gjithe fushen  ku eshte ndertuar qyteti 

i Shkodres.Ato nga ana litologjike perfaqesohen nga depozitime argjilore 

e suargjilore  pluhurore me ngjyre kafe te zbardhur ne bezhe,jane te 

buta  dhe me lageshti,kane ngjeshmeri mesatare.Shpesh ne brendesi te 

tyre takohen linza te holla ranore me lageshti dhe te shkrifta.Trashesia e 

linzave ranore eshte e vogel ajo luhatet ne vlerat 15-20 cm. 

Depozitimet aluviale Kuaternare jane me moshe Hollcen i 

vonshem.Origjina e tyre eshte nga prurjet e lumit Kir gjate periudhave 

kur ujerat e tij dilnin nga shtrati dhe mbulonin gjithe fushen ku sot 
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shtrihet qyteti  i Shkodres.Per kete gje flet qarte ndertimi i tyre ku 

verehen shpesh nderthutje shtresash me litologji te ndryshme.Trashesi e 

tyre  eshte e ndryshme ne pozicione te ndryshme,prane kodrave 

trashesia e tyre zvogelohet dhe rritet ne drejtimin dhe rritet ne drejtimin 

nga liqeni i Shkodres dhe ne pjesen veriore  te qytetit. 

Depozitimet proluviale jane shume te perhapura ne gjithe qytetin e 

Shkodres.Ato kane shtrirje te gjere si ne shtrirje dhe ne 

thellesi.Depozitimet proluviale takohen ne thellesine 2-2.5 m e 

vazhdojne me nderthurje te ndryshme deri ne kontaktin me shkembinjt 

rrenjesor.Thellesia me e madhe arrin deri ne 70 m.Ajo takohet  ne veri 

te qytetit prane ish zones industriale,ne kete pozicion ka qene edhe 

shtrati i vjeter i lumit Kir.Si dhe depozitimet aluviale dhe ato proluviale 

kane trashesi te vogel ne zonen prane kodrave qe rritet ne drejtimin nga 

liqeni dhe nga veriu,duke ndjekur formen e paliolugines se vjeter te 

lumit Kir.Depozitimet proluviale ne kete zone e kane origjinen nga 

prurjet e lumit Kir,lugina e te cilit kalon neper nje terren malor ujerat e 

tij gjate rrjedhjes zoterojne nje fuqi te konsiderueshme transporti te 

materialeve te ngurta. 

Fuqia transportuese e ujerave te lumit Kir zvogelohet nga kalimi i lugines 

nga terreni malor ne ate fushor per pasoje te gjitha materialet 

depozitoheshin ne zonen e qete te fishes se Shkodres.Kjo eshte arsya qe 

ne takojme sot ne fushen ku shtrihet qyteti i Shkodres trashesi te medha 

te depozitimeve proluviale ku predominojne zajet gelqerore e 

magmatike me madhesi te ndryshme. 

Hidrografia 

      Territori i qytetit te Shkodres ku ndodhet zona e marr ne studim ka nje rrjet te 

zhvilluar hidrik.Gjithe zona e ultesires ku shtrihet  qyteti I Shkodres eshte e 

rrethua nga nje rrjet i dendur hidrik qe perbehet nga perrenj e lumenj ku gjate 
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vitit qarkullojne sasira te medha uji.Nga ku rrjete hidrik arrterjet me te 

rendesishme jane lumi Drin,lumi Kir dhe Buna qe se bashku me liqenin  e 

Shkodres formojne nje koridor qe ka kontribute te rendesishme ne ekosistemin e 

qytetit te Shkodres dhe gjithe zones rreth saj. 

Ne veri dhe veri-lindje Fusha e Mbishkodres laget nga ujrat e perrenjve te 

Vrakes,Rrjollit dhe te perroit te  Thate. 

      Prania e ketij rrjeti te dendur hidrik ne zonen e Shkodres ka nje rol te 

dyfishte.Ai luan nje rol te rendesishem ne periudhen e veres ne rregullim te 

temperatures,ku avujt e ketyre arterjeve ndikojne dukshem ne uljen e 

temperaturave te larta.Gjithashtu ky rrjet hidrik ne periudhen e dimrit lot rol te 

rendesishem ne rregullimin e temperaturave te ulta duke ndihmuar qe ato te jene 

ne vlera jo shume te uleta.Rrjeti i zhvilluar hidrik i zones se Shkodres lot rol te 

rendesishem ne grumbullimin e ujrave me rrjedhje siperfaqesore gjate renies se 

shirave,por ato luajne nje rol te rendesishem edhe ne qarkullimin dhe filtrimin e 

ujrave nentokesore. 

      Roli i dyfishte qe luan  rrjeti i kesaj zone si rregullator  i temperatures ndikon 

ne pranine e nje mjedisi te paster dhe me resurse per zhvillimin e veprimtarise 

jetesore. 

Hidrogjeologjia e zones. 

     Niveli I ujrave nentokesor ne territorin e Shkodres eshte i ndryshem ne sektore 

te ndryshem .Ai eshte i lidhur  shume  ngushte me reshjet atmosferike dhe me 

regjimin  e qarkullimit te ujrave ne rrjetin hidrik qe rrethon gjithe zonen ku 

shtrihet qyteti i Shkodres.Ne zonen prane brigjeve te liqenit niveli i ujrave 

nentokesor luhatet ne vlerat 1.5-2m,ne pjesa tjeter me ne lindje e jug-lindje niveli 

i ujrave nentokesore luhatet ne shifrat 5-6m dhe rritet duke u larguar  nga qyteti 

ne lindje e veri. 
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      E rendesishme eshte se ujerat nentokesore te zones se qytetit te Shkodres 

takohen ne shtresat e depozitimeve aluviale e proluviale te Kuaternarit ,ato jane 

te tipeve litologjike argjilo,ranor,gravelite e zhavorre,jane ujera natyrale te bura 

neutrale qe nuk jane agressive ndaj hekurit dhe betonit. 

  Rajoni i Bregdetit Veri-Perendimor 

Bregdeti i Shqiperise Veriore,ka nje shtrirje rreth 20 km i gjate  si dhe laget nga 

deti Adriatik ,dhe perfshin: 

 Plazhe ranore te Velipojes ,Shengjinit ,Tales  e Patokut 

,variacionet e medha te rilievit duke krijuar peisazheve  mehnitese 

tem alit te Rencit,lagunat Vilunit e pyjet e Velipojes,lagunat e 

Kune Vainit e Patokut,ligatina dhe deltat e lumenjve 

Buna,Drin,Mat dhe Ishem. 

 Siperfaqe te konsiderushme te tokes bujqesore ,ku pjesa  me e  

madhe eshte perfituar nga tharrja  e ligatinave  dhe eshte 

perdorur per bujqesi e blegtori gjate ketyre njeqind viteve te 

fundit. 

 Vlera biologjike  e gjeologjike qe afrojne burime te pasura 

natyrore. 

Keto potenciale natyrore  kane nje rendesi te vecante  per nje administrim ne 

perputhje me standartet  e sotme e perspektive mjedisore nga ku vecojme: 

 Ligatinat ,lagunat dhe zonat pyjore malore e bregdetare kane rendesi 

kombetare per habitatet e botes se eger dhe jane percaktuar si rezerva 

natyrore,si,Pylli i Velipojes dhe lagunat e Vilunit,rezervati natyror  i 

menaxhuar i Patokut si dhe se rezerva natyrore e shpallur se fundi parku 

natyror i Kune-Vainit. 
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 Zona bujqesore te fushes se Shkodres dhe te fushes se Lezhe-Lacit perbejne 

nje nga zonat bujqesore me te rendesishme te vendit dhe nje baze me se te 

mire per prodhim te shumellojshem bujqesor. 

 Peshkimi ne ujrat e brendshme dhe prane bregut eshte gjithashtu me 

rendesi te vecante per ekonomine lokale. 

 Shengjini eshte i vetmi qytet ne kete zone bregdetare dhe ka nje port  te 

vogel,nje zone biznesi,nje baze ushtarake dhe nje numer gjithmone e ne 

rritje te sherbimeve turistike-hotele,restorante ,bare dhe vende te tjera 

akomodimi per turistet. 

Cilesia e mjedisit ne zone 

Cilesia e ajrit 

      Ekzistojne lloje te ndryshem ndotesish qe ndikojne ne cilesine e ajrit. Burimi 

kryesor i ndotjes se ajrit eshte trafiku i makinave dhe aktiviteti ndertues.Tipet e 

vjetra te automjeteve, trafiku i renduar dhe lloji i karburanteve te perdorur kane 

ndikuar ndjeshem ne rritjen e sasise se CO2  dhe SO2 ne ajer.Karburantet qe 

perdoren ne Shqiperi ne ndryshim nga vendet e tjera europiane, kane permbajtje 

te larte squfuri dhe plumbi duke shkaktuar emetime te larta te gazeve ne ajer. 

Ndersa moszbatimi i rregulloreve perkatese gjate aktivitetit ndertues ka shtuar 

ndjeshem prezencen e pluhurit ne ajer. 

Cilesia e ujrave 

     Ne stacionet e lumit Bune dhe Drin kemi luhatje te vlerave te permbatjes se 

oksigjenit te tretur, pasi ne keto pika kemi ndikimin e shkarkimeve urbane te 

qytetit si dhe te perzierjes se ujrave te dy lumenjve .Nga krahasimi  ketyre vlerave 

me vlerat limite sipas klasifikimit te cilesise se ujrave ( sipas NIVA ) mund te themi 

se keto ujra jane te cilesise se mire me vlera brenda intervalit 6.4-9mg/l O2 
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     Ne stacionet e Bunes permbajtja e amoniakut luhatet nga 0.012 ne 0.12 mg/ l 

NH4 si pasije e ndikimit ne te te shkarkimeve te ndryshme dhe pranise se bimesise 

se madhe ujore prane ketij stacioni , e cila dekompozohet dhe cliron sasi te 

ndjeshme NH3 . Ujrat e lumenjve Drin dhe Bune kane nje ndotje organike te 

perhershme .Kjo vjen si pasoje e derdhjes ne menyre te vazhduar te shkarkimeve 

te lengeta urbane ne ujrat e tyre dhe klasifikohen ne ujra me cilesi mesatare. 

      Permbajtja e nitrateve ne stacionin e Bahcallekut ka vlera me te larta dhe 

klasifikohen ne ujra me cilesi te keqe pasi ujrat e kesaj pjese te lumit Drin jane nen 

ndikimin e shkarkimeve urbane te qytetit, ndersa per ujrat e stacionit ne Topojan 

mund te themi se jane te cilesise se mesme. 

   Permbajtja e fosforit total ne ujrat e lumenjve Drin dhe Bune ka luhatje ne rritje 

dhe ulje te vlerave te saj nga ekspedita ne ekspedite gje qe lidhet qarte me 

periudhen e matjeve. Nga krahasimi i vlerave te perfituara nga matjet ne keto 

pellgje lumore mund te themi se keto ujra klasifikohen si ujra te cilesise mesatare  

Toka 

      Llojet me te perhapura te tokave ne rajonin ne studim jane tokat e hinjta kafe 

dhe tokat aluvionale . Keto te fundit mbulojne pjesen me te madhe te fushave , 

ndersa tokat e hinjta kafe pjesen kodrinore , ne lindje te tyre. 

     Tokat aluvionale jane me moshe te re pasi formohen si pasoje e depozitimit te 

materialeve te ngurta . Tokat aluvionale jane toka minerale , ne pjesen me te 

madhe me profil te padiferencuar dhe shperndarje te crregullt te humusit ne 

thellesi. 

     Formimi i tokave te hinjta kafe eshte kushtezuar nga klima qe karakterizon 

zonen dhe shkembinjte terrigjene qe e perbejne ate. 

Biodiversiteti ,Flora e Fauna 
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     Habitati mbizoterues ne kete segment te rrjedhjes se Drinit eshte ai ranor me 

prani te vegjetacionit te tille qe dominohen nga lloje te kallamit Phragmites Typha 

sp, Scriptus sp,Carex sp, etj. 

      Vegjetacioni I brigjeve te lumenjve ku nuk ka nderhyrje te faktorit antropogjen 

nepermjet ngritjes se digave perfaqesojne nje nga tipet e vegjetacionit me te 

pasur nga pikpamja floristike.Vegjetacioni I brigjeve te lumenjve ne varesi te 

shkalles se permbytjes dhe tolerances se llojeve ndaj permbytjeve perfaqesohet 

nga nje seri vertikale tipesh bimesie apo nje seri suksesionale qe fillon me pyjet 

aluvionale ne maje te dominuara ne katin drunor nga specie te tilla si Platanus 

orientalis, Alnus incana, te pasura me nje bimesi barishtore , te ndjekur nga seria 

e dominances se shkurreve te gjinise Salix, graminaceve te tipit Phragmites 

australis dhe Typha angustifolia e T. latifolia , llojeve amfibe dhe ujore ne 

ceketirat e lumenjve . 

      Ne vendet me rrjedhje te ngadalshme , ne xhepa apo vende qe permbyten 

kohe pas kohe apo te ashtuquajtura ligatina , vegjetacioni I perket apo perfshihet 

kryesisht ne klasen Phragmitetea, ku shoqerimi me kryesor eshte ai me 

kallamishten ( Phragmites australis ). 

       Nderhyrja e faktorit antropogjen , ndotjet dhe hedhja e mbeturinave e kane 

demtuar mjaft kete flore e bimesi me vlera te larta jo vetem ekologjike por edhe 

ekonomike , meqenese sherbejne dhe si ushqim e strehe per mjaft lloje shtazore . 

Amfibet 

     Lumi I Drinit me elementet e tij anesore si tokat e lageta , mocalet , pellgjet 

dhe sistemet rrjedhese perbejne habitate per faunen e amfibeve  

Reptilet 

     Shumica e reptileve qe takohen ketu jane tokesore . Shumellojshmeria e 

reptileve flet per nje pasuri te kenaqshme biologjike , qe e ka burimin tek larmia e 
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habitateve, formacionet strukturore te bazenit, vegjetacionin dhe sasine e 

mjaftueshme te ushqimit . 

Peshqit  

     Rajoni ne studim karakterizohet nga nje numur mjaft i larte llojesh. Duhet 

theksuar fakti se krahas llojeve autoktone , ketu takohen edhe lloje aloktone te 

cilet jane te introduktuar ne menyra te ndryshme here te vullnetshme e here te 

pavullnetshme . 

Shpendet 

     Cektesia dhe siperfaqja e konsiderueshme ranore-llumore qe krijohet sidomos 

gjate periudhes me nivel te ulet te rrjedhjes se  Drinit, paraqisin kushte optimale 

per shpende te ndryshem si cafkat, pulebardhat .Shpendet vijne ketu ne mjaft 

raste si vizitore per t’u ushqyer duke u nisur nga afersia e Liqenit te Shkodres, 

lagunes se Velipojes dhe mjediseve te tjera . 

   6.MONITORIMI DHE  INDIKATORET 

      Analizimi i propozimeve te bera nga studimi ne lidhje me objektivat ka 

ndihmuar per identifikimin e rreziqeve kryesore gjate zbatimit si dhe nevojen per 

te marre masa per zbutjen e pasojave negative. 

     Objektivat per mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim te qendrueshem jane 

thelbesore ne rekomandimet e bera ne kete Plan Rregullues. 

     Procesi i analizimit tregoi se alternativa e studimit te zones dhe orjentimit te 

zhvillimit ne te ardhmen duke marre parasysh perdorimin e qendrueshem te 

burimeve natyrore eshte mjaft me pozitive ne krahasim me alternative “dore e 

lire per biznesin”. 

Evitimi i rreziqeve kryesore per realizimin e propozimeve te dhena shkurtimisht 

per secilen nga alternativat e preferuara ka nevoje per: 
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 kontroll te forte mbi zhvillimin 

 investime ne infrastrukture dhe sherbime te tjera,ne vecanti per 

furnizimin me uje ,grumbullimin dhe trajtimin e ujrave te zeza si dhe 

grumbullimin e heqjen e plehrave 

 zhvillimin e kapaciteteve dhe financime per pushtetin vendor 

 mbeshtetje gjate zbatimit te kontrollit per ndotjen,vecanerisht per 

rastet e hedhjes te plehrave ne lumenj,laguna e vende te pacaktuara 

nga pushteti vendor. 

 ndergjegjesimin dhe orientimin e investitoreve private. 

 planifikimin e prishjes se ndertimeve pa leje,duke u ofruar ndihmen 

ne gjetjen e mundesive te tjera atyre qe preken nga keto prishje. 

Propozimet e bera per monitorimin jane pjese e propozimeve te studimit ne lidhje 

me zbatimin e tij .  

 Kerkesat e vecanta qe perfshijne treguesit kryesore te meposhtem , jane nxjerre 

nga treguesit e dhene per objektivat e studimit dhe nga vleresimi i propozimeve 

te studimit ; 

 Ndryshimi i kufijve dhe statusit/cilesise se zonave te ndjeshme mjedisore. 

 Percaktimi i sasise /llojit te zhvillimeve te reja ne zonat e identifikuara per 

asnje lloj zhvillimi. 

 Cilesia e ujit ne lumenj e laguna dhe cilesia e shumellojshmeria e burimeve 

te peshkimit 

 Inisiativa per te nxitur prodhimin vendas. 

 Sasia e materialeve ndotese te hedhura ne siperfaqet ujore dhe cilesia e ujit 

te lumenjve. 
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 Numri I bizneseve qe kane si baze eko-turizmin. 

 Numri i bizneseve te turizmit me baze komunitetin. 

 Numri  i aktiviteteve turistike te disponueshme. 

 Numri i pronave te lidhura me furnizimin me uje te pijeshem  dhe rrjetin e 

kanalizimeve.Numri i pronave qe ka sistem per grumbullimin e mbeturinave. 

 Treguesit ekonomike dhe te cilesise se jeteses ne zonat e Planit. 

 Numri i pronave te paperfshira ne Plan.Destinacioni i tyre.Numri I pronave 

qe nuk plotesojne kriteret e projektimit. 

 Numri i OJQ-ve dhe individeve nga publiku qe i pergjigjen procesit te 

konsultimeve. 

Keto tregues mund te grupohen sipas aktivitetit monitorues,si me poshte: 

 Identifikimi i ndryshimeve ne statusin  e zonave te Mbrojtura. 

 Te dhena monitoruese biologjike/ekologjike. 

 Grumbullimi i statistikave per turizmin. 

 Grumbullimi i informacionit mbi kontrollin e zhvillimit ,p.sh. ndertime pa 

leje. 

 Monitorimi i sherbimeve per mjedisin. 

 Monitorimi i efektivitetit te kontrollit per ndotjen. 

 Grumbullimi i statistikave per ekonomine vendore dhe cilesine e jeteses. 

 Monitorimi i perfitimeve/humbjeve ne sektore te ndryshem te popullsise 

vendore. 

 Monitorimi i qendrimeve per pjesemarje ne konsultime. 
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 Rregjistrimi apo evidentimi i gjithe punes per pergatitjen e projekt-

ideve,financimin dhe zbatimin. 

 Rregjistrimi apo evidentimi i permbushjes se detyrimeve te VNM-se,per ato 

studime kur lypset aplikimi.    Vleresimi i ecurise se Studimit per Planin Rregullues 

,ndikimet e tij te mundeshme qe mund te kete mbi mjedisin,ndjekja e zhvillimi te 

ketij  plani,ka te beje me identifikimin e indikatoreve per cdo ceshtje 

mjedisore,monitorimin e tyre hap pas hapi.Suksesi i ketij procesi varet nga 

saktesia e indikatoreve dhe aftesia e intrumenteve monitorues.Ne nivelin e 

Vleresimit Strategjik Mjedisor per kete studim,indikatoret do te kene ne shumicen 

e rasteve karakterin e treguesve alternative per drejtimin qe marrin ceshtjet e 

mjedisit,dhe grupohen sipas specifikes qe kane vete keto ceshtje.Per vleresime te 

vecanta te impaktit mjedisor,duhet te evidentohen rast pas rasti,Ceshtjet 

mjedisore me indikatoret qe monitorohen per cdo mase zbutese,gjate gjithe 

ecurise se implementimit te studimit 

       Ne tabela ne vijim propozohet nje grup indikatoresh per secilen nga masat e 

propozuara zbutese si pjese e Vleresimit Strategjik Mjedisor 

             Masat zbutese                   Indikatori                   Monitorimi 

Perpunimi dhe kontrolli I 
zbatimit te planit 

Numri I planeve te zhvillimit 
urban,zonat turistike te 
miratuara.Numri I njerzve qe 
marrin pjese ne mbledhjet publike 
si pjese e procesit te planifikimit 
lokal  

Statistikat ne MTKRS  
Statistike ne MMPAU 
(Dokumentacionet dhe lejet) 

Inspektimi dhe monitorimi I 
aktiviteteve te zbatimit te 
planeve dhe ndikimet e tyre 

Numri i raporteve mb problemet e 
mjedisit te depozituara ne zyrat e 
ARM-se se qarkut Shkoder. 

Raportet mbi vleresimin e 
Ndikimit ne Mjedis,rast pas 
rasti te depozituara ne zyrat e 
ARM-se se qarkut 
Shkoder,raportet 
monitoruese. 

Forcimi i kapaciteteve te 
stafit te urbanistikave lokal e 
rajonale dhe autoriteteve te 

Numri i stafit te trajnuar te 
planifikimit lokal e rajonal dhe te 
mjedisit I afte per te drejtuar 

Raportet dhe statistikat e 
autoriteteve rajonale te 
Mjedisit 
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monitorimit te mjedisit 
(sipas ndryshimeve te ligjit 
baze "Per mbrojtjen e 
mjedisit 

zbatimin e planit te "Zhvillimit 
Turistik dhe Mbrojtjes se Bregut te 
Detit ne Gjirin e Drinit" dhe 
Studimit per planin rregullues te 
qytetit te Shkodres 

Planifikimi dhe zbatimi i 
sistemeve te trajtimit te 
ujrave te zeza 

Sistemi i trajtimit te ujrave te zeza Raportet e Vleresimit te 
Ndikimit ne Mjedis e te 
monitorimit mjedisor te 
depozituara ne ARM-ne e 
Qarkut Shkoder 

Planifikimi dhe zbatimi i 
sistemeve te menaxhimit te 
mbetjeve te ngurta , 
mbetjeve inerte te ndertimit 
, industriale dheb mbetjeve 
spitalore 

Sistemet e menaxhimit te 
mbetjeve te ngurta Sistemet e 
planifikuar . Numri I mjeteve per 
grumbullimin e mbeturinave qe 
vine cdo muaj ne zonat e 
kontrolluara te mbeturinave  

Raportet periodike te 
monitorimit te depozituara ne 
ARM-ne e Qarkut Shkoder  

Vleresimet e impaktit 
Mjedisor per projekte dhe 
aktivitete te vecanta ( 
mbrojtje nga 
erzioni,pyllezimet,shfrytezimi 
I ujrave nentokesore, 
menaxhimit te lagunave etj 

Numri i vleresimeve te Impaktit 
Mjedisor te miratuara nga 
autoritetet rajonale te mjedisit 

Raportet periodike te 
monitorimit te depozituara ne 
ARM-ne e Qarkut Shkoder  si 
dhe Raportet e VNM-se 

Planet e Menaxhimit 
Mjedisor per te gjitha 
projektet kryesore te 
ndertimit 

Numri I PMM te miratuara nga 
autoritetet rajonale te mjedisit.             
Numri I PMM te kryera dhe 
raportuara me sukses ne zyrat 
rajonale te mjedisit 

Raportet e mjedisit te 
depozituara ne ARM-ne e 
Qarkut Shkoder 

Aktivitetet ekoturistike Numri I ekoturisteve frekuentues 
te zones ,sipas preferencave e 
aktiviteteve 

Raportet e informacionet, 
Agjensite turistike dhe ARM 
Shkoder 

Skemat inkurajuese  per 
projektet tradicionale dhe 
cilesore te ndertimit 

Numri I projekteve te miratuara.        
Numri I njoftimeve ne media per 
projektet e medha te ndertimit 

Statistikat e programit ne 
MTKRS                                                  
MPPTT                                                         
MMPAU 
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Mbeshtetje nga ana e 
Ministrive per hartimin e 
Planit te pergjithshem 
rregullues  te qytetit 

Proces-verbalet nga mbledhjet e 
koordinimit nder ministror                    
Burimet e ministrive te linjes te 
caktuara per programe dhe 
projekte te vecanta per zhvillimin 
urban dhe turistik 

Grupi / Komiteti 
nderministror I punes 

Masat e sigurise se trafikut 
ne qytetin e Shkodres  

Perqindja e aksidenteve                          
Numri I trotuareve , vendkalimeve 
per kembesoret dhe marrja e 
masave te tjera ne rritje te sigurise                         

Statistikat e kujdesit 
shendetesor                                     
Statistika dhe raporte nga 
Drejtoria e Pergjithshme e 
Rrugeve  

Masat e sigurise se rrugeve  perqindja e aksidenteve                          
Gjatesia ne total e barrierave  
kunder perplasjeve , seksionet e 
permiresuara te rrugeve dhe masa 
te tjera ne rritje te sigurise                          

Statistikat e kujdesit 
shendetesor                                     
Statistika dhe raporte nga 
Drejtoria e Pergjithshme e 
Rrugeve  

Aksesi dhe levizja publike Numri I rrugeve me akses publik ne 
plazhe                                                               
perqindja e perdorimit te 
sistemeve te transportit publik 

Statistika ne MPPTT                        
Informimet ne Njesite 
Qeverisje Vendore  

Arsimi dhe rritja e 
ndergjegjesimit , aktivitetet 
promovuese e sensibilizuese 

Numri I njerezve qe marrin pjese 
ne aktivitetet e organizuara te 
mjedisit     Numri I njoftimeve ne 
media per aktivitetet e mjedisit. 
Numri I programeve te studimit te 
perpunuara dhe prezantuar ne 
shkolla  

Raportet e informacionit  tek     
Drejtoria Arsimore dhe 
drejtorite e shkollave , Njesia 
e Qeverisjes Vendore , ARM - 
ja , Shoqatat mjedisore 

Ceshtje te pronesise se tokes  Numri I rasteve te depozituara per 
dokumentin e pronesise private 

Statistikat ne Ministrine e 
Brendshme,ALUIZMI, AKKP 
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7.KONSULTIMI ME PUBLIKUN E INTERESUAR DHE VENDIMMARRESIT. 

        Pjesemarrja e publikut ne hartimin e politikave,te strategjive rajonale e 

kombetare,te pergjithshme a sektoriale,dhe te planeve te veprimit,ne zbatim te 

tyre,qe kane lidhje me mjedisin,perben kerkese ligjore ne procesin e hartimit te 

ketyre dokumentave,qe permireson permbajtjen dhe lehteson zbatimin e tyre. 

       Per te realizuar kete konsultim,ne perputhje edhe me VKM Nr.994,date 

02.07.2008 “Per terheqjet e mendimit te publikut ne vendimmarrjet per 

mjedisin.” ,ne bashkepunim me grupin e Studimit, Bashkia Shkoder ka 

organizuar,disa konsultime. 

Konsultimi e pare u be me Anetaret e Keshillit te Bashkise ,Kryetarin dhe zyren e 

Urbanistikes ne    

       Ka qene vete kryetari i bashkise Lorenc Luka qe ka prezantuar kete plan i cili 

sic ka theksuar ai ka si orientim ruajtjen e mjedisit. Ai ka vecuar fotografimin e 

bere ne kende te ndryshme ndersa ka shtuar se me rendesi jane kampusi 

universitar si dhe 2 komplekset njeri ne zonen e liqenit dhe tjetri ne zonen 

industriale.  

      Mirarimi i kesaj pike teper te rendesishme per qytetin u shoqerua me 

diskutime te cilat keshilltaret i shtruan per zyren e urbanistikes, ku u sqaruan 

detajet e ketij plani.  Me kete plan Shkodra do të shkojë drejt një qendre urbane 

bashkëkohore, ku do të jenë të përcaktuara qartë të gjitha zhvillimet ekonomike, 

sociale dhe kulturore aq të domosdoshme për kryeqendren e veriut. 
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8.KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

Sfida per qeverisjet qendrore dhe lokale do te jete te promovojne nje ekonomi 

urbane te integruar,qe ruan shkathtesine sipermarrese te demostruar ne keto 

vite tranzicioni,ndersa siguron qe qytetet do te arrijne te realizojne kerkesat e 

qytetareve,per nje shoqeri te shendeteshme ne terma shoqerore dhe mjedisore. 

Vleresimit Strategjik Mjedisor (VSM) u hartua paralelisht me procesin e 

hartimit e studimit Planin Rregullues te Qytetit te Shkodres.Kjo beri te 

mundur zhvillimin e metejshem te propozimeve dhe Studimit duke 

marre plotesisht ne konsiderate ceshtjet mjedisore. 

 

Konkluzionet thelbesore qe dalin nga shqyrtimi i Planit Rregullues te  qytetit 

Shkodres: 
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 Zvendesimin e planeve me te hershme,te cilet nuk kane marre ne 

konsiderate kufizimet dhe mundesite mjedisore qe paraqet kjo zone,si dhe 

mundesite potenciale per zhvillimin ekonomik e urban te qendrueshem. 

 Parashikimin e nje zhvillim te kombinuar te ndertimeve turistike,industriale 

dhe rezidenciale te shoqeruara me sherbime tregetare dhe sherbime te 

tjera,te cilat mund te terheqin ne kete zone investime afat-gjata dhe me  

vlere te madhe. 

 Nevojen per te adresuar ceshtjet e meposhtme: 

- mbrojtjen e ekosistemit te lumit Drin  

- kostot e mjedisit si pasoje e humbjes se biodiversitetit dhe 

cilesise se komponenteve te mjedisit 

- kostot ekonomike qe burojne prej uljes se vleres se tokes 

dhe vleres se prones,uljen e numrit te turisteve dhe 

minimizimin e ndotjes e erozionit. 

- ceshtjet sociale,pasi ata qe jane me te varfer mbajne mbi 

supe kosto jo proporcionale. 

 Nevojen per te siguruar nje perdorim te qendrueshem dhe me kriter te 

burimeve dhe pasurive natyrore te zones me qellim qe te arrihet: 

 -  nje cilesi me e mire e jetes 

 - perdorim me eficent e racional i burimeve 

Vleresimi Strategjik Mjedisor,konfirmon se studimi per Planin rregullues te 

qytetit te Shkodres dhe propozimet  e tij jane formuluar per te nxitur zhvillimin 

urban,te infrastruktures dhe te biznesit ne kete zone,duke marre ne konsiderate 

ceshtjet mjedisore me qellim mbrojtjen e  mjedisit,pasurimin e metejshem te 

biodiversitetit dhe pejsazhit. 
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Procesi I VSM-se ndikoi: 

 Percaktimin e qellimeve  dhe perfundimeve te studimit,duke perfshire 

identifikimin e nevojes dhe marrjen e nje informacioni shtese per mjedisin 

 Analizimin e mundesive alternative te zhvillimit te zones e harmonizuar me 

aspektin mjedisor,per nje zhvillim te qendrueshem 

 Perpunimin e here pas hereshem te propozimeve te studimit,identifikimin 

dhe perfshirjen e masave te nevojshme per zbatimin e propozimeve te studimit 

urbanistik dhe qe japin  rezultatet me te mira te mundshme per mjedisin 

 Zhvillimin e konsultimeve te plota persa i perket qellimeve dhe 

propozimeve te studimit. 

 Propozimet per monitorimin e zbatimit te studimit dhe hartimin e Planit 

Rregullues te Qytetit te Shkodres. 

Procesi i VSM-se dhe raporti i referohet dispozitave ne ligjin Shqiptar per VNM-ne 

te vitit 2003 dhe i permbahet per aq sa eshte e mundur detyrimeve te 

percaktuara ne Direktiven e BE-se 2001/42/EC,por duke marre parasysh disa 

kufizime qe vijne si rezultat i eksperieces dhe informacionit te strukturuar. 

Disavantazhet ekonomike me te zakonshme ne zona me perqendrim te madh 

urban,si psh.trafiku rrugor i renduar,cmimi i larte i tokes,ndotja e mjedisit, 

humbja e hapesirave te gjelberta,nuk jane fare te paevitueshme,sepse shpesh 

vertetohet se ato jane pasoje e neglizhences se politikave dhe investimeve te 

duhura. 

Studimi paraqet nje vizion  per te ardhmen  dhe nje kuader zhvillimi urban dhe 

kufizimet e natyres mjedisore,si mjete me te cilat mund te vihet ne jete ky 

vizion.Ky kuader bazohet ne objektivat e meposhtem te zhvillimit: 
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 Te ruaje e zhvilloje biodiversitetin  nepermjet  mbrojtjes se flores,faunes 

dhe habitateve te zones (lumenj,ligatina dhe laguna,pyje dhe kullota,duna ranore 

dhe plazhe) 

 Te mbroje  e zhvilloje pejsazhet natyrore terheqese dhe kulturen e zonave 

rurale e urbane,si nje kontribut ndaj mbrojtjes se trashegimise kombetare dhe si 

kushte per zhvillimin e veprimtarise turistike 

 Te nxise perdorimin e administrimin e qendrueshem te burimeve te 

peshkimit 

 Te minimizoje permbytjet dhe te permiresoje cilesine e ujit.Te mbroje 

burimet  e ujerave nentokesore,duke permiresuar administrimin e banesave te 

lumenjve,duke reduktuar dhe mbajtur nen kontroll burimet e ndotjes dhe duke 

shmangur perdorimin pa kriter te shtreterve te lumenjve per nxjerrjen e zhavorit 

 Te nxise zhvillimin e qendrueshem urban te qytetit-te mbroje vlerat natyore 

te plazheve te pastra e pejsazheve terheqese dhe te nxise eko-turizmin e turizmin 

me baze komunitetin,ne menyre qe te mbeshtese banoret dhe ekonomine e 

zones 

 Te permiresoje cilesine dhe shumellojshmerine e aktiviteteve e sherbimeve 

dhe bizneseve;te permiresoje administrimin e destinacioneve turistike,duke 

perfshire ketu zhvillimin e sherbimeve turistike e qendrave te informacionit; 

 Te nxise rritjen urbane ne zona,te pajisura me infrastrukture,te 

akomoduara me vlerat natyrore te trasheguara ,etj.Infrastruktura e nevojshme e 

sherbimet e tjera urbane mund t’u ofrohen ketyre zonave,sepse investimet ne 

keto zona jane me eficiente dhe me leverdi ekonomike; 

 Te nxise zhvillimin e ekonomise vendase duke inkurajuar investimet qe 

japin  perfitime afatgjata ekonomike e shoqerore per komunitetin,duke perfshire 

dhe rehabilitimin e atyre zonave urbane e turistike qe jane te amortizuara e me 

cilesi te ulet 
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 Te permiresoje cilesine e mjedisit te ndertuar me ane te vendosjes se 

kushteve detyrurese,permiresimit te infrastruktures(se truallit) dhe rritjes se 

cilesise se projektimit e ndertimit. 

          Nga studimi i hartuar del nevoja e nje pakete masash te integruara qe te 

bejne te mundur zbatimin e propozimeve te ketij studimi dhe per te arritur 

objektivat e caktuara.Disa nga keto masa jane: 

 Zbatimi i  studimit te hartuar ne menyre rigoroze 
 Hartimi i Planit te Pergjithshem Rregullues dhe nderhyrja me plane 
rregulluese pjesore te detajuara. 
 Hartimi i nje programi qe synon bashkepunim nderqeverises qe siguron 
veprime te koordinuara per zonen ne teresi dhe per zona te vecanta 
 Perdorimi i mekanizmave,te pergjithshem dhe specifike,te pjesemarrjes per 
te perfshire grupe te caktuara interesi. 
 Hartimi I nje strategjie te detajuar strehimi e zhvillimi te vendbanimeve dhe 
pershtatja e kesaj strategjie me mundesite qe ofron studimi I hartuar. 
 Nxitja e pjesemarrjes se partnereve publike apo private ne procesin e 
zbatimit te ketij studimi 
 Realizimi i nderhyrjeve te nevojshme dhe te parashikuara ne infrastrukture 
 Hartimi i programeve financiare per te stimuluar dhe inkurajuar veprimet 
dhe pjesemarrjen e vete pronareve ne zbatimin e ketij studimi. 
 Lehtesime fiskale per te promovuar lloje te vecanta aktivitetesh turistike 

dhe rekreative  

   Referencat: 
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 Plani Kombetar per zbatimin e Marreveshjes se Stabilizim Associmit. 

 Plani Kombetar i Veprimit ne Mjedis 

 Strategjia Ndersektoriale e Mjedisit 

 Strategjia  dhe plani i veprimit per biodiversitetin 

 Strategjia  per Zhvillimin e Pyjeve dhe te Kullotave 

 Plani i menaxhimit te integruar te ekosistemit te liqenit te Shkodres. 

 Plani Final Rajonal Shkoder Lezhe (EPTISA) Prill 2006 

 EPTIZA,Manual Guide per Planifikimin  Hapesinor te Rajoneve ne Shqiperi 

 Kuadri i Politikave Mjedisore ne Administrimin e Tokes dhe Menaxhimi I 

Projekteve,Banka Boterore 

 Strategjia Rajonale e Zhvillimit-Objektivat e Zhvillimit te Mijevjecarit,Qarku 

Shkoder. 

 Strategjia Rajonale e Zhvillimit-Objektivat e Zhvillimit te Mijevjecarit,Qarku 

Lezhe. 

 Planet Lokale te Veprimit ne Mjedis 

 Studimi per Planifikimin e Integruar te Territorit ne Gjirin e Drinit 

   

                                                                                              Pergatiti                                                                                           

                                                                                    Evelina RISKA 

                                                                          Eksperte Mjedisore e certifikuar 

                                                                Nr.243 Prot ,Vendimi Nr.9 , Nr.163 Regj 

  



VLERESIMI STRATEGJIK MJEDISOR 

 

Plani Rregullues i Qytetit te Shkodres  Faqe 100 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


