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SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

a) Sipas  LIGJ Nr. 60/2014 PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 10448, DATË 14.7.2011, 

“PËR LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR, 1 

Detyron për pajisje me leje mjedisore per spitalet dhe krematoriumet qe ato kane (Kremimin 

e trupave te vdekur ose mbetjeve anatomike nga spitalet). 

b) Per sa me siper kerkohet te aplikohet per Leje Mjedisore nga Qendra Spitalore e Traumes 

prane Ministrise se Mjedisit sipas Vendimit te KM nr. 686, date 29.07.2015 ”Për miratimin e 

rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit 

në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore” , per te 

cilen kerkohet te kemi ne dispozicion te gjitha dokumentat e nevojshme te kerkuara nga 

legjislacioni i mesiperm. Raportet e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM) duhet te jene te 

hartuara nga eksperte te çertifikuar. Raportet e VNM firmosen dhe vulosen nga hartuesit, si 

dhe jepen te dhenat e licenses (emrin, numrin e rregjistrit, daten e miratimit dhe numrin e 

vendimit te çertifikates) se eksperteve te mjedisit te certifikuar nga Ministria e Mjedisit 

(fotokopje e noterizuar e licences). Per pergatitjen e Raporteve te VNM, hartuesi duhet te 

mbeshtetet ne legjislacionin mjedisor shqiptar dhe aktet nenligjore qe rrjedhin prej tij, per te 

siguruar qe gjate zbatimit te Projektit perkates te gjitha proceset e punes te kryhen konform 

legjislacionit duke siguruar mbrojtjen e ajrit, ujit, tokes, flores dhe faunes, si dhe sigurine dhe 

shendetin ne pune.  

c) Per sa me siper, duhet te pergatiten Raportet e VNM-se, Raportet Teknik si dhe 

dokumentacionet shoqeruese, sipas VKM nr. 686 date 29.07.2015, te nevojshem per te 

aplikuar prane Ministrise se Mjedisit per secilin nga keto objekte.  

d) Bazuar ne Ligjin 12/ 2015 Për Disa Ndryshime në Ligjin Nr. 10 440, Datë 7.7.2011, “Për 

Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Neni 24- Certifikata dhe licenca për hartimin e raportit të 

VNM-së, Raportet e VNM-se duhet te pergatiten nga persona fizik/juridik të licencuar nga  

e) QKL-ja, sipas kategorisë III.2.A të ligjit nr. 10 081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet 

dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.  

f) Bazuar ne Ligjin 60/2014 "Per nje ndryshim ne ligjin  me Nr. 10 448, date 14.07.2011 

"Per Lejet e mjedisit", aktiviteti "Spital" duhet te pajiset me Leje Mjedisore.   

 

                                                 
 



g) Bazuar ne VKM Nr. 247 date 30.04.2015 "Per percaktimin e rregullave, te kerkesave e te 

procedurave per informimin dhe perfshirjen e publikut ne vendimmarrjen mjedisore" 

duhet te kryhen te gjitha procedurat e nevojshme nga Operatori Ekonomik fitues ne 

perputhje me legjislacionin e mesiperm 

 

c)  Ne Pergatitjen e VNM-se, do te behet gjithashtu dhe nje vleresim paraprak i gjendjes se  

komponenteve te mjedisit si gazet ne ajer, ujerat dhe tokë. Ky monitorim behet me pajisje te 

Laboratorit te Akredituar. Analizat perkatese duhet te jene pjese e raportit perfundimtar. 

       d)   Monitorim i mjedisit të punes ne ambjentet e Spitalit te Traumes." . 

 

 

Sherbimi i monitorimit ka per qellim monitorimin e shkarkimeve ne ajer dhe ne uje ne asetet e  

spitalit te traumes cdo tre muaj nga data e marrjes se lejes mjedisore, per nje periudhe 12 mujore. 

 

1. Monitorimi qe kerkohet eshte si me poshte:  

 

1.1 Monitorimi i cilesise se ajrit te jashtem e te brendshem, parametrat e monitorimit (SO2,NOx si 

NO2, CO,VOC,LEL,H2S,CO2, t, lag. relative, levizje e rrymave te ajrit, indeksi humidex i ajrit 

te brendshem) -  frekuenca e monitorimit çdo tre muaj. 

1.2 Monitorimi i cilesise se ujrave te shkarkimeve nese ka dhe cilesise se ujrave pritese, parametrat 

qe do te monitorohen ne te dy rastet jane: 

 PH 

 Lendet Pezulli 

 COD 

 Hidrokarburet 

 Nitritet 

Frekuenca e monitorimit do te jete çdo tre muaj. 

1.3 Monitorimi i ujrave siperfaqesore prane faciliteteve nese ka, frekuenca e monitorimit çdo tre 

muaj. 

1.4 Monitorimi i ndotjes akustike nese ka (LAeq, LAFmax), frekuenca e monitorimit çdo gjashte 

muaj. 

1.5 Monitorimin e menyres se zbatimit te kushteve te lejeve te mjedisit. 

 

 


