
LISTA E KONTROLLIT  TË  PLANIT  TË  MENAXHIMIT MJEDISOR DHE SO-
CIAL (PMMS) 

Për ndriçimin e rrugës hyrëse të qytetit të Përmetit 
 
HYRJE 
Qeveria e Shqipërisë ka marrë një hua nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim (IBRD) e cila siguron 63.8 milionë euro për të mbështetur Projektin 
për Zhvillimin e Integruar Uban dhe Turizmit (PIUTD). Objektivat kryesore të pro-
jektit janë përmirësimi i infrastrukturës urbane, rritja e aseteve të turizmit dhe for-
cimi i kapaciteteve institucionale për të mbështetur zhvillimin ekonomik lokal të 
turizmit në zonat e përzgjedhura në jug të Shqipërisë. Projekti është i vendosur në 
katër qendra urbane në jug të Shqipërisë: Sarandë, Gjirokastër, Berat dhe Përmet. 
Ky nën-projekt, "Ndriçimi i rrugës së hyrjes së qytetit të Përmetit", gjendet në 
bashkine e Përmetit dhe është planifikuar të jetë pjesë e nenprojekteve të projektit 
PIUTD. 
 

KATEGORIA MJEDISORE 
Për shkak të aktiviteteve të lidhura me ndërtimin, të cilat në përgjithësi kanë 
ndikim të kufizuar, projekti vlerësohet si vlerësimi mjedisor i kategorisë B sipas 
kategorizimit të Bankës Botërore. Bazuar në udhëzimet e Bankës Botërore, një 
nënprojekt mund të kërkojë dokumente të ndryshme të komponenteve sociale dhe 
mjedisore, bazuar në ndikimet e parashikuara sociale dhe mjedisore. 
 
Procedura e shqyrtimit kërkon përgatitjen e dokumenteve të vlerësimit mjedisor të 
fushëveprimit të ndryshëm për çdo lloj nënprojekti, për arsye se investimet e para-
shikuara në kuadër të projektit mund të kenë një madhësi të ndryshme të 
ndikimeve mjedisore. Nënprojekti "Ndriçimi i rrugës së hyrjes së qytetit të Për-
metit" kërkon një listë kontrolli mjedisor, siç përshkruhet në Udhëzimet aktuale të 
Bankës Botërore (OP 4.01 - Për vlerësimin mjedisor). 
 
 
Ndikimet potenciale mjedisore 
Ndikimet mjedisore të nënprojektit pritet të jenë të impaktit të menaxhueshëm, të 
përkohshëm dhe lokal, pasi ato lidhen me aktivitetet e përgjithshme të ndërtimit në 
lokacionin e njohur dhe të përdorur më parë. Këto ndikime më së shpeshti përf-
shijnë: a) Pluhuri dhe zhurma për shkak të gërmimit, prishjes dhe ndërtimit; b) 
Menaxhimi i mbeturinave të prishjeve dhe derdhja aksidentale e vajit të makinës, 
lubrifikantëve, etj; c) Prekja e një prone private; d) dëmtim i vlerave historike ose 
kulturore ose vendndodhje arkeologjike të panjohura; e) Përkeqësimi i trafikut;  
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LISTA E KONTROLLIT 
 
Lista e kontrollit aplikohet për rehabilitim të vogël ose ndërtim të ndërtesave të vo-
gla. Ajo siguron një "praktikë të mirë pragmatike" dhe është hartuar për të qenë 
përdorues miqësor dhe në përputhje me kërkesat mbrojtëse të BB. Lista e kontrollit 
ka 4 seksione: 
• Hyrja ose parathenie, pjesë në të cilën futet projekti, kategoria e mjedisit të 

përcaktuar dhe koncepti i listës së kontrollit. 
 

• Pjesa 1 përbën një pjesë përshkruese ("pasaportë vendesh") që përshkruan specif-
ikat e projektit në aspektin e vendndodhjes fizike, aspektet institucionale dhe 
legjislative, përshkrimin e projektit, përfshirjen e nevojës për një program të 
ndërtimit të kapaciteteve dhe përshkrimin e procesit të konsultimit publik . 

 

• Pjesa 2 përfshin shqyrtimin mjedisor dhe social në një format të thjeshtë Po / Jo, 
të ndjekur nga masa zbutëse për çdo lloj aktiviteti të dhënë. 

 

• Pjesa 3 është një plan monitorimi për aktivitetet gjatë ndërtimit dhe zbatimit të 
projektit. Ajo mban të njëjtin format të kërkuar për PMMS-të e Bankës Botërore. 
Është synimi i kësaj liste kontrolli që Pjesët 2 dhe 3 të përfshihen si dokumenta 
tenderi. 

 
Formati tipik i listës së kontrollit synon të mbulojë të gjitha qasjet lehtësuese të 
kontratave të përbashkëta për impaktet e lokalizuara të punëve ndërtimore. Lista 
kontrolluese e PMMS paraqet ndikimet mjedisore të parashikuara dhe ofron prak-
tikat më të mira operacionale për kontrollin e shkarkimit (p.sh. pluhurin, zhurmën 
dhe mbetjet e gazrave), menaxhimin e mbeturinave të ngurta të rrezikshme dhe jo 
të rrezikshme në vendin e ndërtimit. Gjithashtu ofron udhëzime për shmangien e 
substancave të rrezikshme. Për më tepër, lista e kontrollit të PMMS do të përfshijë 
sigurinë e trafikut (e përqendruar sidomos në kujdesin e këmbësorëve) në vendin e 
ndërtimit, nëse është e nevojshme. Lista e kontrollit të PMMS -së gjithashtu do të 
merret me hapat që duhet të ndërmerren gjatë fazës së ndërtimit, nëse gjenden ob-
jekte te trashëgimisë kulturore 
 
Aplikimi i liste-kontrollit 
Procesi i projektimit për punimet e parashikuara në nënprojektin "Ndriçimi i hyrjes 
së qytetit të Permetit" do të bëhet në tri faza:  

1) Faza e identifikimit dhe përcaktimit të përgjithshëm, në të cilin zgjidhen ob-
jektet (p.sh. shkollat) për rehabilitim, shtrirje dhe / ose ndërtim dhe 
përpunohet një program i përafërt për tipologjitë e mundshme të punës. Në 
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këtë fazë janë plotësuar pjesët 1, 2 dhe 3 të listës së kontrollit të PMMS. Pje-
sa 2 e listës së kontrollit të PMMS mund të përdoret për të përzgjedhur ak-
tivitetet tipike nga një "menu" dhe t'i ritheksojë ato në çështjet tipike 
mjedisore dhe masat zbutëse. 

2) Faza e detajuar e projektimit dhe tenderimit, duke përfshirë specifikimet dhe 
preventivat për objekte individuale duke integruar kushtet mjedisore në for-
mat tabelare (Shih pjesën 2 dhe 3). Kjo fazë gjithashtu përfshin tenderin dhe 
dhënien e kontratave të punëve. Kjo fazë përfundimisht përcakton obligimet 
kontraktuale të Kontraktuesit për masat mjedisore që do të ndërmerren gjatë 
procesit të ndërtimit. Lista e kontrollit të PMMS duhet të konsultohet pub-
likisht në fazën e tenderimit. 

3) Gjatë fazës së zbatimit të punimeve, përputhshmëria mjedisore dhe kriteret e 
tjera cilësore kontrollohen në zonën përkatëse nga vendi i certifikuar (s) / 
mbikëqyrës (s). Masat zbutëse në Pjesën 2 dhe plani i monitorimit në Pjesën 
3 janë baza për të verifikuar përputhshmërinë e Kontraktuesit me dispozitat 
e kërkuara mjedisore. 

 
Aplikimi praktik i listës së kontrollit të PMMS do të përfshijë arritjen e Pjesës I për 
të pasur dhe dokumentuar të gjitha specifikat përkatëse të faqes. Në pjesën e dytë, 
aktivitetet që do të kryhen do të kontrollohen sipas llojit të aktivitetit të parashi-
kuar dhe në pjesën e tretë parametrat e monitorimit do të identifikohen sipas ak-
tiviteteve të paraqitura në Pjesën 2. 
 
Lista e plotë e kontrollit e plotësuar në tabelën (Pjesa 1,2 dhe 3) duhet të bash-
këngjitet si pjesë përbërëse e kontratës së punëve dhe si analog me të gjitha kushtet 
teknike dhe tregtare të cilat duhet të nënshkruhen nga palët kontraktuese. 
 
MONITORIMI DHE RAPORTIMI 

Për monitorimin e kujdesit të duhur të garancisë së kontraktorit, inspektori i 
ndërtimit dhe inxhinieri i site-it mbikëqyrës punon me Pjesën 3 të listës së kontrol-
lit të PMMS, pra planit të monitorimit. Pjesa 3 është zhvilluar në mënyrë specifike 
dhe në hollësi të nevojshme, duke përcaktuar masa të qarta lehtësuese dhe monito-
rim të cilat mund të përfshihen në kontratat e punëve, të cilat pasqyrojnë statusin e 
praktikës mjedisore në vendin e ndërtimit dhe të cilat mund të vëzhgohen / maten / 
kuantifikohen / verifikohen nga inspektori gjatë punimeve të ndërtimit. 
Pjesa 3 do të përditësohej dhe rishikohej gjatë procesit të dizajnimit për të re-
flektuar praktikisht kriteret kryesore të monitorimit të cilat mund të kontrollohen 
gjatë dhe pas punimeve për sigurimin e pajtueshmërisë dhe në fund shpërblimi i 
Kontraktorit. 
Masat e tilla zbutëse përfshijnë përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse nga 
punonjësit në vend, gjenerimin dhe parandalimin e pluhurit, sasinë e ujit të 
përdorur dhe shkarkimin në vend, praninë e objekteve të përshtatshme sanitare për 
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punëtorët, grumbullimin e mbeturinave të llojeve të veçanta dru, metale, plastike, 
mbeturina të rrezikshme, p.sh. azbesti, mbetje bojë, vaj motori i shpenzuar), sasitë 
e mbeturinave, organizimi i duhur i rrugëve dhe objekteve të asgjësimit, ose 
ripërdorimi dhe riciklimi kudo që është e mundur. Përveç Pjesës 3, inxhinieri i 
kantierit duhet të kontrollojë kohën kur kontraktuesi përputhet me masat zbutëse 
në Pjesën 2. 
Një raport i pranueshëm i monitorimit nga inspektori i vendit ose nga inxhinieri 
mbikëqyrës i vendit do të ishte kusht për pagesën e plotë të shpërblimit të dakordu-
ar sipas kontratës, njësoj si kriteret teknike të cilësisë ose anketat e cilësisë. Për të 
siguruar një shkallë të levave mbi performancën mjedisore të Kontraktorit, do të 
vendoset një klauzolë e përshtatshme në kontratat e punëve, duke specifikuar 
ndëshkimet në rast të mospërputhjes me dispozitat kontraktuale mjedisore, p.sh. në 
formën e mbajtjes në burim të një pro-pjesë të caktuar të pagesave, madhësia e saj 
varësisht nga ashpërsia e shtrëngimit të kontratës. Për raste ekstreme kryhet 
ndërprerja e kontratës.  
 

SHTOJCA: Lista e kontrollit per aktivitetet e ndertimit dhe rehabilitimit 
 

PJESA 1: INSTITUCIONALE & ADMINISTRATIVE  
Vendi Shqiperi 

Titulli I projek-
tit Projekti per Zhvillim te Integruar Urban dhe Turistik 

Fokusi I projek-
tit 

Turizmi dhe infrastruktura 
 

Arranxhimet 
institucionale 

Menaxhimi i projektit 

WB 
Paula Restrepo 

Cadavid 

Fondi Shqiptar i Zhvil-
limit 

Benet Beci – Drejtor 
Ekzekutiv 

Anni Kallfa, ADF – Per-
soni I caktuar per super-

vizimit e planeve 
mjedisore  

Bashkia Permet 
 
 

Arranxhimet e 
zbatimit 

(Emri dhe kon-
taktet) 

Supervizimi 

Supervizimi I 
komponentes 

sociale 
mjedisore  

Natasha Vetma 

Supervizimi lokal 
Bashkia Permet 

 
(Emri…) 

Inxhinieri supervizor 
(Emri… ) 

 
 
 

Inspektoriati 
lokal per 

supervizimin 
 

Konsulenti 

Kontakte 
 

Kontraktori 

PERSHKRIMI I VENDIT TE PUNES 
Emri I nenpro-
jektit 

Ndricimi i rruges hyrese te Permetit 

Pershkrimi i 
vendit 

Ndriçimi i rrugës "Vellezerit Frasheri" (10 
m i gjerë) është realizuar sipas skemës me 

Shtojca 1: Informacion per 
vendin  [X]Y  [ ] N 
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22 dritat dhe vazhdimi i aksit me 11 dritat, 
të pajisura me CFL të 80 W (prodhimi i 
dritës rreth 5.000 lm). Distanca mesatare e 
kolonave është 25 m dhe gjatësia e shtyllave 
është 8 m. 
Punimet po zhvillohen në një zone të urban-
izuar. 

Pronesia e 
tokes Toka eshte prone shteterore 

Pershkrimi 
gjeografik 

Përmeti kufizohet në veri me Bashkine e Skraparit, në lindje të Bashkise së 
Kolonjës, në perëndim me Bashkite Libohove dhe Këlcyrë.  
 
Popullsia: Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, Bashkia ka një 
popullsi prej 10,614 banorësh. Ndërkohë sipas Regjistrit Civil, kjo Bashki 
numëron 20,301 banorë,  në një sipërfaqe prej 601.95 km2 me një dendësi 
prej 33.72 banorë / km2. 
 
Kjo bashki përbëhet nga 5 njësi administrative, të cilat janë: Përmet, Çar-
çovë, Frashër, Petran dhe Qendër Piskovo. Të gjitha njësitë administrative 
janë aktualisht pjesë e rrethit të Përmetit dhe të qarkut Gjirokastër. Bash-
kia ka nën administrimin e saj një qytet dhe 49 fshatra. 

LEGJISLACIONI 
Identifikoni 
legjislacionin 
dhe lejet 
kombëtare dhe 
lokale që 
zbatohen për 
aktivitetin e 
projektit 

Ligjet e mëposhtme shqiptare përcaktojnë një kuadër ligjor për menaxhimin 
e mjedisit: Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit, nr. 10431, datë 09.06.2011 dhe 
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Nr. 10440, datë 07.07.2011. Si-
pas Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis VNM nuk është e nevojshme 
për ndërtimin e shkollave. Leja e ndërtimit që nevojitet do të identifikojë 
disa masa kryesore për zbutjen e mjedisit në lidhje me mbeturinat, sigurinë 
dhe trafikun. 

KONSULTIMI ME PUBLIKUN 
Identifikoni kur 
/ ku zhvillohet 
procesi i kon-
sultimit publik 

Lista e Kontrollit të ESMP-së do të botohet në faqet e internetit të FSHZH-
së dhe Përmetit më 29 maj 2018, të paktën 14 ditë. Në të njëjtën periudhë, 
një kopje e printuar do të jetë e disponueshme në ambientet e Bashkise së 
Përmetit për t’u konsultuar. Të gjitha komentet relevante që mbërrijnë në 
këtë periudhë do të adresohen në versionin përfundimtar të liste-kontrollit. 

FORCIMI I KAPACITETEVE INSTITUCIONALE 
A do te kete 
ngritje ka-
pacitetesh? 

[ ] N or [ X ]Y if Yes, Shtojca 2 permban informacion mbi forcimin e ka-
paciteteve 
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 PJESA 2: KONTROLLI MJEDISOR/SOCIAL 
 
A do të përfshi-
jë aktiviteti i 
sitit ndonjë nga 
të mëposhtmet: 

Aktiviteti Statusi Referenca te metejshme 
A.  Kushte te pergjithshme  [X ] Po  [] Jo Shiko seksionin  A me poshte 
B.   Aktivitete rikonstruksioni dhe rehabilitimi [ X ] Po  [ ] Jo Shiko seksionin  B me poshte 
C.  Sistem individual I trajtimit te ujerave [ ] Po  [ X ] Jo Shiko seksionin  C me poshte 
D.  Ndertesa/lagje historike [  ] Po  [X ] Jo Shiko seksionin  D me poshte 
E.  Shpronesime1 [ ] Po  [X] Jo Shiko seksionin  E me poshte 
F. Materiale te rrezikshme ose toksike2 dhe mbetje [ X ] Po  [ ] Jo Shiko seksionin  F me poshte 
G. Ndikim ne pyje dhe/ose zona te mbrojtura [ ] Po  [ X] Jo Shiko seksionin  G me poshte 
H. Trajtimi/menaxhimi I mbetjeve spitalore [ ] Po  [ X] Jo Shiko seksionin  H me poshte 
I. Siguria e trafikut dhe kembesoreve [ X ] Po  [ ] Jo Shiko seksionin  I me poshte 

 
AKTIVITETI PARAMETRI MASAT ZBUTESE 

A. Kushtet e 
pergjithshme 

Informimi dhe sigurimi 
I punonjesve, organiz-

imi I kantierit 

(a)  Inspektoratet lokale dhe ato të mjedisit dhe komunitetet nuk janë të njoftuar për aktivitetet e 
ardhshme 

(b)   Publiku është njoftuar për veprat nëpërmjet njoftimit të duhur në media dhe / ose në vende të 
qasshme për publikun (duke përfshirë vendin e punimeve) 

(c) Publiku është njoftuar për veprat nëpërmjet njoftimit të duhur në media dhe / ose në vende të 
qasshme për publikun (duke përfshirë vendin e punimeve) 

(d) Gropat e hapura mbulohen dhe shenohen qarte kur nuk punohet ne to;  

(e) Shenjimi I vendit per vendosjen e perkohshme te materialit te ndertimit prane kantierit  

(f) Vendosja e shiritave paralajmerues, gardheve dhe sinjalistikes se pershtatshme qe informon mbi 
rrezikun, rregullat dhe procedurat qe duhen ndjekur.  

(g) Ndalohet hyrja e personave te jashtem brenda shiritave paralajmerues dhe gardheve kur/ku 
nevojitet.  

(h)  Zona përreth pranë nënprojektit duhet të mbahet e pastër 

                                                 
1 Përvetësimi i tokës përfshin zhvendosjen e njerëzve, ndryshimin e shkeljes së mjeteve të jetesës në pronën private kjo është toka që blihet / bartet dhe ndikon 
njerëzit që jetojnë dhe / ose zënë dhe / ose operojnë një biznes (kioska) në tokën që po përftohet.    
2  Materiali toksik / i rrezikshëm përfshin dhe nuk kufizohet në asbest, ngjyra toksike, heqja e bojës së plumbit, etj. 
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AKTIVITETI PARAMETRI MASAT ZBUTESE 
(i) Makinat duhet të perdoren vetëm nga personel me përvojë dhe të trajnuar në mënyrë adekuate, 

duke zvogëluar kështu rrezikun e aksidenteve; 

(j) Pajisjet, pajisjet dhe zjarrfikësit duhet të jenë gjithnjë funksionale, kështu që në rast nevoje 
mund të përdoren me shpejtësi dhe efikasitet. Kuti të ndihmës së parë duhet të jenë të dis-
ponueshme në vend dhe personeli i trajnuar për ta përdorur atë. 

(k) Stafi te jete i trajnuar siç duhet për pozicionet dhe punën e kryer. Punëtorët mbajnë certifikata 
punëtore të vlefshme për shembull. duke punuar në lartësi, certifikata për sigurinë elektrike 
(për elektricistë të liçensuar) etj. Procedurat për rastet e emergjencës (duke përfshirë derdhjet, 
aksidentet, etj.) janë në dispozicion në vend. 

(l) Tualeti portativ duhet të vendoset në vendin e ndërtimit dhe mirëmbajtjen nga kompania e çer-
tifikuar. 

(m) Pajisjet e blera do të instalohen dhe përdoren duke respektuar të gjitha masat e sigurisë të 
përshkruara nga prodhuesi i pajisjeve dhe praktikat më të mira.  

 
B. Aktivitetet e 
nder-
timit/rehabilitimit 

Cilesia e ajrit  (a) Te mbahen mbeturinat e prishjes dhe të tokës në zonën e kontrolluar dhe te lagen me ujë për të 
zvogëluar pluhurin e mbeturinave dhe te perdoren pastrueset e xhamave (ose masa të tjera të 
mbrojtjes së pluhurit) kur është e nevojshme. 

(b) (b) Mbani mjedisin përreth (shëtitjet anësore, rrugët) pa mbeturina për të minimizuar pluhurin 
dhe materialet e mbuluara gjatë ditëve me erë. Materialet e prirur për të prodhuar pluhur te 
jene të mbuluara gjate transportit. Nuk do të ketë djegie të hapur të materialeve të ndërtimit / 
mbeturinave në vend 

(c) Nuk do te lihen automjetet te ndezura ne kantier. Automjetet mirëmbahen mirë dhe vërtetohen 
rregullisht për gazra. 

Zhurma (a) (a) Zhurma e ndërtimit do të kufizohet në afate të kufizuara të miratuara në lejen dhe / ose 
legjislacionin kombetar 

(b) Gjatë funksionimit mbuluesit e motorëve të gjeneratorëve, kompresorëve të ajrit dhe pajisjeve të 
tjera mekanike duhet të jenë të mbyllura dhe pajisjet e vendosura sa më larg nga zonat e ba-
nuara të jetë e mundur.Punimet kufizohen brenda orarit 7am -7pm.  

Cilesia e ujerave (a) Kantieri do të krijojë masat e përshtatshme të kontrollit të erozionit dhe sedimenteve të tilla si 
p.sh. baltes dhe / ose gardhe baltore për të parandaluar që sedimentet të lëvizin jashtë vendit 
dhe të shkaktojnë turbullim të tepruar në lumenjtë dhe perrenjte aty pranë. Ndalohet 
shkarkimi i ndonjë materiali mineral ose mbeturinave në rrjedhat e afërta.  
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AKTIVITETI PARAMETRI MASAT ZBUTESE 
(b) Parandalimi i derdhjeve të rrezikshme që vijnë nga mbeturinat (ruajtja e përkohshme e 

mbeturinave duhet të jetë e mbrojtur nga rrjedhjet dhe ato për mbetjet e rrezikshme ose toksike 
të pajisura me sistemin e kontrollit sekondar, p.sh. kontejnerët me mur të dyfishtë). 

(c) Nqs ndodhin derdhje te mbetjeve te rrezikshme, mblidhini dhe largojini, pastrini kantierin dhe 
filloni proceduren per menaxhimin e mbetjeve te rrezikshme.  

(d) Të sigurohet që uji i derdhur perseri në ujërat natyrore nuk tejkalon kurrë standardet e cilësisë 
së ujit. 
 

(e) Parandalimi i derdhjeve të rrezikshme që vijnë nga rezervuarët, kontejnerët (sistemi i 
detyrueshëm i kontrollit sekondar, p.sh. kontejnerët me mur të dyfishtë ose të mbuluar), pajisjet 
ndërtimore dhe automjetet (mirëmbajtja e rregullt dhe kontrolli i rezervuarëve të naftës dhe 
gazit, makineritë dhe mjetet mund të parkohen në sipërfaqe të asfaltuara ose konkrete me sis-
temin e mbledhjes së ujërave të balotazhit sipërfaqësor. 

(f) Mbeturinat e vendeve të punës me ngarkesë të mundshme me lëndën e pezulluar duhet të fil-
trohen para derdhjes ne rrjedhat natyrore. 

Menaxhimi I mbetjeve (a) Do të identifikohen rrugët dhe vendet e grumbullimit dhe hedhjes së mbeturinave për të gjitha 
llojet kryesore të mbetjeve që priten nga aktivitetet e shkatërrimit dhe të ndërtimit. 

(b) Mbeturinat e ndërtimit dhe demolimit minerar do të ndahen nga riciklimi i përgjithshëm, mbet-
jet organike, lëngët dhe kimikatet nga klasifikimi në vend dhe do të ruhen në kontejnerë të 
përshtatshëm. 

(c) Ndërtimet dhe mbetjet e tjera, duke përfshirë edhe rrezikshmërinë, do të grumbullohen veças 
dhe transportohen dhe shpërndahen siç duhet nga koleksionistët e liçencuar në impiantet e li-
cencuara të mbushjes / përpunimit të tokës. 

(d) Të dhënat për deponimin e mbeturinave (duke përfshirë sasitë, llojet, vendndodhjet e hedhura 
përfundimtare, etj.) do të mbahen si dëshmi për menaxhimin e duhur siç është hartuar. 

(e) Kurdo që është e mundur, kontraktuesi do të ripërdorë dhe riciklojë materiale të përshtatshme 
dhe të qëndrueshme. 

(f) Hedhja e mbeturinave në natyrë dhe / ose në rrjedhat ujore është rreptësisht e ndaluar. E njejta 
gje per zjarret e hapura dhe djegia e mbeturinave. 

Menaxhimi I mate-
rialeve 

(g) Agregati i përdorur në rehabilitim duhet të përputhet me kërkesat e qëndrueshmërisë dhe gra-
dientit. 
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AKTIVITETI PARAMETRI MASAT ZBUTESE 
(h) Burimet minerale (agregati, rëra, zhavorri, çimentoje etj.) sigurohen vetëm nga kompanitë e li-

cencuara me koncesione të vlefshme për nxjerrjen / shfrytëzimin. Kompanite duhet të provojnë 
masat e H & S dhe menaxhimi i mjedisit jane funksionale. 

Gjetjet rastesore (a) Në rast të gjetjeve të rastësishme, punimet do të ndalohen, autoritetet përgjegjëse njoftohen në 
përputhje me rregulloren kombëtare dhe udhëzimet e tyre të ndjekura. Punimet do të fillojnë 
përsëri vetëm pasi autoritetet përkatëse të kenë dhënë autorizimin e autoriteteve kompetente. 

Ndotja nga ndrici-
mi 

(a) Llambat e reja janë të dizajnuara për të reduktuar maksimalisht ndotjen e dritës. 

Mbrojtja e mjedisit (a) Nuk lejohet prerja ose heqja e gjelbërimit të larte pa miratimin paraprak të autoritetit kom-
petent (p.sh. drejtoria për menaxhimin e pyjeve). 

(b) Vetem lloje te zones mund te perdoren per rimbjellje 
(c) Ndalimi i kafshëve, mbledhja e erezave, bimëve dhe produkteve natyrore është rreptësisht e 

ndaluar.  
C. Sistemi i tra-
jtimit individual të 
ujërave të ndotura 

Cilesia e ujerave (a) Qasja ndaj trajtimit të mbeturinave sanitare dhe ujërave të ndotura nga vendet e ndërtimit (in-
stalimi ose rindërtimi) duhet të aprovohet nga autoritetet lokale 

(b) Para shkarkimit në ujërat pritëse, ujërat e shkarkuara nga sistemet individuale të ujërave të 
zeza duhet të trajtohen në mënyrë që të plotësojnë kriteret minimale të cilësisë të përcaktuara 
në udhëzimet kombëtare për cilësinë e shkarkimeve dhe trajtimin e ujërave të ndotura 

D. Ndertesat his-
torike 

Trashegimia kulturore (a) Nëse ndërtesa është një strukturë historike e përcaktuar, shumë afër një strukture të tillë ose 
ndodhet në një distrikt historik të caktuar, njofton dhe merr miratimet / lejet nga autoritetet lo-
kale dhe adreson të gjitha aktivitetet ndërtimore në përputhje me legjislacionin lokal dhe 
kombëtar 

(b) Të sigurohet që dispozitat të vihen në vend në mënyrë që të vërehen artefakte ose gjetje të tjera 
të mundshme të gjetura në gërmime ose ndërtime, zyrtarët e kontaktuar dhe aktivitetet e punës 
vonohen ose ndryshohen për të llogaritur gjetjet e tilla. 

E. Shpronesimi Plani/kuadri I shpro-
nesimit 

(a) Nëse nuk parashikohej por kërkohet shpronësimi i tokës ose nëse nuk pritej humbja e qasjes në 
të ardhura të shfrytëzuesve ligjore ose të paligjshëm të tokës, por mund të ndodhë, konsultohet 
udhëheqësi i ekipit të bankës. 

(b) Plani/kuadri I shpronesimit te tokes (nese kerkohet nga projekti) , do te zbatohet  
F. Materiale 
toksike dhe mbetje 

 
Menaxhimi I mbetjeve 
toksike/te rrezikshme 

(a) Llampat CFL  do të hiqen me kujdes, të paketuara në mënyrë individuale duke shmangur pla-
saritje / dëmtim dhe të vendosen në një enë të papërshkueshme. Ajo do të mblidhet, transporto-
het dhe shpërndahet nga kompanitë e licencuara dhe në deponitë e licencuara ose fabrikat e 
përpunimit. 
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AKTIVITETI PARAMETRI MASAT ZBUTESE 
(b) Magazinimi i përkohshëm në vend të të gjitha lëndëve të rrezikshme ose toksike do të jetë në 

kontejnerë të sigurtë të etiketuar me detajet e përbërjes, pronave dhe trajtimit të informacion-
eve. 

(c) Kontejnerët e substancave të rrezikshme duhet të vendosen në një enë të mbrojtur nga rrjedhjet 
për të parandaluar rrjedhjen dhe kullimin 

(d) Mbeturinat transportohen nga transportuesit e licencuar posaçërisht dhe vendosen në një objekt 
të liçensuar. 

(e) Bojrat me përbërës toksikë ose tretës ose me ngjyra të bazuara në plumb nuk do të përdoren 
G. Ndikimi ne py-
jet apo zonat e 
pyllezuara  

Mbrojtja (a) Të gjitha habitatet e njohura natyrore dhe zonat e mbrojtura në afërsi të aktivitetit nuk do të 
dëmtohen ose shfrytëzohen, të gjithë personeli do të ndalohet rreptësisht nga gjuetia, ushqimi, 
prerjet ose aktivitete të tjera dëmtuese. 

(b) Për pemët e mëdha në afërsi të veprimtarisë, shenjoni një gardh të madh dhe mbrojeni sistemin 
rrënjor dhe shmangni ndonjë dëmtim të pemëve 

(c) Ligatinat dhe rrjedhat e afërta do të mbrohen nga rrjedhjet gjate ndërtimit, me karakteristika të 
përshtatshme të kontrollit të erozionit dhe sedimentit për të përfshirë, duke mos u kufizuar në 
gardhet e mureve 

(d) Nuk do të ketë gropa huamarrje të palicencuara, gurore apo venddepozitim  te mbetjeve në 
zonat e afërta, veçanërisht, jo në zonat e mbrojtura. 

H. Depozitimi I 
mbetjeve 
mjekesore  

Infrastruktura për 
menaxhimin e mbetjeve 

mjekësore 

(a) Në përputhje me rregulloret kombëtare, kontraktuesi do të sigurojë që objektet e kujdesit 
shëndetësor të ndërtuar rishtas dhe / ose rehabilituar përfshijnë infrastrukturë të mjaftueshme 
për trajtimin dhe deponimin e mbetjeve mjekësore; kjo përfshin dhe nuk kufizohet vetëm në: 

• Pajisjet e veçanta për mbetjet e ndara të kujdesit shëndetësor (duke përfshirë in-
strumentet e ndotura "sharps", dhe indet ose lëngjet e njeriut) nga hedhja e 
mbeturinave; dhe 

• Nëse aktiviteti përfshin trajtimin e bazuar në objekt, opsionet e duhura të hedhjes 
janë në vend dhe operative 
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AKTIVITETI PARAMETRI MASAT ZBUTESE 
I Siguria e trafikut 
dhe kembesoreve 

Rreziqet e drejtpër-
drejta ose të tërthorta 
në trafikun publik dhe 

këmbësorët nga ak-
tivitetet ndërtimore 

• Në perputhje me rregulloret kombëtare, kontraktuesi do të sigurojë që vendi i ndërtimit të jetë i 
siguruar siç duhet dhe trafiku i lidhur me ndërtimin të jetë rregulluar. Kjo përfshin, por nuk ku-
fizohet vetëm në: 

• Sinjalizime, shenjat paralajmëruese, barrierat dhe devijimet e trafikut: vendi do të 
jetë i dukshëm dhe publiku paralajmëron për të gjitha rreziqet e mundshme. 

• Sistemi i menaxhimit të trafikut dhe trajnimi i personelit, sidomos për aksesin në 
vend dhe trafikun e rëndë në vend. Sigurimi i kalimeve dhe kalimeve të sigurta për 
këmbësorët, ku trafiku i ndërtimit ndërhyn. 

• Rregullimi i orarit të punës për modelet e trafikut lokal, p.sh. duke shmangur ak-
tivitetet e mëdha të transportit gjatë orëve të nxitimit ose kohës së lëvizjes së 
bagëtive. 

• Menaxhimi aktiv i trafikut nga stafi i trajnuar dhe i dukshëm në vend, nëse kërko-
het për kalimin e sigurt dhe të përshtatshëm për publikun. 

• Sigurimi i aksesit të sigurt dhe të vazhdueshëm në objektet e zyrave, dyqanet dhe 
rezidencat gjatë aktiviteteve të rinovimit, nëse ndërtesat qëndrojnë të hapura për 
publikun. 

Rregullimi i përkohshëm i trafikut do të koordinohet dhe rishikohet nga autoriteti kompetent (poli-
cia e trafikut) i cili shqyrton dhe miraton planet. 
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PJESA 3 : PLANI I MONITORIMIT 

 
Faza 

Cfare 
(parametri do te moni-

torohet?) 

Ku 
(Do te moni-
torohet para-

metri?) 

Si 
(Do te monitorohet para-

metri?) 

Kur 
(Percakto 

frekuencen) 

Pse 
(monitorohet 
parametric?) 

Cmimi 
(Nese nuk 

perfshihet ne 
buxhetin e 
projektit) 

Kush 
(eshte 

pergjegjes per 
monitorimin?) 

G
ja

te
 p

er
ga

tit
je

s 
se

 a
k-

tiv
ite

tit
 

Lejet Ne vend  
Duke kontrolluar nëse të 

gjitha lejet sipas ligjit janë 
në dispozicion në vend 

Para se të 
filloje 

ndërtimi 

Rekomandohet 
të sigurohemi 
që të zbatohen 
të gjitha prak-

tikat e mira 

Should be 
part of the 

project budg-
et 

Inxhinieri 
supervizor 

Organizimi I kantierit Ne vend 

Duke kontrolluar rre-
thimin e duhur, instalimin 
e objekteve të përkohshme 

sanitare 

Para se të 
filloje 

ndërtimi 
  

Kontraktuesi 
mban kosto 
të plotë, za-
konisht nuk 
identifikohet 
si kategori e 

ndarë 

Inxhinieri 
supervizor 

G
Ja

te
 z

ba
tim

it 
te

 a
kt

iv
ite

tit
 

Cilesia e ajrit (pluhu-
rat) Ne vend Visual observation 

Vazhdimisht 
në baze dito-

re, 
megjithatë 
vëmendje e 

veçantë 
duhet të vi-

het gjatë 
transportit të 
materialeve 
dhe puni-
meve të 

gërmimit 

Të mbajë min-
imumin e 

pluhurit për të 
mbrojtur 

shëndetin dhe 
për të paran-

daluar 
acarimet dhe 

për të mbajtur 
shikueshmërinë 

për qëllime 
sigurie 

Kontraktuesi 
mban kosto 
të plotë, za-
konisht nuk 
identifikohet 
si kategori e 

ndarë 

Inxhinieri 
supervizor 
Bashkia 

Zhurma Ne vend dhe Nivelet e zhurmës, Në javën e Për të siguruar Kontraktuesi kontraktori,  
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zonen rrethuese  matësit e zhurmës ose in-
strumentet ekuivalente 
për matjen e zhurmës 

parë të 
ndërtimit dhe 

në fund të 
punimeve; 
gjithashtu, 
në çdo kohë 
nëse bëhet 
ankesa nga 
popullsia lo-

kale 

që nivelet e 
zhurmës të jenë 
në nivel ligjor 
të pranueshëm 

duhet të per-
balloje 
koston 

Inxhinieri 
supervizor 

ndotja nga mbetjet (jo 
të rrezikshme dhe të 
rrezikshme të cilat 
mund të përfshijnë 

bojra, kimikate, veshje 
ose materiale kon-

struktive në të cilat 
ato përdoren) 

Vleresimi I 
ndotjes ne vend 

Dokumentacioni 
shoqërues i mbeturinave 

që dorëzohet në Ministrinë 
e Mjedisit, në të cilin iden-
tifikohen llojet dhe sasitë e 

mbeturinave; kontrolli 
vizual i zonës dhe zonës 

përreth 

Vazhdon gja-
të ndërtimit, 

dmth çdo 
herë që 

mbeturinat 
të merren 
nga vendi 

Kërkohet nga 
seria e rreg-
ullores për 

mbetjet 

Part of the 
regular con-
tractor prac-
tice, should 

be fully bared 
by contractor 

Inxhinieri 
supervisor, 

Bashkia, Min-
istria e 
Mjedisit 

Vepra arkitekturore Vleresim visual 
ne vend 

Mbikëqyrja e plotë nga 
inspektori i vendit gjatë 
punimeve të gërmimit 

Gjatë kry-
erjes së 

punëve për 
themelet 

Për të paran-
daluar degrad-
imin e artefak-

teve të 
rëndësishme 
arkeologjike 

Pjesë e inx-
hinierit 

mbikëqyrës 
dhe shpen-

zimet e kon-
traktuesit 

Inxhinieri 
supervisor, 

Bashkia, In-
spektoriatet 

Materiale toksike/te 
demshme 

Vleresim visual 
ne vend 

Trajtimi dhe ruajtja e 
duhur kontrollohet sipas 
Manuale të Sigurisë së 
Materialeve (MSDS) 

Ne va-
zhdimesi kur 

largohen 
mbetjet 

Për të paran-
daluar 

derdhjen aksi-
dentale ose 
lëndimet 

Pjesë e kos-
tos së rreg-
ullt të kon-
traktorit 

Inxhinieri 
supervisor, 
inspektoriatet 

Siguria ne pune Ne vend Inspektime rastesore 

Kontroll ne 
vazhdimesi 
qe pajisjet 

mbrojtese te 
pershtatshme 

perdoren 

Per te paran-
daluar aksiden-

tet 

Pjese e kos-
tos se za-

konshme te 
kontraktorit 

Inxhinieri 
supervisor, 
inspektoriatet 
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PJESA 3: PLANI I MONITORIMIT 

Rreziqet ndaj trafikut 
publik dhe sigurisë së 

këmbësorëve 

Në vend dhe në 
rrugë të lejuara 
për t'u përdorur 
për të hyrë në 
vend, planet e 

trafikut 

Vëzhgimi vizual dhe an-
kesat potenciale nga pub-

liku 

Kontrollimi i 
përditshëm i 

shenjave, 
gardheve, 

akseseve dhe 
sinjalizimit 
të trafikut 

dhe modeleve 

Për të paran-
daluar 

ndërprerjen e 
trafikut dhe 
aksidentet 

Pjese e kos-
tos se za-

konshme te 
kontraktorit 

Supervising 
engineer 

costs, Inspec-
tion, Consult-

ants 

Menaxhimi i mate-
rieve toksike / të rre-

zikshme 
Ne vend 

Llampat e vjetruara të 
merkurit (44 llamba) 

duhet të transferohen dhe 
të trajtohen si duhet, në 

bashkëpunim me 
Drejtorinë Rajonale të 

Mjedisit 

Vazhdimisht, 
dmth. në ba-
za javore dhe 
sidomos kur 

pranohen 
materiale të 

reja 

Për të paran-
daluar hedhjen 

aksidentale 

Pjese e kos-
tos se zbati-

mit 

Inxhinieri 
supervisor, 

konsulentet, 
inspektoret 

G
ja

te
 s

up
er

vi
zi

m
it 

te
 a

k-
tiv

ite
tit

 

Menaxhimi i mbeturi-
nave (largimi i 

shtyllave të vjetra dhe 
të dëmtuara) 

Ne vend 

Në bashkëpunim me 
Bashkine duhet të cak-

tohet një vend i 
përshtatshëm për deponi-

min e mbetjeve ose të 
merret për riciklim 

Vazhdimisht, 
pra gjatë 

funksionimit 

Kërkohet nga 
seritë e rreg-
ulloreve për 

mbetjet 

Pjesë e kos-
tove të 

operimit  

Inxhinieri 
supervisor, 

konsulentet, 
inspektoret 
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Shtojca 1 Vendndodhja dhe specifikimet e projektit 
 

 
 
Figura 1: Pamje e gjendjes ekzistuese të rrugës hyrëse të Përmetit 
 
Nënprojekti konsiston në zëvendësimin e sistemit të energjisë elektrike, 
llambave dhe disa poleve të dëmtuara të dritave të rrugës hyrëse të qytetit 
Permet (Figura 2). Nën-projekti përfshin edhe elementë të shtuar të sigurisë 
dhe përmirësimin e sistemit të furnizimit me energji elektrike. 
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Figura 2: Plani i rrugës hyrëse të Përmetit ku do të përmirësohet ndriçimi 
 
44 CFL (llambat fluoreshente kompakte) do të zëvendësohen me llambat 
LED (Light Emitting Diode). Llambat CFL që do të hiqen, përmbajnë merku-
ri, i cili klasifikohet si mbetje e rrezikshme, madje edhe sipas ligjit shqiptar. 
Më konkretisht merkuri është renditur në Vendimin e Këshillit të Ministrave 
nr. 99, "Për miratimin e katalogut shqiptar për klasifikimin e mbeturinave": 
05 07 01 * që përmban mbeturinat e merkurit (Hg) dhe 17 09 01 * Mbeturi-
nat e ndërtimit dhe shkatërrimit që përmbajnë merkur. Megjithatë, numri i 
llambave CFL që do të zhvendoset është relativisht i vogël. 
Si masë zbutëse, duhet të rekomandohet në dokumentet e Tenderit se kon-
traktuesi duhet të krijojë kontakte me kompanitë e riciklimit që marrin 
merkur për riciklim. 
9 shtyllat e vjetra që do të largohen, duhet të menaxhohen siç duhet nga 
Bashkia e Përmetit (mundësisht e marrë nga një kompani riciklimi). 
 
Tabela 1:  
 
Nderhyrjet e parashikuara 
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Përshkrimi i Punëve Njësia  Sasia  

Prishje shtrese betoni m³             
0.50  

Cmontim shtylle konike 9ml , perfshire te gjitha operacionet 
ndertimore te nevojshme cope             

2.00  

Cmontim ndricuesi rrugor nga shtylla h=9m me nje krah cope           
71.00  

Cmontim morseteri dhe lidhje nga shtylla h=9m me nje krah cope           
28.00  

Cmontim linja ndricimi ekzistuese 4x4mm ml          
900.00  

F. Montim shtylle konike 9ml, me nje krah  cdo 30ml, perfshire te 
gjithe aksesoret e nevojshem 

cope             
5.00  

F.V. Pusete betoni 40x40x40cm me kapak gize cope             
1.00  

F.V. Kapak gize ne pusete 30x30cm  cope             
9.00  

F.V Tuba çeliku i zi ( 2") kg           
18.00  

F.V Kanaline metalike 150x50 ml           
15.00  

Shtrese betoni C 16/20 m3 
            
0.50  

F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement cope 1 
Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m cope 40 
Kontator trefazor,380V,40A cope 1 
F.V. Kabell 5x16mm² Cu (fleksibel) me izolim G7,me veshje te 
jashtme PVC, 06/1kV, etj sipas specifikimeve teknike m             

4.00  
F.V. Kabell 5x10mm² Cu (fleksibel) me izolim G7,me veshje te 
jashtme PVC, 06/1kV, etj sipas specifikimeve teknike m           

80.00  
F.V. Kabell 5x6mm² Cu (fleksibel) me izolim G7,me veshje te 
jashtme PVC, 06/1kV, etj sipas specifikimeve teknike m          

860.00  
F.V. Kabell 3x4mm² Cu (fleksibel) me izolim G7,me veshje te 
jashtme PVC, 06/1kV, etj sipas specifikimeve teknike m           

75.00  
F.V. Kabell 3x1.5mm² Cu (fleksibel) me izolim G7,me veshje te 
jashtme PVC, 06/1kV, etj sipas specifikimeve teknike m          

280.00  

F.V. Percjelles V-J Tokezimi 1x16mm² Cu. m           
62.00  

F.V Shirit Zn 30x3.0 ml           
10.00  

F.V. Konstruksione te vogla elektrike ton             
0.03  

F.V. Morseteri + kapak ne shtylle ndricimi cope 
          
24.00  

F.V Shkarkues mbitensioni 4P 20kA (II/C) cope 
            
1.00  

F.V Automat Magneto-termik Diff. 4P, 16A, 30mA, 10kA cope 
            
2.00  

F.V Automat termomanjetik dif. 2P,220V 16A, 30mA, 10kA cope 
            
3.00  
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Montim ndricues LED 90W, ne shtylle h=9m cope 
          
73.00  

      
F. Ndriçues LED 90W 220V, 50Hz, 4000K, etj, sipas specifiki-
meve teknike dhe vizatimit. cp 

         73.00  
 
 
 
Shtojca 2 Ngritja e kapaciteteve për monitorimin e përputhshmërisë me poli-
tikat mjedisore 
 
Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të jetë autoriteti kontraktues për zbatimin e 
këtij nënprojekti, i cili do të financohet nga Banka Botërore. Përgjegjësitë e 
FSHZH gjatë zbatimit përfshijnë, ndër të tjera, përmbushjen e kritereve të 
përcaktuara në këtë listë të kontrollit të Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe 
Social. Njësia e FSHZH-së e përbërë nga specialistë mjedisorë dhe socialë të 
dedikuar do të monitorojë vendin e punës në javë dhe do të sigurojë një listë 
kontrolli për secilën vizitë në terren në përmbushjen e kritereve të përcak-
tuara në planin e zbutjes dhe monitorimit. Njësia mjedisore e FSHZH-së do 
të përgatisë raporte mujore mjedisore, duke trajtuar të gjitha problemet e 
vërejtura gjatë vizitave në terren dhe duke ofruar rekomandime dhe masa që 
duhet të ndërmerren. 
Punët ndërtimore do të mbikëqyren nga një mbikëqyrës i licencuar për këtë 
lloj punimesh, si dhe nga Bashkia e Përmetit. 
Sidoqoftë, meqenëse instrumentet mbrojtëse mjedisore dhe sociale konsid-
erohen një komponent integral dhe i rëndësishëm gjatë zbatimit të projekteve 
të financuara nga Banka Botërore, monitorimi dhe raportimi do të kryhen si 
kerkohet. 
Operatori i ndërtimit dhe / ose mbikëqyrësi duhet të jenë plotësisht në dijeni 
të dispozitave të listës së kontrollit të PMMS dhe të jenë të trajnuar në lidhje 
me zbatimin e tij. Stafi i FSHZH-së do të ofrojë trajnime mbi zbatimin dhe 
raportimin, në përputhje me udhëzimet e Bankës Botërore dhe Kornizën e 
Menaxhimit Mjedisor dhe Social. 


