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1. HYRJE
Projekti do të mbështesë zbatimin e Qeverisë së Shqipërisë (QSH) 's Programit të
Rimëkëmbjes ne sektorin e energjisë elektrike, e cila është e bazuar në katër shtylla kryesore: i)
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ekzistuese ligjore, veçanërisht me CEZ .sha; ii) rritjen e sigurisë
së furnizimit përmes diversifikimit të burimeve gjeneruese, duke zbatuar një plan të duhur të
prodhimit nga OST-ja, operatori i tregut, për të balancuar importet e veta nga Kaskada e lumit
Drin, importet e energjisë dhe brezit lokale , në të ardhmen e "Rikonstruksion i tensionit te
meswm dhe të rrjetit të tensionit të ulët dhe gjithashtu ndërtimi i nënstacioneve në zonën e
Tiranës iii) përmirësimin e efikasitetit të sistemit në sektorin e shpërndarjes për të zvogëluar
humbjet e energjisë së paku 20 për qind gjatë tre viteve të ardhshme dhe për të përmirësuar
shkallën e inkasimit të mjeteve monetare dhe dispozitat e borxhit të keq; dhe iv) rritjen e
tregtisë rajonale duke forcuar sistemin e interkoneksionit.
Për të mbështetur programin e Qeverisë Shqiptare, projekti do të përbëhet nga një kredi
investimi me tri komponente kryesore:
Komponenti 1-Sigurimi afat shkurtër të furnizimit me energji
Shqipërisë i mungon kapaciteti prodhues i fortë për të menaxhuar paqëndrueshmërinë e motit,
për më tepër, HEC Koman në Kaskaden Drin nën mirëmbajtje dhe ka një hendek kapaciteti prej
rreth 150/ MW për një periudhë 3 vjeçare.
Komponenti 2 - Përmirësimi i infrastrukturës së shpërndarjes
Ky komponent do të mbështesë planin e QSH-re dhe kompaninë e shpërndarjes për të zvogëluar
humbjet, përmirësimin e grumbullimit të parave të gatshme dhe reabilitimin në rrjetin TM dhe
TU. Kompania e CEZ Shpërndarjes ka finalizuar një studim, i kryer nga konsulentët
Ndërkombëtarë, duke vlerësuar fushat e humbjeve të mëdha dhe akëtim të ulët. Raporti
gjithashtu përfshin një plan veprimi të propozuar për të zvogëluar humbjet gjatë gjashtë viteve të
ardhshme. Investimet vlerësohen afërsishtë 275.000.000 $ gjatë gjashtë viteve të ardhshme
(2015-2020).
Investimet do të fokusohet në: i) përmirësimin e sistemit të shpërndarjes nën-transmetim për të
përmirësuar reabilitimin e situatës, ii) investime në rrjetin e tensionit të mesëm (6-20 kV) dhe iii)
sistemi i matjes, investimi për rrjetin e tensionit të ulët; dhe iv) përmirësimi i menaxhimit të
kompanisë dhe të faturimit dhe arkëtimit të sistemit.
Pesë nënkomponentë propozuara do të përfshijnë:
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a) Përmirësimi i sistemit të transmetim: Investimet në nivel transmetimi janë të
nevojshme për të përmirësuar reabilitimin e sistemit në qendër të Tiranës, duke
forcuar dy linjat ekzistuese 35/MV dhe 110/MV në sistem.
b) Investime të planifikuara në rrjetin e tensionit të mesëm (6-20kV): Investimi i
propozuar do të përfshijë linjat kabllore TM dhe kabina
TM/ TU të shpërndarjes,
si dhe sistemin e matjes në kabina.
c) Investimet e sistemit Matës në rrjetin e tensionit të ulët: CEZ Shperndarje bën të
njohur se rreth 250.000 klientë kanë matësa të dëmtuara apo të mos kenë matësa fare.
Sipas këtij komponenti projekti do të ofrojë financim për blerjen dhe instalimin e: (i)
rreth 230.000 matësave nje fazor dhe tre-fazor; (ii) kabllo të tensionit të ulët
koncentrik; (iii) kabllot ABC; dhe (iv) kabllot trefazor me konduktor të rregullt.
d) Përmirësimi i sistemit të faturimit dhe mbledhjes së të ardhurave.
e) Menaxhimi shërbimeve këshilluese:
Komponenti 3- Transmetimi / përmirësimi i të dhënave
Në vitin 2011, Qeveria Shqiptare e zhvendosi konsumatorin e tensionit të lartë industriale në
tregun e parregulluar, kjo ka pasur efektin e reduktimit detyrimin të Qeverisë Shqiptare,
nëpërmjet KESH , për të siguruar garancitë e rreth 50.000.000 $ Amerikan të KESH dhe e vuri
Shqipërinë në ballë të reformave të tregut të kërkuara nga direktivat e BE. Hapi i ardhshëm në
reformën e tregut është për të hapur tregun për konsumatorët e tensionit të mesëm të nivelit të
dytë, duke ulur më tej detyrimin publik për të garantuar furnizim për konsumatorët e rregulluar
tarifore.
Për të lehtësuar këtë proces, projekti do të mbështesë OST-në që të: (i) të instalojë matësa për
konsumatorët e tensionit të mesëm dhe të PPE-ve dhe krijimin e një qendre të dhënave / matëse
në OST, dhe (ii) të lehtësojë të ardhmen tregun e çrregullt për furnizuesit të drejtë dhe të
konsumatorëve, dhe IPP.
Komponenti 4 - Futja e reformave prioritare ne sektorin energjetik dhe mbështetje të realizimit
të projektit
Qeveria shqiptare pranon se investimet vetëm nuk do të jenë të mjaftueshme për ta kthyer
sektorin, pa reforma kritike të sektorit të energjisë që do të adresojnë çështjet strukturore,
institucionale dhe operacionale të këtij sektori. Ne mbështetje të projektit të zbatimit, ky
komponent do të financojë asistencën teknike të nevojshme për të filluar reformat prioritare për
të mundësuar rimëkëmbjen e sektorit të energjisë..
Kuadri mjedisor dhe social është përgatitur si një mjet për Komponentin 2 të projektit i
cili do të përfshijë investimet të tilla si nënstacionet (rehabilitime dhe ndërtime të reja),
kabllot nëntokësore, në vende të ndryshme të vendit për të përmirësuar sistemin e
shpërndarjes. Që nga lokacionet e sakta dhe karakteristikat e investimeve sipas këtij

LIVE GREEN

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
4

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

komponenti nuk është e qartë në këtë fazë, dokumenti kornizë ka për qëllim të ofrojë udhëzime
për NjZP ( Njësia e Zbatimeve të Projekteve ) për përgatitjen dhe zbatimin e dokumenteve
mbrojtëse mjedisore.
Procedurat e paraqitura në këtë dokument kornizë të veprimeve të detajuar, të cilat do të merren
për të siguruar përputhshmërinë me rregulloret Shqiptare ekologjike si dhe Procedurat dhe
Politikat Mbrojtëse Mjedisore të Bankës Botërore dhe procedurave të përcaktuara në politikat
operacionale të Bankës Botërore, në mënyrë specifike OP 4.01 (vlerësimi i mjedisit). Që nga
projektet e propozuara do të zhvillohen në zonat urbane, ka çështje që lidhen me habitatet
natyrore ose pyjet që priten. Nëse ndonjë Projekt planifikohet të ndërtohet në një tokë të
mbrojtjes urbane, BB do të konsultohet dhe do të shqyrtoj projektin që do të bëhet në përputhje
me rrethanat.
Metodologjia e përdorur për përgatitjen e kuadrit është bazuar mbi: (i) Rishikimi i politikave
ekzistuese, rregulloret, udhëzimet operative dhe rregullimet institucionale në Shqipëri për të
adresuar dhe zbutur ndikimet mjedisore dhe sociale të rrugëve rurale; (ii) Vlerësimi i
përputhshmërisë së parimeve bazë të rregullave shqiptare dhe politikave të Bankës Botërore për
të identifikuar boshllëqet dhe duke paraqitur rekomandime për t'i adresuar ato, (iii) Përgatitja e
udhëzimeve për identifikimin dhe vlerësimin e natyrës dhe shkallën e ndikimeve mjedisore dhe
sociale, duke përfshirë përgatitjen e e kritereve të shqyrtimit mjedisore dhe sociale për të
përzgjedhur projektet për implementimin nën NJZP dhe përcaktojnë nivelin e vlerësimit /
studimeve sociale dhe mjedisore të kërkuara; (iv) Sugjerime mbi modalitetet për përgatitjen e
faqes specifike masat për zbutjen e projekteve.

2. INFORMACIONE PERMBLEDHËSE PËR
LEGJISLACIONIN KOMBËTAR DHE POLITIKAT
OPERACIONALE TË BANKËS BOTËRORE MBI
VLERËSIMIN MJEDISOR
2.1. Politika e Vlerësimit Mjedisor sipas Bankës Botërore
Sipas sistemit EA Banka Botërore , projektet klasifikohen si Kategoria A, Kategoria B,
Kategoria C ose në varësi të rrezikut mjedisor potencial të vlerësuar.
Kategoria A : Një projekt mund të ketë ndikime të rëndësishme negative mjedisore mbi
popullsinë njerëzore apo fusha-duke përfshirë të rëndësishme për mjedisin ligatinat, pyjet,
kullotat, dhe habitateve të tjera natyrore, që janë të ndjeshme, të larmishme, të paparë ose të
pakthyeshëm. Këto ndikime mund të ndikojnë në një zonë më të gjerë se sa faqet ose objektet që
i nënshtrohen punëve fizike. Kategoria B, Projekti ka ndikime të mundshme negative mjedisore
janë më pak të padëshirueshme se ato të projekteve të një kategorie. Këto ndikime janë të
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përcaktuar; pak, nëse ndonjë prej tyre janë të pakthyeshme; dhe në shumicën e rasteve masat
zbutëse mund të jetë projektuar më lehtë se sa për projektet e një kategorie.
Kategoria B: mund të përfshijë projekte të ndryshme me një gamë të gjerë të çështjeve të
mundshme mjedisore: nga projektet me çështje mjaft të kufizuara mundshme mjedisore për
projekte me çështje potencialisht të rëndësishme mjedisore që kanë nevojë për vëmendje të
veçantë për të menaxhuar siç duhet. Në fakt, Kategoria B mbulon çdo projekt që nuk është mjaft
kompleks dhe e rrezikshme për të kërkuar një VNM të plotë, (VNM, bën trajtimin e një gamë të
gjerë çështjesh të mundshme, duke përfshirë të dhëna bazë të mjedisit dhe një analizë të
hollësishme të alternativave), por nuk të kërkojë disa analiza të ndikimeve të mundshme
mjedisore në mënyrë që të jenë në gjendje të identifikojnë masat e duhura zbutëse dhe treguesit e
monitorimit. Sipas rëndësisë së ndikimeve të kufizuara të Kategorisë B, për projekte të ndryshme
do të mund të jetë e nevojshme të kërkohen lloje të ndryshme të dokumentacionit EA. Për shumë
të thjeshtë llojin e ndërtimit / rehabilitimit të projekteve një PMMS bazë ose një listë e plotë
PMMS mund të mjaftojë, por për projektet të cilat janë kufizuar për ndikime të rëndësishme një
ESA pjesshme mund të jetë e nevojshme (formati do të jetë i ngjashëm me një PMMS detajuar).
Projektet e kategorisë C nuk përfshijnë aktivitete të cilat mund të ndikojnë negativisht në mjedis
ose përfshihen në aktivitete me ndikime potenciale të cilat janë të shmangeshëm lehtësisht me
anë të aplikimit të rregullave standarde në praktikat e mira të ndërtimit.
Se si sistemet e shqyrtimit ndryshojnë në krahasim me rregulloren kombëtare të VNM-së, ajo
nuk është teknikisht shumë e lehtë për të perputhur shqyrtimet ndërmjet sistemit kombëtar dhe
BB për projektet. Për shembull, ajo nuk mund të supozohet se nën sistemin kombëtar të
barazohet drejtpërdrejtë me Bankën Botërore kategorinë A dhe me Kategoria B. Ndryshimet në
të dy sistemet mund të lindin, dhe është e mundur për disa në Shtojcën I për projektet të merret
parasysh Kategoria B, ose anasjelltas, disa si në projektet që të konsiderohen Kategoria A në
qoftë se për shembull ato janë planifikuar në zonat e ndjeshme. Po kështu, disa Jo, projektet
mund të shfaqen në Kategorinë B veçanërisht në qoftë se ata mund të çojënë në ndikime modeste
negative në mjedisin e njeriut apo natyror dhe ndikimeve të kufizuara në një rajon të vogël dhe
janë të përkohshme apo jetëshkurtër dhe këto efekte janë të lehtë dhe të lira për të kontrolluar
(p.sh. shumica e aktiviteteve të ndërtimit).
Sipas listës së propozuar të nën-projekteve, u ra dakord që kabllot nëntokësore, si dhe
nënstacionet do të jetë e natyrës Kategoria B, si llojet e ndikimeve të mundshme janë të
kufizuara dhe duhet të jetë relativisht e lehtë për të vlerësuar dhe të zbutur me anë të vendosjes të
kujdesshëm dhe praktikat e mira të ndërtimit.
Detajet e dokumentacionit, konsultimet publike dhe marrëveshjet e zbatimit janë të detajuara në
seksionet më poshtë.
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2.2. Legjislacioni Kombëtar Lidhur me Mjedisin
Ligjet dhe Rregulloret në fushën e Mjedisit
 Legjislacioni mjedisor rregullohet me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit Nr 8934, datë 5
shtator 2002. Ky ligj përcakton politikat kombëtare dhe vendore për mbrojtjen e mjedisit,
kërkesat për përgatitjen e Vlerësimeve të Ndikimit Mjedisor dhe Vlerësimin Strategjik
Mjedisor, kërkesat për lejimin e aktiviteteve që ndikojnë në mjedis, parandalimin dhe
reduktimin e ndotjes së mjedisit, normat dhe standartet mjedisore, monitorimin dhe
kontrollin mjedisor, detyrat e organeve shtetërore në lidhje me çështjet e mjedisit, rolin e
publikut dhe sanksionet e parashikuara për shkelje të ligjit.
 Ligji Nr.9890, datë 20.03.2008 Ndryshimet Shtoje te Ligjit Nr 8934 "Për mbrojtjen e
mjedisit".
 Udhëzimi Nr 3, datë 2013/02/12 "Për dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar për
licencë mjedisore Klasa A, B, dhe C për të reja dhe aktivitetet ekzistuese"
Ligji për VNM-në, 8990, u miratua më 23 janar, 2003. Ai përcakton rregullat, procedurat dhe
afatet për identifikimin dhe vlerësimin e ndikimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të
projekteve ose veprimtarive mbi mjedisin. Ligji përcakton hapat e nevojshme për zbatimin e
procedurave të VNM-së: dorëzimin e aplikimit, shqyrtimit paraprak, përzgjedhjes dhe
kriteret e klasifikimit, të dëgjimit publik dhe konsultimi, akses në informacion, detyrat dhe të
drejtat e organeve të tjera. Ligji gjithashtu parashikon listën e aktiviteteve që duhet t'i
nënshtrohen procesit të Thelluar dhe të Përmbledhur të VNM-së. Ajo është mbështetur nga
disa vendime të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzimet e nxjerra nga MM.MM është
autoriteti ligjor kompetent për të kërkuar, rishikuar dhe aprovuar dokumentacionin VNM-së.
-

-

Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM) përcakton tipin dhe shkallën e
projekteve ose veprimtarive që kërkojnë VNM para zbatimit. Kategoritë e VNM janë:
Një Përmbledhje (përshkruar) VNM. Kjo është për projektet që mund të kenë ndikime të
më pak të rëndësishme potenciale që ende kërkojnë një vlerësim profesional të impakteve
të tyre. Ato përfshijnë projekte e listuara në Shtojcën 2 të Ligjit mbi VNM, dhe çdo
ndryshim ose rikonstruksionet e projekteve të listuara në Shtojcën 1.
E thelluar (e avancuar) VNM. Kjo është për projekte me impakte potenciale, të renditur
në Shtojcën I të Ligjit, ato projekte të listuara në Shtojcën 2 të cilat MM konsideron do të
ketë një ndikim të rëndësishëm në mjedis (bazuar në informacionin e siguruar nga
propozuesi në kohën e aplikimit, në mënyrën e detajuar në Shtojcën 3 të Ligjit), dhe
aktivitetet që duhet të zbatohen në një zonë të mbrojtur të Republikës së Shqipërisë.
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Ligjet dhe Rregulloret në fushën e trashëgimisë kulturore
 Trashëgimia kulturore konstaton: Çështjet që lidhen me trashëgiminë kulturore
rregullohen nga Ligji Nr. 9048, "Për Trashëgiminë Kulturore", datë 7 prill 2003. Ky
është një ligj shumë i gjerë, që mbulon shumë aspekte të trashëgimisë kulturore.
Ligji kërkon që çdo person që zbulojnë ose gjen, në mënyrë të rastësishme, objekte të
trashëgimisë kulturore gjatë punimeve të ndërtimit duhet të pezulloj punën menjëherë dhe të
informojë autoritetet përkatëse vendore brenda tri ditëve. Këto organe janë pastaj përgjegjës
për të bërë kontroll përkatës të objekteve të gjetura, për të raportuar mbi vlerat e tyre dhe të
bëjnë propozime për vazhdimin e punimeve ose ndërprerjen e tyre për hetime të mëtejshme.
Këto organe mund të vendosë për çdo ndryshim ose ndërprerje eventuale të punimeve për të
ruajtur objektet e gjetura. (Neni 48)
Për çdo projekt të të mëdh ndërtimi investitorët duhet të konsultohen me autoritetet përkatëse
gjatë hartimit të projektit dhe aplikimit për leje ndërtimi. Ekspertët do të kontrollojnë zonën
dhe të përgatisin raportin e tyre përkatëse dhe çdo modifikim të nevojshme për të akomoduar
ose pëe mbrojtjen e ndonjë objekti të rëndësishëm kulturor. Propozimi për të ndryshuar
projektin duhet të dorëzohen nga institucionet që kanë kryer kontrollin. Shpenzimet për këto
ndryshime duhet të mbulohen nga vetë investitorët. (Neni 47).









Ligji për pyjet dhe shërbimin pyjor (nr 9385, datë 04.05.2005, i ndryshuar në vitin
2006, 2007, 2008);
Ligji për burimet ujore (1996, i ndryshuar në vitin 1998, 2000, 2001);
Ligji për furnizimin me ujë dhe rregullimin kanalizimeve (1996);
Ligji për zonat e mbrojtura (nr 8897, date16.05.2002, i ndryshuar në vitin 2008);
Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja (nr 8897, datë 16.05.2002);
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (nr 9010, datë 13.02.2003, i ndryshuar në
vitin 2008);
Ligji për trajtimin mjedisor të mbetjeve të ngurta (nr 9010, date 13.02.2003);
Ligji për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura (nr 9115, datë 24.07.2003);

 Legjislacioni Shqipërisë për Direktivat e BE-së

•

Ligji no.8897, datë 2002/05/16 "Për Mbrojtjen e Mjedisit" dhe Ligji për Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis, Në mënyrë që të përafrohet plotësisht me Direktivën e BE-së,
miratohet në vitin 2010 dhe 2011.

•

Shqipëria është transpozimin e Ndotjes Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar (IPPC)
Direktiva, një projekt-ligj i cili është përgatitur dhe miratuar në vitin 2010.

•

Shqipëria ka caktuar faqet e mbrojtjes sipas Konventës Ramsar (Konventa mbi ligatinat
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me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si Shpendëve Habitat).

•

•

Direktiva LPC ende është duke pritur transpozimin të drejtpërdrejtë me Shqipërinë që
ka ligjet e miratuara "në cilësinë e ajrit" në janar 2009, për aderimin në Protokollin e
Helsinkit dhe Sofjes Protokolli të Konventës 1979 "Për me rreze të gjatë ndotjes së
ajrit ndërkufitare".
 Kuadri institucional
Institucioni kryesor përgjegjës për çështjet e ndryshimit të klimës është Ministria e
Mjedisit (MM), i krijuar në vitin 2005,

Disa ente qeveritare kanë role të rëndësishëm në politikat mjedisore:
• Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes
• Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit,
• Ministria e Industrisë dhe Energjitikës
• Ministria e Shëndetësisë, Kombëtar Mjedisor
• Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
• Këshilli Kombëtar i Ujit,
• Instituti i Shëndetit Publik, Instituti i Ujit,
• Energjia dhe Mjedisi; Këshilli për të Territorit
Krahasimi i Politikave të BB dhe ligjit shqiptar
Procedurat Shqipëtare tw VNM-ve janë përgjithësisht në përputhje me procesin e VM-re të
Bankës Botërore , si të gjitha projektet kërkojnë një lloj të një shqyrtimit mjedisor dhe ndoshta
vlerësimin për të marrë një Deklaratën Mjedisore (për ndërtim ) , dhe / ose një Lejes Mjedisore (
për një aktivitet që ka një ndikim në mjedis , duke përfshirë disa aktiviteteve të ndërtimit ) . Për
më tepër , lloji dhe shkalla e ndikimeve projekti do të ketë mbi mjedisin përcakton procedurat që
duhen ndjekur si dhe llojin e miratimit të dhënë . Gjithashtu të gjitha aprovimet përfshijnë kushte
që do të zbatohen nga propozuesi duke përfshirë monitorimin e mjedisit dhe kërkesat zbutëse .
Dallimi qëndron në qëllimin e VNM të kërkuara për ato projekte që bien të jenw Kategoria A
sipas Bankës Botërore dhe Ligjin shqiptar mbi VNM- Shtojcën II . Disa projekte ( p.sh. ,
menaxhimin e ujërave të zeza ) konsiderohen si Kategoria A , sipas shqyrtimit të Bankës
Botërore , ndërsa të njëjtat aktivitete / projekte sipas Ligjit Shqiptar do të kërkojnë vetëm një
VNM të Përmbledhur për popullsi më pak se 150.000 , përveç nëse ARM vendos që projekti
duhet t'i nënshtrohen një VNM e Thelluar , siç u diskutua më sipër .
Ky projekt i propozuar do të përfshijë rehabilitimin e nënstacioneve / ndërtimin dhe shtrimin e
kabllove nëntokësore , këto do të pranohen më së shumti si ose nw Shtojcën II ose asnjë Shtojcë
sipas ligjit Shqiptar . Megjithatë, këto do të trajtohen në Kategorinë B sipas Op BB 4.01 . Për
nën- projektet të cilat konsiderohen si nw Shtojcën II sipas ligjit Kombëtar , një Permbledhje
VNM-ve do të përgatitet dhe do të merret aprovimi . Përveç kësaj , një PMMS e pjesshme do të
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jenë përgatitur për të përmbushur kërkesat e Bankës Botërore ) . Një konsultim publik do të
mbahet për nën- projektet dhe në qoftë se më shumë se një nën- projekt është planifikuar në të
njëjtin rajon , takime të përbashkëta mund të jetë organizuar nga CEZ Shperndarje .

3. MONITORIMI I PROJEKTIT, DOKUMENTACIONI,
KONSULTIMI
3.1. Përshkrimi i projektit
Siç përcaktohet në seksionin e prezantimit të mësipërm, 2 komponent i këtij projekt përfshin:
Ndërtimi i nënstacioneve të reja 110/20 kV dhe linjave përkatëse nëntokësore kabllore TL
(Tensioni i lartë për lidhje me Sistemin e Transmetimit Shqiptar. Projekti gjithashtu do të
zhvillojë në rrjetin përkatës të tensionit të mesëm dhe të ulët, të cilat përbëhen në ndërtimin e
linjave TM nëntokësore kabllore, stacionet e transformatorëve dhe linjave të tensionit të ulët
ABC. Për më tepër, do të ketë disa investime për rehabilitimin dhe përmirësimin e sistemit
ekzistues të faturimit dhe të shpërndarjes menaxhim të rrjetit.
Është një listë tentative e investimeve të identifikuara në kuadër të projektit të BB. Lista është
paraqitur më poshtë (tabela 1). Edhe pse lista e investimeve janë në vend, rruga e saktë e
kabllove, vende të stacionit transformator / koordinatat, gjurmë të saktë të nënstacioneve, numri i
ushqyesve etj, ende nuk janë përcaktuar. Puna e më tetjeshme është e nevojshme për
kompletimin raportet e tyre përfundimtare, desinin e fizibilitetit. Prandaj puna kornizë përgatitet
dhe sa më shpejt që harton fundit dhe studimi i fizibilitetit janë të gatshëm dokumentet mjedisore
dhe sociale të nën-projektit që do të përgatitet.
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Tabela 1. Lista me Potencialet e Investimeve për Projektin

Më poshtë në hartë dhe fotografitë janë paraqitur për të dhënë një ide të përgjithshme në lidhje
me vende të nën-projektit.
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Figure 1. Harta tregon zonat potenciale për nën-projektet në lidhje me rikonstruksionin e rrjetit
të Mesme dhe të Tensionit të Ulët në fushën e Bathores dhe Paskuqan-Babrru
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Figura 2. Fotot më poshtë tregojnë zonat potenciale për nën-projektet
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Përmbledhje e ndikimeve të mundshme:
Ndikimet e mundshme në lidhje me këtë projekt do të dalin nga nënstacionet dhe kabllove
nëntokësore. Të dyja llojet e projekteve do të ketë ndikime të ngjashme dhe masat përkatëse
zbutëse dhe monitoruese. Projekti do të përbëhet nga të ndërtimi / rehabilitimi i nënstacioneve
në vendet e tyre ekzistuese deri në masën e mundshme. Prandaj, nuk ka ndikime në shkallë të
madha janë paraparë në vend se do tw ketw ndikime tw zakonshme të ndërtimit.
Ndikimet do të jenë të lidhur me pluhur, zhurma, mbetjet e ngurta, brezin e ujërave të zeza gjatë
aktiviteteve të ndërtimit, humbja e habitateve për gjurmë të nënstacioneve (për kabllot
nëntokësore kjo nuk është një çështje e madhe), etj shëndetin dhe sigurinë dhe menaxhimin e
trafikut në punë dhe siguria e këmbësorëve gjatë fazës së ndërtimit është gjithashtu një çështje
kritike. Ndikime gjatë fazës operative janë kryesisht të lidhura me menaxhimin e gazit SF6,
asgjësimin e vajrave gjeneruese nga punimet e mirëmbajtjes të nënstacioneve, etj
Implikimet sociale të nën-projekteve duhet të merren parasysh në PMMS. Çështjet shoqërore
mund të përfshijnë procesin e konsultimit publik, kërkohet mekanizëm i ankesave nga riparimi,
dhe informacion të shkurtër në lidhje me çështjet e marrjes së tokës (nëse ka).PMMS nuk do të
hyjë në detajet e marrjes së tokës dhe masat zbutëse; në vend të kësaj ajo do të referohet planit të
veprimit plan blerja e tokës / rivendosja në qoftë se ajo është e nevojshme në përputhje me
kuadrin e politikave të zhvendosjes . (në rastin e ndërtimit të ri ose nuk është tërësisht në
sipwrfaqen ekzistues tw nën-stacionit ose shtrimi i kabllove nëntokësore përfshihen disa blerje
tw tokës nga tokë private).
Si për hartimin e projektit investimet konkrete dhe gjurmët e zonave nuk janë përcaktuar
ende.Ndikimet e mundshme që mund të shkaktojë Reagimin Operacional 4.12 Politikës
zhvendosjen e detyruar - mund të jenë investime sipas komponentëve të dytë në qoftë se projekti
do të financojë nënstacioneve të reja dhe në qoftë se vendndodhja e nënstacioneve të reja është e
vendosur të jetë në tokë private ose çdo tokë që është në përdorim nga personat privat ose
subjekteve.
Potencialisht, edhe investimet të tilla si shtrimin e kabllove nëntokësore mund të çojë në marrjen
e përkohshme të tokës ose të drejtën e mënyrës marrëveshjeve me përdoruesit e tokës qoftë
kabllor do të kalojë nëpër një tokë private. Edhe pse, praktika është për të shtruar kabëll
nëntokësore paralel me rrugët. Duke pasur parasysh natyrën programatike dhe hartimin e
projektit, projekti do të financojë një sërë investimesh që do të jenë definitive gjatë zbatimit të
projektit , me vlerësimin e projektit nuk mund të përcaktohet ndikimi i saktë , ose nëse do të ketë
ndonjë ndikim në tokën private apo në tokën në përdorim apo ndonjë zhvendosje . Edhe në qoftë
se ajo është një ndikim i rastit do të jetë margjinal. Kështu projekti ka përgatitur Kornizën e
Politikave të Zhvendosjes - KPZH dhe kjo Kornizë do të drejtojë ndonjë ndikim të mundshëm i
cili do të rezultojë në blerjen e tokës ose të përhershme ose të përkohshme ose zhvendosje ose
humbje të të ardhurave. Gjatë zbatimit të projektit , nëse ndonjë investim i financuar nga ky
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projekt do të rezultojë në blerjen e tokës apo zhvendosjes se projekti do të përgatisë faqe të
veçantë Planin e Veprimit për Zhvendosje të përcaktuara në këtë Kornizë .
Ndikimi, masat zbutëse dhe kërkesa për monitorimin e aktiviteteve të propozuara të projektit
janë paraqitur në detaje në një Tabelë per “Zbutje dhe Monitorimin” si Shtojca B. Kjo tabelë
duhet të përdoret si një mjet udhëzues dhe PMMS e nën-projektit duhet të jetë vend specifik dhe
mund të ketë ndonjë shtesë / më pak zbutjen dhe kërkesat e monitorimit.
3.2. Dokumentacioni
Pjeserisht Vlerësimi Mjedisor dhe Social dhe/ose Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Socil për
nën-projektet do të përgatitet nga konsulent NJZP dhe do të dorëzohet në BB për shqyrtim.
Një format mostër për përgatitjen PMMS është dhënë në Shtojcën A (Formati Shembull për një
Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social) të këtij dokumenti. Formati do të rishikohet dhe
zgjerohet në bazë të karakteristikave të lokacionit specifik. Duhet gjithashtu të theksohet këtu se
dokumentet e nën-projektit duhet të përfshijnë jo vetem zonen e gjurmë nënstacionit, por edhe
rrugët e hyrjes, dhe linjat e transmetimit të energjisë, nga nënstacioni në rrjetin kombëtar.
Për projektet të cilat mund të kenë nevojë një ESA të pjesshme, formati do të jetë i ngjashëm me
një PMMS përpunuar. Përshkrimi i projektit Seksioni, ndikimet dhe seksione zbutëse duhet të
jetë më e detajuar në mënyrë që të sigurojë shpjegim të qartë rëndësinë e ndikimeve dhe
ndikimet e mbetura pas zbutjes. Nevoja për përgatitjen e një ESA të pjesshëm në vend të një
PMMS dhe formatin e një ESA të pjesshëm do të vendoset në konsultim me BB. PWr nënprojektet do t'i nënshtrohet rishqyrtimit paraprak nga BB, CEZ-Shpwrndarje do të bëjë
rekomandimet për BB për të përgatitur ose një PMMS ose një ESA tw pjesshme dhe
rekomandimi i tyre do të konfirmohet ose të rishikohet nga BB.
Miratimet kombëtare hapësirat mjedisore duhet gjithashtu të përfshihen në ESA pjesshme. Për
nën-projektet që kërkohet përgatitja e VNM-sw sw Përmbledhur për ligjin kombëtar, ajo do të
jetë e lehtë për nxjerrjen e informacionit për përgatitjen e PMMS / ESA sw pjesshme. Nuk mund
të jenë disa projekte që nuk do të bien në ndonjë aneks sipas ligjit kombëtar, prandaj nuk do të
jenë të nevojshme për CEZ –Shpwrndarje për të përgatitur një dokument mjedisor për pastrimin
kombëtar. Në këto raste, CEZ-Shpwrndarje do të përgatisë vetëm PMMS / ESA pjesshme dhe ta
dërgojë atë në BB për rishikim. Mos-prapësimi nga BB do të jetë një parakusht pwr NjZP-ve
pwr ta cuar nw procesin e tenderimit.
Nëse vendoset që projekti është në Kategorin C, nuk është i nevojshëm asnjë Dokumentacion për
masat mbrojtëse mjedisore. Megjithatë, një kujdes mjedisor dhe social duhet të kryhet për të
kontrolluar kushtet ekzistuese mjedisore të nën-projektit.
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3.3. Konsultimi
Me qëllim që të mos të futet një kufizim kohor për informimin e publikut në lidhje me projektet e
Kategorisë B që kërkojnë PMMS dhe ESA të pjesshme, duhet që broshurat që përshkruajnë
projektin e planifikuar duhet të shpërndahen në koordinim me NJZP / drejtoritë rajonale, siç ka
qenë deri më sot; Komentet dhe sugjerimet e njerëzve duhet të mblidhen për minimum 15 ditë
duke lënë informacionin e kontaktit të zyrave kryeplakut; dhe të gjitha këto procedura duhet të
përfshihen në PMMS së bashku me komentet dhe sugjerimet që u përcollën.
Informacioni i projektit duhet të bëhet public përmes broshurave apo njoftimeve të gazetave,
me një shënim ku thuhet se komentet dhe sugjerimet do të mund të barten në zyrën kryeplakut
lidhur me të. Kështu, kufizimi kohor për komentet dhe sugjerimet duhet të eliminohen dhe
komunikimi me publikun duhet të lehtësohet në një afat kohor më të gjerë.
Pas përgatitjes së projekt-PMMS (ose ESA pjesshëm) dokumentet e nën-projekteve, në (anglisht
dhe shqip) do të dërgohet në zyrat përkatëse të Bashkisë së bashku me broshurat me përshkrimin
e projektit.
"Kështu, palët e interesuara (institucionet dhe organizatat publike, OJQ-të, njerëzit e lokale,
universitete, etj) që kanë një pamje rreth projektit mund të arrijnë dhe të shprehin kërkesat e tyre
për informacion më të hollësishëm rreth projektit ose PMMS dhe / ose kërkesat e tyre për
mbajtjen e një takim".Konsultimet publike do të kryhet për nën-projektet që nga të gjitha nënprojektet janë supozuar të jetë me natyrë Kategoria B. Nëse disa nën-projekte janë planifikuar në
të njëjtën zonë, konsultimet e përbashkëta publike gjithashtu mund të kryhet. Dokumentimi i
takimeve konsultative që do të mbahen për nën-projektet do të përfshihen në dokumentacionet
përkatëse ESAS te pjesshme të nën-projekteve. Dokumentacioni do të përfshijnë: shpallje së
ftesës, lista e pjesëmarrësve, foto, pyetjet / komentet që e publikut / palët e interesuara dhe
përgjigjet e ofruara.
Konsultimi publik në lidhje me fushëveprimin e këtij kuadri të menaxhimit mjedisor dhe social
është dhënë në Kapitullin 4.
3.4. Shqyrtimi dhe Miratimi
Për të gjitha nën-projektet e Kategorisë B versionet anglisht të përfundimtar PMMS / ESA të
pjesshëm do të dorëzohen në Bankën Botërore nga NJZP për shqyrtim dhe miratim. Një format
mostër e një PMMS / ESA i pjesshëm është treguar në Aneksin A. Nuk ka shqyrtim mjedisore
dhe / ose procedura e miratimit për nën-projektet e Kategorisë C . Pas shqyrtimit dhe asnjëkundërshtimit PMMS / ESA i pjesshëm mund të pranohet si përfundimtare dhe procedurat për
dhënien e informacioneve shpjeguese mund të ndiqet.
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3.5. Zbulimet
Materialet përfundimtar PMMS / ESA e pjesshme do të jetë e hapur për publikun në zyrat lokale
të NJZP-t, ku ai do të jetë i përshtatshëm për njerëzit që jetojnë në ose në afërsi të zonës ku
projekti është që të zbatuar. NJZP do të bëjë atë në dispozicion në faqen e saj si: Versioni në
gjuhën shqipe / angleze do të dërgohet në Bankë për dhënien e informacioneve shpjeguese në
zyrën informative të Bankës Botërore.
Nëse ka një plan i veçantë për menaxhimin e aseteve fizike-kulturore, ajo gjithashtu duhet të
shpaloset në gjuhën shqipe siç u përmend më lart dhe gjithashtu duhet të ndahet në zyrën
informative në anglisht.
3.6. Kushtet e Zbatimit / Detyrimet
RAportet e PMMS / ESAS e pjesshme janë angazhime nga NJZP ndaj Bankës Botërore lidhur
detyrimeve ligjore sipas Marrëveshjes së Huasë për të zbatuar ato gjatë gjithë jetës së projektit.
Kështu, para se të lidhet kontrata, Kontraktuesi i ndërtimit, NJZP do të sigurojë që të gjitha
dokumentet e ofertave përmbajnë kushte (ose artikuj) duke specifikuar se PMMS së miratuar
janë pjesë e kushteve që të veprojnë në përputhje me të e duhet të përfshihen në të gjitha
dokumentat e tenderit dhe të kontratave . Ky do të jetë ligjërisht e detyrueshme nga kontraktorët
qw ajo duhet të jetë konciz dhe të përmbajë vetëm masat e nevojshme, jo rekomandimet e
paqarta.
Monitorimi i performancës së kontraktorit gjatë ndërtimit do të kryhet nga palët përgjegjëse të
përcaktuara në planin e monitorimit. NJZP do të jetë autoriteti për të bërë kontroll përfundimtar
në lidhje me punën e Kontraktuesit lidhur me specifikimet përkatëse në dokumentet e tenderit
dhe PMMS. Për rastin e një raporti të VNM-së (në pajtim me Rregulloren e VNM-shqiptare),
NJZP do të ketë në "linjë të parë" përgjegjësinë për sigurimin e pajtueshmërisë me kushtet e
PMMS. Pra, në rast se dokumenti mjedisit përgatitur për BB është e ndryshme nga dokumentat
mjedisor për autoritetet kombëtare, NJZP është agjencia fundit përgjegjës për auditimin dhe për
të siguruar se kushtet në raport mjedisor shqiptar janë plotësuar, dhe NJZP do të jetë monitorimi
veprat kundër si EA kombëtare dhe BB PMMS / ESA pjesshëm.
3.7. Standardet Mjedisore / Udhëzime


NJZP do të përdorë standardet mjedisore të Bankës Botërore (që ndonjëherë është më i
rreptë) për nën-projektet.
Kriteret, standardet dhe çdo çështje tjetër relevante mund të gjenden në Rregulloren Shqiptare,
Parandalimin e Ndotjes dhe zvogëlimin .Manuali i Udhëzimeve të Shëndetit Mjedisor dhe
Siguria të Bankës Botërore dhe Korporatës Financiare Ndërkombëtare.Në lidhje me këto çështje
kërkesat e Rregulloreve Shqiptare do të plotësohen me siguri me të. Nëse nuk ka standarde ose

LIVE GREEN
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kërkesat në rregulloret Shqiptare apo nëse standardet e Bankës Botërore janë më të rrepta këto do
të përdoren në ndërtimin dhe funksionimin. Dokumentet e mëdha të Bankës Botërore në lidhje
me këto çështje janë Politikat e Bankës mbrojtëse, nga burimet dhe përditesimet, , të cilat janë në
dispozicion nga faqja e internetit të Bankës Botërore.
3. 8. Marrëveshjet institucionale për Menaxhimin Mjedisor
Gjatë ndërtimit, NJZP, në bashkëpunim me zyrat rajonale, do të kontrollojë punën e kontraktorit
për të siguruar punimet reflekton kërkesat e specifikuara në PMMS. Nëse CEZ angazhohet me
konsulentët e mbikëqyrjes, ata gjithashtu do të ndajnë përgjegjësinë me CEZ për mbikëqyrjen e
pajtueshmërisë me ligjet kombëtare dhe ESAS PMMS / të pjesshme . Me këtë aspekt raportet
tremujore do të kërkohet nga kontraktorët e ndërtimit dhe kontrollet në vend do të bëhen po të
jete e nevojshme.
NJZP do të paraqesë raportet e monitorimit (të përgatitura në bazë të miratuar të Mjedisit dhe
Planet e Menaxhimit Social) për të gjitha nën-projektet e Kategorisë B në BB që do të
shqyrtohen në baza tremujore.

4. KONSULTIMI ME OJQ-të LOKALE DHE GRUPEVE QË
PREKEN NGA PROJEKTI
Në 2014/04/14, një takim me njerëzit lokal është organizuar në faqet e Projektit. Qëllimi i
takimeve është i informimi i publikut për projektin e propozuar dhe ofron një përmbledhje të
ndikimeve dhe masat për zbutjen e impakteve te mundeshme,gjate zbatimit dhe shfrytezimit te
projektit.Përfaqësues nga Cez Shperndarje ( hartues te projektit ) prezantuan para pjesëmarrësve
materialet e mëposhtme:
Përshkrimi i projektit:kabllot nëntokësore, zona e implementimit te projektit, Nevoja e
Projektit;
Ndikimet potenciale mjedisore;
Masat zbutëse për ndikimet mjedisore.
Më poshtë janë fotot që lidhen me takimin e konsultimit publik në lidhje me prezantimin,
publikimi në media, botimin në internet dhe të gjitha rregjistrimit nga takimi.

LIVE GREEN
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NR.1

LAGJE

VENDI I

NUMERI I

LISTA E PERSONAVE

PERMBLEDHJE E

TAKIMIT ME

DATA

PERSONA

PJESEMARRES NE

KOMENTEVE

PUBLIKUN

VE

OBJEKTIV DHE
ORGANIZATORET

1.

Komuna
Paskuqan

Zyrat e Komunes
Paskuqan

8.04.2014

6

1. Elton Kristo
(Drejtor Projektimi ne
Cez Shperndarje)

2. Anila Kasa
(Speciealiste Mjedisi
Cez shperndarje)

3. Bledar Tole
(Inxhinier projektues
ne cez shperndarje)

4. Fatos Rexha (Nen
Kryetar ne
K.Paskuqan)

5. Bledar Koskia
(Shefi I Urbanistikes
ne K.Paskuqan)

6. Specialist topograf
ne K.Paskuqan

NR.1

2.

LAGJJA

Komuna
Paskuqan

VENDI I

NUMERI

LISTA E PERSONAVE

PERMBLEDHJE E

TAKIMIT ME

I

PJESEMARRES NE

KOMENTEVE

PUBLIKUN

PERSON

OBJEKTIV DHE

AVE

ORGANIZATORET

Zyrat e Komunes
Paskuqan

DATA

Takim me përfaqësues
nga Komuna Paskuqan
me përfaqësues te CEZ
prezantuan projektin
dhe sqaruan paqartesite
nga përfaqësuesit e
komunës.U diskutuan
ndikimet sociale dhe
mjedisore gjatë fazës së
ndërtimit dhe
shfrytezimit. Të dyja
palët u angazhuan për të
bashkëpunuar dhe të
bëjë të gjitha përpjekjet
për të pasur një proces
të suksesshëm të
zbatimit të projektit.
Pyetje tipike te ngritura
nga publiku: Periudha e
implementimit te
projektit(dt.fillimit dhe
dt. e mbarimit), nëse do
të ketë ndonjë prerje të
energjisë gjatë zbatimit
të projektit, çfarë do të
jetë ndikimi i projektit
të rrugëve ekzistuese..

14.04.2014

17

1. Elton Kristo
(Drejtor Projektimi ne
Cez Shperndarje)

2. Fatos Rexha
Rexha (Nen Kryetar
ne K.Paskuqan)

3. Bledar Tole
(Inxhinier projektues
ne cez shperndarje)

4. Anila Kasa
(Speciealiste Mjedisi
Cez shperndarje)

LIVE GREEN

Banorët e komunitetit u
informuan për procesin
e projektit dhe ndikimin
e mjedisit.
Banorët e zonës,
shprehën gatishmërinë e
tyre për zbatimin e
projektit dhe
përmirësimin e
furnizimit me energji
elektrike.
Cez shperndarje kishte
përgatitur një formular
për çdo koment apo
objektiv që komuniteti
apo anëtar duhet të
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5. Albana Allamani
(Inxhiniere projektuese
ne cez shperndarje)

6. Avni Toska
( Banor ne Babrru)

7. Xhafer Loshi (Banor
ne PAskuqan )

8. Myftar Aliu (Banor ne
Paskuqan)

9. Binak Byberi (Banor
ne Paskuqan)

10. Ali Imeri (Banor ne
Paskuqan)

kenë. Në të gjitha
format ata konfirmojnë
se projekti është shumë
e dobishme dhe urgjent
për rrjetin e
shpërndarjes të zonës.
Ata e kuptuan
ndikimeve të vogla të
projektit dhe do t'ia
japin të gatshmërinë e
tyre për një proces të
mirë të implementimit
të projektit. Në
përgjithësi në të gjitha
ato komenton ato
shprehin besimin e
plotë

11. Ismail Gocaj (Banor ne
Babrru )

12. Arsen Hanolli (Banor
ne Babrru)

13. Yzeir Hamitaj (Banor
ne Paskuqan )

14. Hazis Vlashi (Banor ne
Babrru)

15. Faik Demi (Banor ne
Babrru )

16. Halit Leka(Banor ne
PAskuqan)

17. Besim Ferati (Banor ne
Babrru)

NR.1

3.

LAGJE

Bashkia
Kamez

VENDI I

NUMERI

LISTA E PERSONAVE

PERMBLEDHJE E

TAKIMIT ME

I

PJESEMARRES NE

KOMENTEVE

PUBLIKUN

PERSON

OBJEKTIV DHE

AVE

ORGANIZATORET

7

1.Elton Kristo (Drejtor
Projektimi ne Cez
Shperndarje)

Ne qender te
Bashkise Kamez

DATA

14.04.2014

2.Bledar Tole
(Inxhinier projektues ne
cez shperndarje)
3.Anila Kasa
(Speciealiste Mjedisi

LIVE GREEN

Banorët e komunitetit u
informuan për procesin
e projektit dhe ndikimin
e mjedisit.
Banorët e zonës,
shprehën gatishmërinë e
tyre për zbatimin e
projektit dhe
përmirësimin e
furnizimit me energji
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Cez shperndarje)
4.Albana Allamani
(Inxhiniere projektuese
ne cez shperndarje)
5.Muharrem Munoti
(Banorë ne Bathore)

1. Bashkim
Koldashi(Banor ne
Bathore)

2. Mislim Drogjashi
(Banor ne Bathore)

LIVE GREEN

elektrike.
Cez shperndarje kishte
përgatitur një formular
për çdo koment apo
objektiv që komuniteti
apo anëtar duhet të
kenë. Në të gjitha
format ata konfirmojnë
se projekti është shumë
e dobishme dhe urgjent
për rrjetin e
shpërndarjes të zonës.
Ata e kuptuan
ndikimeve të vogla të
projektit dhe do t'ia
japin të gatshmërinë e
tyre për një proces të
mirë të implementimit
të projektit. Në
përgjithësi në të gjitha
ato komenton ato
shprehin besimin e
plotë

Korniza për Procedurat e Vlerësimit Mjedisor
32

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

PLANI I ZBUTJES DHE MONITORIMIT TE PARAMETRAVE PËR NËNSTACIONET DHE KABLLOT NËNTOKËSORE
TABELA E ZBUTJES

Subektit

Masat zbutese**

Kosto

Institucioni
Pergjegjes*

Nuk ka kosto
shtesë

Të përfshira në
kontratën e
ndërtimit

Faza

Pasuritë kulturore dhe
historike




Demontimi i
nënstacionit ekzistues
(e vlefshme për
nënstacionet)





CONSTRUCTION




Pluhuri - grimcat
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Në rast se përkojme me ndonjë pasuri kulturore, ndërtimi do
të ndalet menjëherë dhe Komiteti Kulturor i Mbrojtjes së
Pasurive Natyrore do të informohet.
Deri përgjigje te vendimmarrjes, çdo veprim nuk do të bëhet
e ditur ne faqen e internetit.
Pas marrjes së përgjigjes pozitive (nga asetet kulturore)
ndërtimi do të vazhdojë.
Të gjitha pajisjet e tepërta dhe mbeturinat do të mblidhen
veçmas dhe kur është e mundur, këto materiale do të
riciklohen nga një firmë e licencuar.
Azbesti përmban materiale do të hidhen nga firmat e
licencuara për deponimin e mbeturinave të rrezikshme
Vlera e rregulluara kufi per Pluhurin / e grimcuar çështje
emetimit të jenë 3 mg/Nm3 (Rregullorja Kontrollit Industrial
Ndotja e ajrit) nuk duhet të tejkalohet.
Lotim do të bëhet në sezonet e thatë
Ngarkimi dhe shkarkimi do të kryhet me kujdes dhe pa
shpërndarje. Në mënyrë që të mos çojë në shpërndajnë,
ngarkim / shkarkimit punimet do të kryhen në një zonë të
caktuar për ngarkim / shkarkimin dhe ujitje spraj do të
përdoret në zonën e ngarkimit / shkarkimit. Për më tepër,
punëtorët janë paralajmëruar te jenë të kujdesshëm në
lidhje me aktivitetet e ngarkim / shkarkimin. Lekurat me erë
nuk do të përzgjidhen për ngarkim / shkarkimit nëse është e
aplikueshme.
Kamionët do të jenë të mbuluar me kanavacë, etj dhe
kufizimi shpejtësi do të aplikohet. Kufiri i shpejtësisë në
kamionë është 30 km / orë (në faqen e projektit) dhe 50 km
/ orë (e jashtme të vendit të projektit - brenda qytetit)
Gomat e kamionëve do të pastrohen kur është e nevojshme
për të parandaluar papastertitë që po kryhen në rrugë

Të përfshira në
kontratën e
ndërtimit

Data e fillimit

Data perfundimit

Kontraktori

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Kontraktori

Fillimi i punimeve
çmontimit

Përfundimi i punimeve të çmontimit

Filloni e gërmimeve

Përfundimi i punimeve të gërmimit

Kontraktori
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TABELA E ZBUTJES

Subektit

Masat zbutese**

Kosto

Institucioni
Pergjegjes*

Nuk ka kosto
shtesë

Kontraktori

Faza




Noise

CONSTRUCTION

Të gjitha punimet e ndërtimit do të bëhet 07:00-19:00. Në
qoftë se kjo është e nevojshme për të punuar pas 7,
autoritetet lokale dhe publiku do të informohet për këto
orare të punës.
Njerëzit, që jetojnë në qendrat e popullsisë përreth, do të
informohen për zgjatje të punës.
Puna e vazhdueshme e internetit zhurmë (herë në ditë) do
të sigurohet që të jetë nën 70 dBA (sipas Rregullores
Shqiptare për Vlerësimin dhe Menaxhimin e Zhurmës në
Mjedis.

Data e fillimit

Data perfundimit

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Për të plotësuar këtë;

Makinat e ndërtimit (automjeteve) inspektimit, mirëmbajtjes
dhe vajosje do të bëhet në kohë dhe në mënyrë periodike,
dhe artikujt që rezultojnë në zhurma do të zëvendësohen.

Ëasteëater

• Punimet e Ujërave të ndotura do të jepet për mbikqyrje sistemit të
Të përfshira në
kanalizimit të zones përkatëse per tu lidhur me sistemin e kanalizimit.
kontratën e
ndërtimit

LIVE GREEN

Kontraktori
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TABELA E ZBUTJES

Subektit

Masat zbutese**

Kosto

Institucioni
Pergjegjes*

Nuk është e
larte

Nuk është e
larte

Faza



Excavation, solid and
hazardous ëastes due
to construction








Ëastes due to vehicle
parking
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Mbetjet Gërmimet do të depozitohen në zonën e gërmimit
deponimit të mbeturinave të licencuar nga Njësia përkatëse.
Mbetjet e ngurta (materialeve të ndërtimit të tilla si metali, druri
etj) dhe mbeturinave të paketimit (plastike, letër, qelq etj) do të
jetë sistematike dhe veç e veç të mbledhura dhe do të
sigurohet që do të merren nga Bashkia apo riciklimi firmë e
licencuar.
Mbeturinat organike të brendshme për shkak të punëtorëve /
personelit do të mblidhen veçmas dhe do të sigurohet që do të
merren nga komuna përkatëse dhe të predispozuar për gjetjen
e zonës së mbeturinave urbane afër fshatit.
Mbetje të rrezikshme të tilla si nafta, bojë etj do të mblidhen
veçmas në provë rrjedhje, metalike dhe kontenierë të etiketuar
dhe ajo do të sigurohet që do të merren nga një firmë e
licencuar sigurohet nga kontraktori.
Mirëmbajtja e automjeteve nuk do të bëhet në vendin e
projektit, përveç nëse ekziston një situatë emergjente
vaji i mbeturinave për shkak të makinave të ndërtimit dhe
automjeteve do të mblidhet në fuçi dhe do të dërgohet në një
firmë e licencuar nga kontraktuesi.
Fuçitë do të vendosen mbi një tokë të ngjeshur për t'i mbrojtur
ata nga shiu dhe dielli dhe do të merren të gjitha masat e
nevojshme kundër zjarrit. Zona ku do të i jenë të vendosur
fucitë do të jetë i rrethuar me shenjë paralajmëruese.
Zjarrfikëse vendosur (kovë, sëpatë, lopatë, kazma, dhe
spirancë) do të jetë në atë zonë.
bateri, goma dhe artikuj të ngjashëm për shkak të makinave të
ndërtimit dhe automjeteve do të dërgohet në një firmë e
licencuar për depozitimin përfundimtar.

Data e fillimit

Data perfundimit

Kontraktori

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Kontraktori

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i punimeve të ndërtimit
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TABELA E ZBUTJES

Subektit

Masat zbutese**

Data e fillimit

Data perfundimit

Kontraktori

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i punimeve të ndërtimit

Brenda Buxhetit
të projektit

Kontraktori

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Duke marrë nënstacionin në dorezim

Brenda Buxhetit
të projektit

Kontraktori

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Duke marrë nënstacionin në dorezim

Kosto

Faza




Të gjitha pajisjet e nevojshme mbrojtëse (kokore mbrojtëse,
rrip sigurimi, rroba mbrojtëse, doreza, syze etj) do të jetë kusht
për punëtorët
Shenjat e duhura për njoftim do të vendosen për të ruajtur
Brenda Buxhetit
sigurinë e popullit publike dhe lokale
të projektit
Personeli do të trajnohen për çështje të "shëndetit të punës
dhe sigurisë në punë". Informacion në lidhje me rregullat e
sigurisë që duhet të zbatohet brenda zonës së punës se
internetit gjatë veprave të ndërtimit, rreziqet dhe rregulloret
përkatëse do të sigurohet për të gjithë punëtorët para se të
fillojnë punimet e ndërtimit.



Puna e internetit do të rivendoset.



Jo të rrezikshme, të ngurta, të lëngshme, mbeturinat e


Health and Safety
CONSTRUCTION

Landscape

Institucioni
Pergjegjes*

ndërtimit do të mbetet në vend.



CONSTRUCTION

Habitats (flora/fauna)




LIVE GREEN

Të gjitha habitateve natyrore të njohura, ligatinat dhe zonat e
mbrojtura në afërsi të aktivitetit nuk do të dëmtohen apo të
shfrytëzohen, per gjithe stafin do të ndalohet rreptësisht që të
gjuajë, prerjet e foragjereve ose aktivitete të tjera të dëmshme.
Një studim dhe një inventar bëhet nga pemë të mëdha në afërsi
të aktivitetit të ndërtimit, pemë të mëdha do të shënohen dhe
rrethohen me gardh, sistemi i tyre rrënjë të mbrojtura, dhe çdo
dëmtim të pemëve shmanget
ligatinat dhe përrenjtë në afërsi do të mbrohet nga vendin e
ndërtimit të lidhura me erozionin dhe sedimentin,
Nuk do të lejohen gropa të palicencuara të marrë hua, guroret
apo deponitë e mbeturinave në zonat e afërta, vecanërisht në
zonat e mbrojtura.
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Subektit

Masat zbutese**

Kosto

Faza

Institucioni
Pergjegjes*

Data e fillimit

Data perfundimit

Kontraktori

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Duke marrë nënstacionin në dorezim

Në përputhje me rregulloret kombëtare, kontraktuesi do të sigurohet
që vendi i ndërtimit është i mbrojtur mirë dhe trafiku ndërtimi i lidhur
dhe I rregulluar. Kjo përfshin por nuk kufizohet në:


CONSTRUCTION

Traffic and Pedestrian
Safety




Sinjalistika, shenja paralajmëruese, pengesa dhe shmangje të
trafikut: faqe do të jetë qartësisht i dukshëm dhe publiku do të
paralajmërohet nga të gjitha rreziqet e mundshme
Sistemi i menaxhimit të trafikut dhe trajnimi i stafit, veçanërisht
për qasje se internetit , në trafik të rëndë. Sigurimi i kalimeve të
Brenda Buxhetit
sigurta dhe vendkalimet për këmbësorë ku ndërhyn trafiku
të projektit
ndërtimit.
Përshtatja e orëve të punës me modelet e trafikut lokal, p.sh.
shmangja e veprimtarive të mëdha të transportit gjatë orëve të
pikut të trafikut ose kohë të lëvizjeve të bagëtive
Menaxhim aktiv i trafikut nga staf të trajnuar dhe të dukshme në
vend, në qoftë se kërkohet për kalimin e sigurt dhe të
përshtatshëm për publikun.
Sigurimi i aksesit të vazhdueshëm dhe të sigurt për tek objektet e
zyrës,, dyqanet, dhe rezidencat gjatë veprimtarive rinovuese, në
ndërtesat që rrine hapur për publikun.

Social

Blerja e tokës (nëse ka) dhe procesi i ankimimit do të udhëhiqet nga
Kuadri i Politikave për Zhvendosje

Brenda Buxhetit
të projektit

CezShperndarje,
MoEI

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Duke marrë nënstacionin në dorezim

Social

Për çdo ndërtim të mundshëm të nënstacioneve një herë vendimi
paraprak është bërë, lagjja do të konsultohet

Brenda Buxhetit
të projektit

CezShperndarje,
MoEI

Fillimi i punimeve të
ndërtimit

Duke marrë nënstacionin në dorezim

LIVE GREEN
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TABELA E ZBUTJES

Subektit

Masat zbutese**

Kosto

Faza


OPERATION

Noise

Vlerat kufi (Lperidhadites: 65 dBA, Lperiudhanates: 55 dBA) të
rregulluara në Vlerësimin Mjedisor te Zhurmave ne Shqiperi,kjo
Rregullore Kontrolli nuk do të tejkalohet. Për të kënaqur këtë
kufijtë;
Pajisje formimin nënstacioni do të specifikohen në dokumentet e
tenderit dhe të ofruara në përputhje me Komisionin
Ndërkombëtar të Elektroteknikës (IEC) 60076-10 dhe standardet
e tjera ndërkombëtare (Për transformatorët 154 kV ≤ 60 dBA në
burim / Për transformatorët 380 kV ≤ 70 dBA në burim).






OPERATION

Electro-Magnetic Field
(EMF)




LIVE GREEN

Institucioni
Pergjegjes*

Data e fillimit

Data perfundimit

Duke marrë nënstacionin
në dorezim

Përfundimi i jetës ekonomike të
nënstacionit

Duke marrë nënstacionin
në dorezim

Përfundimi i jetës ekonomike të
nënstacionit

NJZP

Brenda Buxhetit
Transmission Netëork
të projektit
Operation
Maintenance
Department

Vlerat kufi ( 5 kV / m për fushën elektrike / për publikun , 1000
mg për fushën magnetike ( 24 orë / ditë ) , 10 kV për fushën
elektrike / për mundime , 5000 mg për fushën magnetike ( 8
orë / ditë) përmendur në Komisionin Ndërkombëtar për
Mbrojtjen nga Rrezatimi Jo - Jonizues ( ICNIRP ) do të
përmbushen . Në mënyrë që të plotësojë këtë kufizim do të
bëhet si në vijim ;
Siç është përcaktuar në dokumentet e tenderit , të gjitha
pajisjet e nënstacionit ( transformator , ndarësit , siguresa ,
transformator aktuale, tensionit të transformatorit etj) do të Brenda Buxhetit
merren sipas Komisionit Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) dhe
të projektit
standardet e tjera ndërkombëtare dhe kontrollet dhe
mirëmbajtjes ( forcimi nga rinovimit ) do të bëhet në pajtim me
IEC .
nënstacion do të jetë i rrethuar me mur dhe gardhe . Prandaj ,
hyrja , qasja , dhe shlyerja do të shmanget .
Ndërtesat e nënstacionit , pajisjeve , muret dhe gardhet do të
jenë të bazuar . Në çdo rast e shenjë të një dështimi (si
dështim në funksionimin e një pajisje , rritjen e kontaktit
aktuale , hark elektrik, ngrohjes etj lokal )rezistenca
argumentim do të matet dhe në përputhje me matjen e
rezultateve.

NJZP
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Subektit

Masat zbutese**

Kosto

Faza


Health and Safety



personeli do të përzgjidhet nga njerëzit që janë trajnuar në
ndihmën e parë, siguria elektrike, duke punuar në nivele të
larta për mirëmbajtje të nënstacionit
Jo të lartë (si
Shenjat paralajmëruese dhe barrierat ngjitje do të vendosen pjesë e buxhetit
rreth e nënstacionit.
të operimit)

Institucioni
Pergjegjes*

NJZP

Data e fillimit

Data perfundimit

Duke marrë nënstacionin
në dorezim

Pas përfundimit të jetës ekonomike të
nënstacionit

Duke marrë nënstacionin
në dorezim

Pas përfundimit të jetës ekonomike të
nënstacionit

Duke marrë nënstacionin
në dorezim

Pas përfundimit të jetës ekonomike të
nënstacionit

Zyrat e NJZP


SF6

Gazi SF6 do të monitorohet vazhdimisht me matjes presioni
dhe rrjedhjet e gazit do të kontrollohen. Në rastin e rrjedhjes së
gazit (para se dendësia e gazit SF6 bie nën nivelin kritik), do të
Jo të lartë (si
mbyllet dhe ajo pjesë që do të jetë jashtë shërbimit derisa
pjesë e buxhetit
problemi është zgjidhur.
të operimit)

OPERATION



Fire Risk

LIVE GREEN



Nënstacioni i cili do të themelohet si të elementeve të sigurisë
nga zjarri në "Intensiteti Elektirk Rregullorja aktuale" të
kontrollohen rregullisht dhe të gjitha pajisjet, mirebahet,
testuar, rehabilituar dhe rinovohet (në aspektin e parametrave
si unazë, SF6 , vaj izolimin, përfundon kabllor dhe rrjedhje të Jo të lartë (si
gazit).
pjesë e buxhetit
Të gjitha paisjet do të testohen sipas harkut kombëtare dhe
të operimit)
ndërkombëtare të standarteve para ndezjes.

NJZP

Departamenti
Mirëmbajtja e Rrjetit të
Operimi dhe
Transmisionit
NJZP

Zyrat e NJZP
Departamenti i
Mirëmbajtjes se Rrjetit
të Operimi dhe
Transmisionit
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TABELA E ZBUTJES

Subektit

Masat zbutese**

Kosto

Faza



Substation oil



Solid-Liquid and
Hazardous Ëastes




Social

LIVE GREEN

vaji Nënstacionit do të analizohet fizikisht dhe kimikisht
(dendësia, aciditetit, viskozitetit, sulfide korrozive, PCB,
ngjyra).
Kur nafta kompleton jetën e saj ekonomike, ajo do të
zëvendësohet me një të re dhe asgjësimi i saj do të sigurohet
nga kryerja e testeve të kërkuara (për të përcaktuar kategorinë Not high (as a
e vajit), dhe duke aplikuar metodën e duhur të nxjerrë jashtë part of operation
përdorimit si për rezultatet e testimit dhe kategorinë.
budget)
PCB kurrë nuk do të përdoren si vajra zëvendësim.

Not High
Mbetjet e ngurta, materialet vjeturina dhe mbetjet e ndërtimit
do të mblidhen veç e veç dhe ata do të sigurohet që do të (changing by
merren nga njësia përkatëse, ose një firmë e licencuar
depending on
Mbeturinat të tilla si vaj, bojë do të mblidhen në të veçantë,në municipalities
enë të papërshkueshme, metalike dhe kontinier të etiketuar
and/or licensed
dhe do të sigurohet që do të merren nga një firmë e licencuar
recovery plant)
riciklimi
Projekti do të krijojë qytetarëve reagime mekanizëm për të
adresuar ankesat gjatë operacionit dhe çdo gjë tjetër të lidhur
me ankesave projektit.

As a part of
operation
budget

Institucioni
Pergjegjes*

Data e fillimit

Data perfundimit

Duke marrë nënstacionin
në dorezim

Pas përfundimit të jetës ekonomike të
nënstacionit

Duke marrë nënstacionin
në dorezim

Pas përfundimit të jetës ekonomike të
nënstacionit

Duke marrë nënstacionin
në dorezim

Pas përfundimit të jetës ekonomike të
nënstacionit

NJZP

Zyrat e NJZP

Departamenti i
Mirëmbajtjes se Rrjetit
të Operimi dhe
Transmisionit

NJZP

Zyrat e NJZP

CEZshperndarje
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MONITORING TABLE

Fazat

Subjekti

Pasuritë kulturore dhe
historike

Demontimi i
nënstacionit ekzistues
(e vlefshme për
nënstacionit)
Ndertimi

Dust – Particulate
Matter

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Asetet kulturore
në vend

Komponentet e
Nënstacionit &
instalimit

Vendi i
ndërtimit

Vendi i
ndërtimit

Si do të
monitorohen
parametrat?

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Visualisht

Në rastet kur
përkon me një
pasuri kulturore
monitorim të
vazhdueshëm
nga një arkeolog

Visualisht

Kosto

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Bindja ndaj Ligjit
së Mbrojtjes
Natyrore dhe
Mjetet Kulturore

Not high if no
cultural
assets are
damaged

Drejtoria e
Kulturës dhe
Muzeut.

Fillimi i
punimeve të
ndërtimit

Fillimi i
punimeve të
ndërtimit

Gjatë aktivitetit të
demontimit

Mbeshtetur në
Ligjet dhe
Rregulloret
Mjedisore

No additional
cost (ëithin
the project
budget)

Fillimi i
punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i
aktiviteteve
shembjes

Gjatë periudhës
së gërmimeve /
punimeve
intensive të
ndërtimit, javore /
në rastin e
ankesës

Rregullorja
Ndotjes
Industriale e
Kontrollit të ajrit.

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
projektit)

Fillimi i
punimeve të
ndërtimit

Fillimi i
punimeve të
ndërtimit

Pajisje të tepërta
dhe mbeturinat

Formimi I Pluhuri
shkak të Lëvizjes
së Makinerive
dhe rruget e në
ndërtim
(mg/Nm3)
Ankesa nga
publiku

LIVE GREEN

Ku do të
monitorohen
parametrat?

Inspectim
Visual
Vendi i
ndërtimit
Intervistat me
njerëzit lokal
pranë vendit

Zyrat e NJZP

Zyrat e NJZP
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MONITORING TABLE

Fazat

Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Ku do të
monitorohen
parametrat?

Ankesa nga
publiku
Zhurmat
Ndertimi

Niveli I zhurmës
(dBA)

LIVE GREEN

Vendi i
ndërtimit

Si do të
monitorohen
parametrat?

Intervistat që
duhet të kryen
në zonat pranë
rezidencave

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Vëzhgim (javor)

Matja e nivelit Në rast të ankesës
të zhurmës me
nga publiku
metër zhurmës
(metër nivel të
shëndoshë)

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Kosto

Rregullorja
Mjedisore mbi
Vlerësimin dhe
Kontrollin e
Zhurmave

Jo e Lartë

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Zyrat e NJZP

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Fillimi i
punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i
punimeve të
ndërtimit
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MONITORING TABLE

Fazat

Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Lidhja me
sistemin e
kanalizimeve,

Ku do të
monitorohen
parametrat?

Lidhja me
sistemin e
kanalizimeve

Ujërat e zeza
Ndertimi

Kontaminimi ne
uje dhe / ose të
tokës në zonën
nënstacionit

LIVE GREEN

Zona
nënstacionit

Si do të
monitorohen
parametrat?

Visual (ujërave
të zeza të
gjeneruara
nga punëtorët
do të jepet në
sistemin e
kanalizimit të
qytetit. Lidhja
me sistemin e
kanalizimeve
të ujërave të
zeza dhe nëse
ndonjë është
shkarkuar në
tokë, ujë ose
për ndonjë
organ pranues
presin e lejuar
do të
vëzhgohet dhe
kontrollohet)

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Në përputhje me
Javore (kontrollet
parregullt)

Rregulloren e
Kontrollit të
Ndotjes së Ujit dhe
Tokës.

Kosto

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
projektit)

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Zyrat e NJZP

Bashia,Komun
a

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Fillimi i
punimeve të
ndërtimit

Përfundimi i
punimeve të
ndërtimit
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Subjekti

Gërmimet,
Mbeturinat e
ngurta dhe të
rrezikshme

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Magazinimi dhe
deponimit të
Kushteve

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Vendi i
ndërtimit dhe
asgjësimit

Si do të
monitorohen
parametrat?

Visualisht

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Javore (kontrollet
parregullt)

Ndërtimi

Mbeturinat shkak
të Parkimit të
automjeteve

LIVE GREEN

Vajërat
hedhurinë, bateri
automobil, goma
të përdorura dhe
materiale junk
elektronike

Në zonën e
parkimit të
automjeteve

Visualisht
Inspektimi dhe Gjatë dështimit dhe
kontrolli i
mirëmbajtjen e
dokumenteve të
rregullt
mirëmbajtjes të
automjeteve

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Pajtueshmëria me
Rregulloren e
Ruajtjes së Habitatit,
Rregulloren e
Kontrollit të
mbeturinave të
ngurta dhe
Rregulloren e
Kontrollit të Ndotjes
tokës, Rregulloren e
Kontrollit të
mbeturinave të
rrezikshme dhe
Kontrollit të
Mbeturinave nga
vaji.

Kosto

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Fillimi i punimeve
të ndërtimit

Përfundimi i
punimeve të
ndërtimit

Fillimi i punimeve
të ndërtimit

Përfundimi i
punimeve të
ndërtimit

Zyrat e NJZP
Nuk ka kosto
shtesë

Kontraktori

Bashika

Arritja e dispozicion
të pajtimit me
Rregulloren e
Kontrollit të
mbeturinave të
naftës, baterive dhe
akumulatorëve .

Kontraktori

Nuk ka kosto
shtesë
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Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Si do të
monitorohen
parametrat?

Dokumentet që
lidhen me
trajnimin e
punëtorëve me
shëndetin dhe
sigurinë

Shëndeti dhe
Siguria

Pajisjet e
përdorura nga
punonjësi gjatë
punës për
ndërtimin (kokore
mbrojtëse,
dorashka, rrip
sigurimi etj)

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Kosto

Në përputhje me
Rregulloren e
Shëndetit në Punë
dhe Sigurisë në
Punë

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
projektit)

Harmonizim me
Ligjin dhe Rregulloret
e Mjedisit

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
projektit)

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Fillimi i punimeve
të ndërtimit

Përfundimi i
punimeve të
ndërtimit

Fillimi i punimeve
të ndërtimit

Përfundimi i
punimeve të
ndërtimit

Fillimi i çdo fazë
pune

Vendet e
ndërtimit

Visualisht

Ditore

Zyrat e NJZP

Praktik pune

Peisazhi
Ndertimi

LIVE GREEN

Ëastes
(construction,
solid, hazardous,
liquid) are left at
the site, the
Zona e projektiti
excavated areas

NJZP

Visualisht

Gjatë mbylljes së
sheshit të ndërtimit

Zyrat e NJZP
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Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Habitatet

Çdo ndikim
negativ në florë
dhe faunë në
zonën e projektit

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Si do të
monitorohen
parametrat?

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Kosto

Vazhdueshem

Harmonizim me
Ligjin e Mjedisit dhe
Rregulloret dhe
PMMS

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
projektit)

Harmonizim me
Ligjin e Mjedisit dhe
Rregulloret dhe
PMMS

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
projektit)

Për të kontrolluar
respektimin e
Politikave për
Zhvendosje

Të përfshira në
buxhetin e
operimit

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Fillimi i punimeve
të ndërtimit

Përfundimi i
punimeve të
ndërtimit

Fillimi i punimeve
të ndërtimit

Përfundimi i
punimeve të
ndërtimit

Fillimi i punimeve
të ndërtimit

Deri në
përfundimin e
jetës
ekonomike të
projektit

NJZP

Zona e projektit

Visualisht

Zyrat e NJZP

NJZP
Trafiku dhe siguri
këmbësorëve

Instalimi i
shenjave,
shpejtësia e
automjeteve, etj

Zona e projektit

Visualisht

Vazhdueshem

Social
Zënie të tokës
Ndertimi
Ankesa

LIVE GREEN

Procesi do të
udhëhiqet
përmes RPF

Zona e
projektit

Mardhënie me
publikun

Vazhdueshem

Zyrat e NJZP

CEZshpernda
rje
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Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Niveli i zhurmës
(dBA)

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Në kufi (muri) e
nenstacioni

Zhurma
Ankesa Publike

Përparësitë
elektromagnetike
në terren

Dokumentet në
lidhje me
prokurimin e
pajisjeve

Argumentimi I
Rezistencës (om)

LIVE GREEN

Intervistat me
njerëzit lokal

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Kontrolli nga vlerat
Në rastin e ankesës kufi të përcaktuara
në rregullore e lidhur

Kosto

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Zyrat e NJZP

Duke e marrë
nënstacionin në
veprim

Përfundimi i
jetës
ekonomike të
nënstacionit

Zyrat e NJZP

Duke e marrë
nënstacionin në
veprim

Përfundimi i
jetës
ekonomike të
nënstacionit

Jo e lartë

Pranë qendrave
të banuara

Largësia në mes
të nënstacionit
dhe murit /
rrethimit

Funksinimi

Si do të
monitorohen
parametrat?

Vëzhgimi Visual

Në kuadër të
nënstacionit
dhe
nënstacionit
zonës

Intervistat me
njerëzit në
pranë zonave
të banuara

Duke e marrë
nënstacionin në
operacion

Çdo problem,
dështim në
argumentim
Argumentimi i
matjes

Kontrolli i kënaqjes
së vlerave
kombëtare dhe
ndërkombëtare
referance

Jo e lartë
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Fazat

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Si do të
monitorohen
parametrat?

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Kosto

Visualisht

Punimet e
mirëmbajtjes në
(periudhat e
duhura)

Përputhje me
rregulloret përkatëse
shëndetësore dhe të
sigurisë

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
operacionit)

Trajnime teknike
në drejtim të
operimit dhe të
mirëmbajtjes

Funksinimi

Shëndeti dhe
Siguria

Zona e
nenstacionit
Pajisjet dhe rroba
mbrojtëse (nëse
kemi përdorim
ose jo)

Pajtueshmëria me
Ligjin dhe Rregulloret
Mjedisit
SF6
Funksinimi

Presioni i gazit
SF6

Te gjitha anët

Me presion
matës

Gjatë operacionit
(vazhdimisht)
Te nevojshme gjate
operimit

LIVE GREEN

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
operacionit)

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Zyrat e NJZP

Duke marrë
nënstacionin në
veprim

Përfundimi i
jetës
ekonomike të
nënstacionit

Zyrat e NJZP

Duke marrë
nënstacionin në
veprim

Përfundimi i
jetës
ekonomike të
nënstacionit
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Fazat

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Si do të
monitorohen
parametrat?

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

përfundimi
kabllove

Rrezik nga zjarri

izolatorët

Pikat e lidhjes
kabllore

Kontrollorët
fillestar dhe
sekondar

LIVE GREEN

Kosto

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Zyrat e NJZP

Duke marrë
nënstacionin në
veprim

Përfundimi i
jetës
ekonomike të
nënstacionit

Për shkak të rrezikut
nga zjarri

Presionin e gazit
SF6

Funksinimi

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Siperfaqja e
nenstacionit

Testet teknike
dhe testet
standarde të
mirëmbajtjes të
kryera nga
kontrollorët

Çdo gjashtë muaj /
në rastin e
mirëmbajtjes,
kontrollit dhe
dështimit

Për të përmbushur
kërkesat intensive të
Tanishëm Elektrike
ose rregulloret
përkatëse të sigurisë
së zjarrit, për
riparimin e veshur,
pjesë thyer, për të
minimizuar rrezikun
e aksidentit dhe për
të parandaluar
ndërprerjen

Nuk ka kosto
shtesë (në
kuadër të
buxhetit të
operacionit)
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Fazat

Funksinimi

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Subjekti

Vajërat në
nënstacion

LIVE GREEN

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Si do të
monitorohen
parametrat?

Parametra
karakteristike të
vajit (densitet,
aciditetit,
Transformatorët
viskozitetit,
sulfide korrozive,
pika flash, PCB,
ngjyra)

Analiza
laboratorike
fizike, kimike
bëhet nga
NJZP.

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Kosto

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Duke marrë
nënstacionin në
veprim

Përfundimi i
jetës
ekonomike të
nënstacionit

NJZP
Janë vjetore,
mujore, javore
ditore, në rastin e
dështimit

Kontrolli i cilësisë së
vajit të nënstacionit

Jo të lartë
(brenda buxhetit
të operimit)

Zyrat e NJZP
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Fazat

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Ndotja brenda
zonës së
nënstacionit
(mbeturinat, erë,
etj)

Funksinimi

Materie të ngurta,
të lëngshme dhe
mbeturina të
rrezikshme
(akumulator
automobili, vaj
nënstacion)

LIVE GREEN

Mbeturinat e
pajisjeve të
dëmtuar

Si do të
monitorohen
parametrat?

Visualisht

Zona e
nënstacionit

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Kosto

Pajtueshmëria me
Rregulloren e
Kontrollin dhe
Ruajtjen e Habitatit
me Rregulloren e
Nuk është e lartë
Gjatë periudhës së
mbeturinave të
(në ndryshim
operimit
ngurta dhe
nga varësia e
Rregulloren Kontrollit komunave dhe /
të Ndotjes,
trajtim I
Rregulloren e
licencuar)
Kontrollit te tokës
nga mbeturinat e
Në rastin e
Rrezikshme .
dezertimit, dështimi,
përfundimin e jetës
ekonomike të
pajisjeve

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

Përfundimi i jetës
ekonomike të naftës
nënstacionit
Analizim

Pajtueshmëria me
Rregulloren e
Kontrollin e
mbeturinave të
vajrave

Jo të larta (në
varësi të firmës /
që kryen analiza
laboratorike)

Data e
mbarimit

Duke marrë
nënstacionin në
veprim

Përfundimi i
jetës
ekonomike të
nënstacionit

NJZP

Zyrat e NJZP

Bashkia
Ndotesve në vaj
të nënstacionit
mbeturinave
(arsenik,
kadmium, Lead,
Totali halogjene,
PCB, ndezje
pika)

Data e fillimt

Drejtoria
Provinciale e
Mjedisit dhe
Pyjeve
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Fazat

Procesi i Permiresimit Energjitik, projekt i financuar nga Banka Botërore në Shqipëri

Subjekti

Cilat janë
parametrat, të
cilat do të
monitorohen?

Ku do të
monitorohenp
arametrat?

Si do të
monitorohen
parametrat?

Kur do të
monitorohen
parametrat Frekuenca e
matjeve?

Pse do të
monitorohen
parametrat?

Kosto

vazhdimisht

Për të kontrolluar
respektimin e KS të
Politikave për
Zhvendosje

Të përfshira në
buxhetin e
operimit

Sociale
Mekanizmi i
ankesave
dëmshpërblim

LIVE GREEN

Regjistrimet e
ankesave

Në vend të
ndërtimit

marrëdhëniet
publike

Instituti që
kontrollon frekuencën e
kontrollit

CEZshpernda
rje

Data e fillimt

Data e
mbarimit

Fillimi i ndërtimit

Deri në
përfundimin e
jetës
ekonomike të
projektit

