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FjALA E KRyETARIT TË BASHKISË
Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë së Korçës është një produkt i finalizuar pas një pune të gjerë
dhe komplekse të stafit të Bashkisë në bashkëpunim me konsorciumin Bolles - Wilson & IDRA
si dhe me kontributin e qindra qytetarëve të Bashkisë të cilët morën pjesë në proçeset e ndryshme
konsultuese, në dhënien e opinioneve nëpërmjet anketave dhe takimeve të ndryshme.
Ky plan bazohet në vizionin tonë për Korçën e vitit 2030-të.
Korça e kulturës, historisë, dizajnit urban dhe natyrës, një Bashki që ngjall krenarinë, zgjon
pasionin dhe ndjenjën e përkatësisë për të gjithë banorët e saj.
Qendër rajonale me rëndësi kombëtare, me një ekonomi konkurruese, sipërmarrje dinamike,
bujqësi e turizëm të zhvilluar, e fokusuar tek inovacioni duke u kujdesur në mënyrë të veçantë
për mjedisin.
Gjatë këtyre 15 viteve, përmes instrumenteve të planifikimit në përputhje me këtë dokument të
strategjisë, Bashkia Korçë synon ta ndërtojë të ardhmen e saj mbi trashëgiminë e saj të pasur historike,
kulturore dhe shoqërore. Këto trashëgimi, i kanë shërbyer dhe do vazhdojnë t’i shërbejnë Korçës si
gurë themeli për ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të hapësirave urbane dhe rurale gjithëpërfshirëse,
të cilat zgjojnë ndjenjën e përkatësisë të hapësirave urbane, te të gjithë banorët e bashkisë. Prioriteti
kryesor i Bashkisë Korçë është mirëqenia e qytetarëve të saj, të cilën synon që ta mbështesë përmes
zhvillimit ekonomik, promovimit e mbështetjes së marrëdhënieve ndërkufitare, mbrojtjes së mjedisit,
përmirësimit të infrastrukturës dhe gjithë përfshirjes sociale. Ky plan i reflekton më së miri këto
dimensione duke i detajuar ato në një plan territorial të zbatueshëm.
Plani vjen njëkohësisht pas një reforme të rëndësishme territoriale duke krijuar për Bashkinë tonë
tashmë një realitet kompleks mjedisesh urbane, me qytetin e Korçës dhe 7 njësi administrative
me profil rural. Plani fokusohet tek ky realitet dhe jep zgjidhje të qëndrueshme zhvillimore për
përmirësimin e situatës.
Korça po forcohet ndjeshëm e do të vazhdojë të jetë një qendër e një poli rajonal me rëndësi kombëtare,
e cila në mënyrë të qëndrueshme do të fuqizojë asetet turistike, bujqësore dhe natyrore që disponon.
Korça dhe korçarët kanë rigjetur krenarinë e tyre dhe ka një besim të madh ndër qytetarët tanë se
ne jemi një Bashki që punojmë për të ardhmen, një Bashki inovative, e gatshme për të ndërmarrë
projekte strategjike në funksion të përmirësimit të jetesës së tyre. Duke qenë të ndërgjegjshëm për
potencialin e këtij territori dhe banorëve të saj, si dhe të përkushtimit dhe punës prej brezash për ta
pasuruar atë, synimi kryesor i joni është që me fuqitë tona aktuale të ndërtojmë një territor akoma më
të frytshëm, akoma më të shëndetshëm, akoma më ftues dhe mbështetës për t’u trashëguar përmes
brezave që do të vijnë.
Stafi i Bashkisë së Korçës është krenar që i shërben qytetarëve të tij dhe që punon në bashkëpunim
me ta për ta bërë Korçën tonë një Bashki model të Shqipërisë.
Sotiraq Filo
KRYETAR I BASHKISË KORÇË
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PARATHËNIE
Përmbajtja e Dokumentit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë është mbështetur në
ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, dhe
aktet nënligjore që e shoqërojnë atë. Gjithashtu për shkak të përfshirjes të çështjeve të sektorëve të
ndryshëm në dokument, përmbajtja e tij bazohet edhe në dokumente strategjike kombëtarë, sektorialë,
ligje dhe akte nënligjore të ndryshme.
Struktura e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë është mbështetur në përcaktimet
ligjore për përmbajtjen e dokumenteve të planifikimit dhe përmban disa kapituj kryesorë si: Plani i
propozimeve territoriale, plani i shërbimeve dhe infrastrukturave, Plani i Veprimeve për zbatimin e
Planit si dhe Plani i Investimeve Kapitale.
Në pjesën e parë prezantohen propozimet e territorit sipas sistemeve dhe kategorive bazë të përdorimit
të tokës. Gjithashtu në këtë seksion janë propozuar zonat dhe njësitë e territorit. Në të njëjtën kohë është
përcaktuar pozicionimi i shërbimeve, zonat kryesore të zhvillimit ekonomik, tipologjitë e propozuara
hapësinore, zonat qe do të zhvillohen me plane të detajuara vendore, shpërndarja e popullsisë në
territor dhe plan i strehimit.
Pjesa e dytë fokusohet në propozimin e shërbimeve dhe infrastrukturave përfshirë këtu edhe rrjetin
rrugor të propozuar, hapësirat publike, infrastrukturat publike të energjisë, rrjeti i ujësjellësit, strukturat
e edukimit dhe ato shëndetësore.
Plani i territorit mbyllet me hartimin e planit të veprimeve për zbatimin e planit dhe kostot e
përgjithshme të infrastrukturave. Pjesë e Planit të Përgjithshëm Vendor është gjithashtu edhe Plani i
investimeve Kapitale.
Ky dokument është bazuar në analizat shkencore të hartuara prej grupit të punës dhe duke pasur
parasysh idetë dhe nevojat e qytetarëve të shprehura gjatë realizimit të konsultave publike, intervistave
të kryera në çdo njësi administrative si dhe anketës të hedhur nga grupi i punës “Për vlerësimin e
gjendjes ekzistuese dhe prioritetet e qytetarëve”. Të gjithë këta elementë sëbashku, duke përfshirë edhe
takimet me ekspertët e bashkisë, kanë ndihmuar në paraqitjen e një panorame të plotë të propozimeve
territoriale në Bashkinë e Korçës.
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KAPITULLI I
1. PLANI I PROPOzIMEVE TERRITORIALE
1.1 Ndarja e territorit sipas pesë sistemeve territoriale
Një nga objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor është drejtimi i zhvillimit të sistemeve të banimit
e sistemeve të tjera të ndërtueshme (Ligji nr.107/204, Neni 20) si dhe rregullimi i ruajtjes, përdorimit
dhe, sipas rastit, mbarështimit të sistemeve të tjera territoriale të pandërtueshme. Pikërisht për qëllime
planifikimi dhe menaxhimi të territorit, territori ndahet në sisteme territoriale, të cilat përcaktohen
në nivel makroplanifikues që në Strategjinë e Zhvillimit të Territorit, dhe detajohen përmes Planit të
Zhvillimit të Territorit dhe Rregullores së PPV-së. Propozimet territoriale të prezantuara në Strategjinë
e Zhillimit të Territorit të Bashkisë Korçë, dhe të detajuara në këtë dokument, janë reflektuar edhe
në sistemet territoriale të propozuara, sipas përcaktimeve të Rregullores së Planifikimit të Territorit
(VKM nr.671), si mëposhtë:
•
•

•

•

•

Sistemi urban: formohet nga bashkimi i territoreve urbane dhe kufizohet nga vija e gjelbër.
Sistemi natyror: përbëhet nga peizazhet, hapësirat e paprekuara të natyrës, korridoret
ekologjike dhe hapësirat që kanë një kategori bazë të përdorimit “natyrë” (N) dhe në përputhje
me legjislacionin e posaçëm.
Sistemi bujqësor përbëhet nga toka bujqësore, e zënë me bimët e arave, pemishtet, vreshtat dhe
ullishtat, kudo ku ndodhet dhe që ka veçori thelbësore të saj pjellorinë dhe kanalet, rezervuarët
në shërbim të saj. Sistemi bujqësor formohet nga bashkimi i tokave me kategori bazë të
përdorimit të tokës “bujqësinë” (B). Ky sistem është rezultat i ndërveprimit në kohë midis
aktiviteteve njerëzore, për kultivim dhe ndërtime me karakter bujqësor në territor. Zonimi
i sistemit bujqësor bazohet në bonitetin e tokës dhe në aktivitete e funksione që zhvillohen
brenda këtij sistemi, sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi.
Sistemi ujor është tërësia e burimeve nëntokësore dhe mbitokësore ujore, që përmban të gjithë
trupat ujorë, përfshirë brigjet sipas përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm. Sistemi ujor
formohet nga rrjeti me kategori bazë të përdorimit të tokës “ujë” (U).
Sistemi infrastrukturor përmban rrjetet kryesore të infrastrukturës, në nivel kombëtar, nivel
qarku dhe vendor. Sistemi infrastrukturor formohet nga rrjeti me kategori bazë të përdorimit
të tokës “infrastrukturë” (IN).

Përgjithësisht, kjo PPV ka adaptuar një qasje konservatore përsa i përket konvertimit të sistemeve
territoriale, duke u munduar të ruajë sa më shumë tokat e sistemit bujqësor dhe natyror. Për këtë
arsye, PPV-ja propozon kryesisht tipologji ndërhyrjeje në territor që kanë të bëjnë me konsolidimin
apo rigjenerimin e përdorimeve ekzistues për të përmbushur nevojat ekzistuese dhe ato të ardhshme
për zhvillim të Bashkisë Korçë.
Megjithatë, në disa raste të veçanta, me qëllim zgjidhjen e nevojave infrastrukturore dhe ekonomike
madhore, plani ka bërë disa propozime për konvertim të Sistemit bujqësor në Sistemin Urban dhe
Sistemin Infrastrukturor.
bolles+wilson
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Tabela 1. Sistemet territoriale ekzistuese dhe të propozuara
Sistemet
territoriale
URBAN
NATyROR
BUjQËSOR
UjOR
INFRA

Sipërfaqe
(ha)
Ekzistuese
E propozuar
Ekzistuese
E propozuar
Ekzistuese
E propozuar
Ekzistuese
E propozuar
Ekzistuese

196.3
196.3
3,457.3
3,457.3
1,948.7
1,948.7
15.7
15.7
67.2

Qendër
Bulgarec
576.9
597.7
2,823.0
2,823.0
3,945.2
3,889.0
28.0
28.0
109.7

147.5
147.5
20,056.4
20,056.4
2,276.8
2,276.8
129.8
129.8
85.8

204.3
205.5
4,199.3
4,199.3
2,661.5
2,660.3
58.4
58.4
54.8

209.4
215.6
11,340.5
11,338.7
1,515.9
1,511.6
64.1
64.1
45.7

103.9
103.9
12,575.1
12,575.1
481.1
481.1
210.2
210.2
54.6

67.2

145.1

85.8

54.8

45.7

54.6

Korçë

drenovë Mollaj

792.7
1,026.1
0.0
15.8
551.0
221.1
15.6
15.6
71.6

490.5
517.6
6,277.6
6,277.6
2,812.0
2,706.5
77.0
77.0
80.2
158.5

STRUKTUROR E propozuar 152.3

Vithkuq Voskop Voskopojë Lekas

I

Figura 1. Sistemet territoriale të propozuara
Konvertimi i tokës bujqësore në përdorime të tjera - Korçë
Plani i përgjithshëm vendor i Bashkisë Korçë përgjithësisht ka ndjekur filozofine strikte të ruajtjes
së tokës bujqësore dhe natyrore në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë. Mënyra e ndarjes së
njësive strukturoe është bërë duke marrë parasysh edhe këtë dimension dhe duke ruajtur maksimalisht
kufijtë e tokës bujqësore.
12
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Megjithatë plani parashikon konvertim të tokës bujqësore sidomos përsa i përket njësisë së qytetit
të Korçës dhe rrethinave që lidhen me njësinë e Bulgarecit. Janë rreth 363 hektarë tokë bujqësore
që konvertohen në përdorime të tjera. Këto konvertime bëhen për arsye specifike të justifikueshme
të listuara më poshtë:
Tabela 2. Përdorimi i tokës i propozuar në tokat bujqësore
Perdorimi i propozuar
Ha
Arsim
7.3
Banim
83.4
Gjelbërim & aktivitete sociale-rekreative
28.8
Infrastrukture
173.3
Varreza
8.7
Zone Ekonomike
67.8
Total
369.3
•

%
2%
23%
8%
47%
2%
18%
100%

Boniteti
Pa informacion
3-9
5-9
3-7
4-5
3-9

Rreth gjysma e sipërfaqjes që konvertohet nga tokë bujqësore (afërsisht 173 hektarë),
propozohet për përdorim Infrastrukturë. Këto zona përfshijnë:
o Unazën e jashtme të propozuar të qytetit të Korçës. Kjo unazë përfshin edhe pjesën më
të madhe të këtij zëri me rreth 80 hektarë.
o Fashën e parashikuar për hyrjen e hekurudhës në qytet. Kjo zonë është midis njësisë së
Bulgarecit dhe asaj të qyteti të Korçës dhe parashikon një hapësirë të nevojshme për
hyrjen e hekurudhës në qytet (linja të shumëfishta hekurudhore duke pasur parasysh
edhe lidhjen e mundshme me Selanikun).
o Stacionin Multimodal – Ky stacion së bashku me parkun logjistik parashikojnë një
sipërfaqje prej rreth 35 hektarësh qe konvertohet.

•

Rreth 18% e siperfaqjes që konvertohet kthehet në zona ekonomike. Keto jane zona që gjenden
si në qytetin e Korces, ashtu edhe në njësitë e Bulgarecit, Drenovës dhe Voskopit. Përfshijnë
zona ekonomike tregtare, zona magazimi dhe frigoriferimi, industri agro-përpunuese etj.

•

Rreth 23% e sipërfaqjes konvertohet në Banim në zonën verilindore të qytetit të Korçës. Ky
konvertim kryhet për disa arsye:
o Së pari, PPV ka propozuar një qytet me lartësi të ulët duke ruajtur linjën aktuale
urbane të qytetit. Qyteti ka një zonë prej rreth 67 hektarësh në qendër ose përreth saj
që konsiderohet si zonë historike apo ansambël historik ku nuk lejohet zhvillimi. Si
pasojë qyteti ka nevojë të parashikojë një sipërfaqje tjetër “balancuese”
o Së dyti zona e propozuar është afër infrastrukturave kryesore dhe Bashkia ka mundësi
ti shërbejë me të gjitha shërbimet publike të nevojshme.
o Së treti, kjo zonë ka qenë e parashikuar për konvertim dhe në planin e mëparshëm të
Bashkisë Korçë dhe Bashkia ka bërë edhe një kërkesë për këtë konvertim në Këshillin
e Ministrave.

•

Rreth 8% e sipërfaqjes që propozohet për konvertim kthehet në Gjelberim apo Aktivitete
sociale-rekreative.

•

Pjesa tjetër është konvertim për qëllime zgjerimi apo krijimi “Varrezash” dhe një pjesë është
parashikuar si zonë arsimore në funksion të Universitetit Fan Noli. Kjo sipërfaqje është
aktualisht Bujqësi përsëri në funksion të Universitetit ndërkohë që është bërë parashikimi
që Universiteti mund të ketë nevojë për zgjerim por duke pasur mundësinë të ruajë tokën
bujqësore që ngelet nga ky segment.
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1.2 Kategoritë bazë dhe nënkategoritë e përdorimit të propozuar të tokës

Figura 2. Përdorimi i tokës i propozuar
Për të siguruar realizimin e objektivave të përcaktuara në Strategjinë e Zhvillimit të Territorit, të cilat
në aspektin e përdorimit të tokës synojnë krijimin e kushteve të përshtatshme për banim dhe zhvillim
të biznesit, duke ruajtur vlerat historike dhe natyrore të territorit të Bashkisë Korçë, Plani përcakton
Kategoritë/nënkategoritë bazë të përdorimit të propozuar të tokës, duke detajuar rregullat e zhvillimit
në secilën prej këtyre përdorimeve në dokumentin e rregullores. Propozimet në lidhje me përdorimin
e tokës, në mënyrë të përgjithshme, përshkruhen mëposhtë:
1. Përdorimi banim (A)
Përdorimi i tokës sipas kategorisë bazë A, për banim, përfshin të gjitha ato zhvillime të lejuara që
bëhen për qëllime banimi, të përhershëm ose të përkohshëm. Këto zhvillime përfshijnë ndërtesa
banimi individuale, ose shumë-familjare, të shkëputura, të bashkangjitura, ose në radhë, me lartësi
dhe numër të ndryshëm katesh.
Zonat e banimit konsiderohen të tilla nëse përdorimi i tokës dhe i strukturave në të është banim për
jo më pak se 90%, e sipërfaqes së ndërtuar, dhe përdorimet e tjera të lejuara në këto zona janë në
përputhje me përcaktimet e Planit të Përgjithshëm Vendor.
Brenda kategorisë Banim (A) janë identifikuar nën-kategoritë:
• Zona banimi në qendrën e qytetit (A.1)
• Zona banimi në nën-qendrën e qytetit (A.2)
14

bolles+wilson

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

•
•
•

BASHKIA KORÇË

Zona banimi me lartësi të ulët katesh (1 – 3 kat) (A.3)
Zona banimi me lartësi mesatare katesh (3 – 6 kat) (A.4)
Zona banimi me ndërtime të larta (mbi 6 kat) (A.5)

Përdorime të tjera të lejuara në një zonë banimi, konsiderohen të tilla si shërbime publike në funksion
të zonës, shërbime tregtare dhe zyra, shërbime rekreative, shkolla, kopshte dhe çerdhe, qendra
shëndetësore, bare dhe restorante, hoteleri/bujtina dhe funksione të tjera në përputhje me rregullat e
përcaktuara në Rregulloren e PPV-së.
Zonat e banimit në qendrën e qytetit (A1) janë planifikuar të përqendrohen kryesisht përgjatë
infrastrukturave kryesore, duke konsoliduar strukturën urbane karakteristike të qytetit. Kjo nënkategori
bazë e përdorimit të tokës është e përqendruar kryesisht përgjatë Bulevardit Republika, Bulevardit
Fan Noli dhe gjendet shpesh e ndërthurur me njësi strukturore të Nënkategorive të tjera bazë të
përdorimit të tokës si hapësira të gjelbra, zona ekonomike, qendra historike dhe nyje infrastrukturore
(terminale) të cilat së bashku përbëjnë zemrën e qytetit të Korçës.
Zonat e banimit në nën-qendrat e qytetit (A2) janë të përqendruara në dy pole kryesore, polin verilindor dhe polin jugor. Zona e banimit në nën-qendrën veri-lindore është planfikuar në hyrjen verilindore të qytetit të Korçës përmes rrugës së Bilishtit. Kjo nën-qendër rezidenciale është planifikuar të
realizohet përmes bonifikimit të Ish-Parkut të Mallrave dhe konsolidimit të saj me zonat rezidenciale
përreth. Nisur nga pozicionimi strategjik në njërën prej portave hyrëse të qytetit, dhe afërsisë me
qendrat rekreacionale kryesore të qytetit si Parku Rinia dhe Stadiumi Skëndërbeu, kjo zonë paraqet
potencial të konsiderueshëm për krijimin e një nën-qendre tërheqëse në Korçë. Ndërsa zona e banimit
në nën-qendrën jugore ndodhet pranë portës hyrëse jugore të qytetit të Korçës përmes rrugës së
Kolonjës. Kjo është një zonë zhvillimi e re e propozuar nga plani.
Pjesa tjetër e zonave të rezervuara për Kategorinë bazë të përdorimit të tokës Banim (A3, A4 dhe A5)
janë parashikuar të akomodohen në zona ekzistuese që i përkasin kësaj kategorie bazë. Në këto njësi
strukturore, përmes tipologjive të ndryshme të ndërhyrjes si konsolidim, rigjenerim, ristrukturim apo
konservim, synohet të përmirësohet struktura urbane ekzistuese dhe të efiçentohet përdorimi i tokës
për qëllime strehimi. Kjo përfshin edhe sipërfaqet rezidenciale të Njësive Administrative, të cilat janë
parashikuar të konsolidohen dhe në disa raste edhe densifikohen, me qëllim shmangien e shpërhapjes
urbane, konvertimit të tokës bujqësore në tokë të urbanizuar si dhe rritjen e efiçencës së ofrimit të
shërbimeve publike në këto zona.
2. Përdorimi industri dhe ekonomi (IE)
Përdorimi i tokës dhe strukturave në të për industri dhe ekonomi, përfshin por nuk kufizohet vetëm
në nën-kategoritë e mëposhtme:
• Park industrial/ Qendër logjistike (IE.1)
• Zonë ekonomike/ tregëtare (IE.2)
• Industri agropërpunimi (IE.3)
• Zona magazinimi dhe tregëtimi (IE.4)
• Qendra rajonale ekspozitash (IE.5)
Përdorimi i tokës dhe i strukturave në të, për ekonomi dhe industri nuk përfshin zhvillime për qëllime
banimi, të sistemit natyror dhe të sistemit bujqësor.
Parku Industrial dhe Qendra Logjistike (IE.1) janë planifikuar të përqendrohen në hyrjen verilindore të qytetit të Korçës. Ky pozicionim strategjik, në afërsi të By-Passit verior dhe Rrugës së
Bilishtit, e cila lidh qytetin e Korçës me pikën kufitare të Kapshticës, është mjaft i favorshëm për
zhvillimin e aktiviteteve logjistike dhe industriale në këtë zonë.
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Zonat ekonomike/tregëtare (IE.2), janë të shpërndara në dy pole kryesore në portat veriperëndimore (Rruga e Maliqit) dhe veri-lindore (Rruga e Bilishtit) dhe dy nën-qendra me rëndësi
dytësore në pjesën jug-perëndimore dhe jug-lindore të qytetit. Zona ekonomike/tregëtare e
planifikuar në hyrje të qytetit të Korçës nga rruga e Maliqit, përfshin zonën industriale të qytetit. E
ndodhur në afërsi të infrastrukturave kryesore rrugore dhe hekurudhore, kjo zonë është një nga
pjesët më konkuruese të Bashkisë nga pikëpamja e pozicionimit strategjik. Pranë kësaj zone janë
parashikuar edhe hapësira për Zona magazinimi dhe tregëtimi (IE.4), si dhe një Qendër rajonale
Ekspozitash (IE.5), për të kompletuar këtë pol, si një nga polet ekonomike rajonale kryesore. Zona e
dytë kryesore ekonomike/tregëtare është parashikuar në hyrjen veri-lindore të qytetit nga Rruga e
Bilishtit, ku shihen qartë tendencat e vendosjes së bizneseve, të cilat për nga natyra kanë nevojë
për sipërfaqe të mëdha për zhvillimin e aktivitetit të tyre dhe nuk janë të përshtatshme për tu
vendosur në brendësi të qytetit. E ndodhur në afërsi me Parkun Industrial/Qendrën logjistike të
planifikuar, këto dy zona janë komplementare për nga funksioni me njëra tjetrën.
Industritë e agropërpunimit (IE.3) janë të përqendruara në tre pole kryesore. Poli i parë në afërsi të
qytetit të Korçës është parashikuar përgjatë rrugës për në Drenovë. Ndërsa përsa i përket zonave
ekonomike me fokus prodhimtarinë bujqësore/blegtorale, ato janë të parashikuar në NjA Voskop dhe
Mollaj. Këto dy qendra janë konceptuar si vende ku do të ketë kapacitete grumbullimi, frigoriferike
dhe agro-përpunimi të cilat do t’i shërbejnë prodhimeve të Bashkisë Korçë dhe më gjerë.
3. Përdorimi bujqësi (B)
Kategoria bazë Bujqësi (B) e përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, përfshin por nuk kufizohet
vetëm në:
• Zona të dedikuara për aktivitete mbështetëse për bujqësinë dhe blegtorinë si struktura të
përkohshme dhe të përhershme dhe/ose të lehta magazinimi, përpunim produktesh bujqësore,
strehim për kafshët, dhe të tjera të kësaj natyre, për sa kohë që këto janë të lejuara në përputhje
me legjislacionin e posaçëm në fuqi (B1);
• Zona bujqësore të kultivuara (B2);
• Infrastruktura e kullimit dhe e vaditjes së tokave bujqësore, përfshirë rezervuaret artificiale
dhe rezervatet artificiale të produkteve të akuakulturës (B3).
Sipërfaqet e rezervuara për këtë kategori bazë të përdorimit të propozuar të tokës janë të paraqitura
në hartën e përdorimit të propozuar të tokës.
4. Përdorimi shërbime (S)
Përdorimi i tokës dhe i strukturave në të për shërbime (S), përfshin ato zhvillime të lejuara që bëhen për
ofrimin e shërbimeve dhe infrastrukturave përkatëse, dhe ku sipas rastit jo më shumë se 10% e zonës
dhe strukturave të saj shfrytëzohet për qëllime banimi, sipas sipërfaqes së ndërtimit. E njëjta gjë ndodh
me njësitë strukturore të rezervuara për banim (A) në të cilat mund të ndërthuren edhe funksione të
kategorisë bazë shërbime (S) në masën jo më shumë se 10% e zonës dhe strukturave në të.
5. Përdorimi i veçantë (V)
Strukturat dhe territoret që përfshihen në kategorinë të veçanta, janë zona e varrezave publike, të
dëshmorëve dhe varrezat e fshatrave, me kodin (V.1). Këto zona shoqërohen gjithmonë me zonën
mbrojtëse bufferike.
Varrezat e qytetit janë parashikuar të zgjerohen në pjesën jugore të qytetit, aty ku ndodhen edhe
varrezat ekzistuese.
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6. Përdorimi ujëra (U)
Territoret që përfshihen në kategorinë ujëra përfaqësohen nga brigjet lumore dhe përrenjtë, sipas
nënkategorisë U.1. Në këto zona është rreptësisht i ndaluar çdo lloj zhvillimi.
Siç paraqitet edhe në hartën e përdorimit të tokës, sipërfaqet ujore ekzistuese janë ruajtur, dhe në
shumicën e rasteve janë ndërthurur me sipërfaqe të tjera të kategorisë Natyrore apo Bujqësore, me
qëllim ruajtjen e ekosistemeve të krijuara.
7. Përdorimi toka natyrore (N)
Përdorimi “Toka natyrore”, me kod “N”, përfshin, sipas përcaktimeve të ligjeve për mjedisin dhe
biodiversitetin, zonat e mbrojtura dhe monumentet e natyrës, pyjet, kullotat dhe tokat e pafrytshme.
Sipërfaqet me përdorim “Toka Natyrore” , siç tregohen edhe në hartën e përdorimit të propozuar të
tokës, janë të përqendruara kryesisht në Njësitë Adminsitrative jashtë qytetit të Korçës.
8. Përdorimi trashëgimi dhe monumente kulture dhe historike (M)
Përdorimet e kategorisë Trashëgimi dhe monumente kulturore dhe historike, përfshijnë ato zona të
cilat kanë status të veçantë ligjor dhe që përfaqësojnë vlera historike dhe kulturore për Bashkinë
Korçë dhe më gjerë. Kjo kategori përfshin nënkategoritë e mëposhtme:
• Qendra historike (M.1)
• Ansambli urban (M.2)
Nënkategoritë M.1 dhe M.2 përfshijnë qendrën tradicionale të Korçës, e cila është e rregulluar me
VKM 238/2011 “Për Shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të Korçës dhe Miratimin e Rregullores
për administrimin e saj”.
9. Përdorimi zona ushtarake (zU)
Përdorimi “Zona ushtarake”, me kod “ZU”, territore dhe objekte të klasifikuara si të tilla në territor
apo në legjislacionin e posaçëm.
10. Përdorimi institucione (IS)
Përdorimi “Institucione”, me kod “IS”, administrata dhe struktura shtetërore, pavarësisht nivelit,
të sistemit gjyqësor, bankat, mediat, institucione të mbrojtjes civile dhe kombëtare veç atyre që
përfshihen në kategoritë e tjera, të shërbimeve të ndihmës dhe kujdesit social, të shoqërisë civile,
sistemi i burgjeve dhe institucione fetare. Ato janë grupuar në nënkategoritë e mëposhtme dhe
ndodhen të shpërndara në territor siç tregohet në hartën e përdorimit të tokës:
• Institucione të shërbimit publik (IS.1)
• Institucione të administratës lokale (IS.2)
1. Përdorimi aktivitete sociale dhe rekreative (AR)
Përdorimi “Aktivitete sociale dhe rekreative”, me kod “AR”, aktivitete sociale, kulturore dhe
rekreative, përfshirë ato sportive, sipas legjislacionit të posaçëm.
• Zona rekreative turistike (AR.1)
• Hapësira të gjelbëruara në shkallë të vogël (AR.2)
• Zona të gjelbra dhe sportive (AR.3)
• Kompleks sportiv (AR.4)
• Park Urban (AR.5)
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Janë parashikuar dy zona kryesore rekreative turistike (AR.1); përkatësisht pranë Birra Korça dhe
pranë Parkut Rinia. Të dyja këto zona, për nga vlerat peisazhistike ofrojnë ambjente mjaft tërheqëse
për vendosjen e aktiviteteve ekonomike me profil rekreacionin dhe turizmin.
Përsa i përket nënkategorisë së dytë, Hapësira të gjelbëruara në shkallë të vogël (AR.2), ato janë të
shpërndara në të gjithë qytetin; herë në formën e parqeve lineare përgjatë infrastrukturave rrugore
dhe herë në formën e parqeve të lagjeve. Zonat e gjelbra dhe sportive (AR.3) janë të shpërndara në
hapësira të ndryshme të qytetit, në mënyrë që të jenë të aksesueshme nga të gjithë. Një sipërfaqe e
konsiderueshme i është rezervuar këtij përdorimi pranë Stadiumit Skëndërbeu, i cili, së bashku me
fushat e sportit përreth është parashikuar si një Kompleks Sportiv (AR.4). Këto dy hapësira së bashku
përbëjnë polin rekreacional dhe sportiv kryesor të qytetit. Të tjera hapësira të gjelbra dhe sportive
(AR.3) janë parashikuar në afërsi të Fabrikës së Tullave dhe Ish-Fabrikës së Porcelanit, si dhe në
afërsi të varrezave të qytetit. Ndërsa Kurora e Gjelbër e Moravës, si një prej projekteve prioritare të
identifikuara edhe në Strategjinë e Zhvillimit të Territorit, është konceptuar si Park Urban (AR.5).
11. Përdorimi arsim (AS)
Ky përdorim përfshin të gjitha trojet e rezervuara për institucionet arsimore apo institucionet ndihmëse
në funksion të arsimit, ekzistuese dhe të propozuara. Propozimet, siç shpjegohen në kapitullin përkatës
të këtij dokumenti, janë bërë duke u bazuar mbi analizën e gjendjes ekzistuese dhe evidentimin e
nevojave për planifikim të infrastrukturave arsimore, bazuar në parashikimet ligjorë të VKM nr.671
(Neni 83) dhe legjislacionin sektorial përkatës.
Në shumë raste, duke pasur parasysh që sipërfaqja e trojeve të rezervuara për institucionet arsimore
është disa herë më e vogël sesa sipërfaqja minimale e Njësive strukturore të evidentuara për qëllime
planifikimi, ky përdorim është integruar brenda njësive strukturore të cilat akomodojnë edhe përdorime
të tjera toke si Banim (A), Shërbime (S), etj. Nënkategoritë e evidentuara për këtë përdorim toke janë:
• Arsim parashkollor (AS.1)
• Arsim 9-vjeçar (AS.2)
• Arsim i mesëm (AS.3)
• Arsim profesional (AS.4)
• Zonë universitare (AS.5)
12. Përdorimi shëndetësi (SH)
Ky përdorim përfshin të gjithë sipërfaqet territoriale të rezervuara për institucionet shëndetësore apo
strukturat ndihmëse në funksion të tyre, të klasifikuara sipas dy nënkategorive kryesore:
• Zonë spitalore (SH.1)
• Ambulanca/ qendra shëndetësore (SH.2)
13. Përdorimi infrastruktura (IN)
Përdorimi “Infrastruktura”, me kod “IN”, të gjitha pjesët e infrastrukturave për transportin, mbetjet e
ngurta dhe të lëngshme, furnizimin me ujë, naftën dhe gazin, biokarburantet, komunikimin elektronik,
furnizimin me energji elektrike, mbrojtjen e tokës nga erozioni dhe rrëshqitja dhe mbrojtjen kundër
zjarrit, sipas legjislacionit të posaçëm.
• Rrjeti rrugor (IN.1)
• Buffer zonë e hekurudhës (IN.2)
• Buffer zonë e aeroportit (IN.3)
• Impiant i trajtimit të ujërave të ndotura (IN.4)
• Venddepozitimi i mbetjeve (IN.5)
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Terminali i autobuzave (IN.6)
Buffer zonë e TAP (IN.7)
Nënstacion elektrik (IN.8)
Brez mbrojtës i infrastrukturës kombëtare (IN.9)
Prodhim energjie fotovoltaike (IN.10)

Tabela 3. Kategoritë ekzistuese dhe të propozuara të përdorimit të tokës
Kategoritë
bazë të
Sipërfaqe
përdorimit (ha)
të tokës
Ekzistuese
A
E propozuar
Ekzistuese
IE
E propozuar
Ekzistuese
B
E propozuar
Ekzistuese
S
E propozuar
Ekzistuese
V
E propozuar
Ekzistuese
U
E propozuar
Ekzistuese
N
E propozuar
Ekzistuese
M
E propozuar
Ekzistuese
zU
E propozuar
Ekzistuese
IS
E propozuar
Ekzistuese
AR
E propozuar
Ekzistuese
AS
E propozuar
Ekzistuese
SH
E propozuar
Ekzistuese
IN
E propozuar

Korçë

drenovë Mollaj

310.0
470.5
140.0
200.4
551.0
221.1
2.4
2.4
15.9
25.8
15.6
15.6
0.0
15.8
65.0
65.5
0.0
0.0
16.3
20.1
227.0
210.1
11.5
26.9
4.4
4.4
71.6
152.3

272.3
272.3
86.6
98.8
2,812.0
2,706.5
0.0
0.0
3.1
3.1
77.0
77.0
6,277.6
6,277.6
0.5
0.5
0.0
0.0
2.4
2.4
123.5
138.4
1.9
1.9
0.2
0.2
80.2
158.5

188.8
182.3
1.1
7.5
1,948.7
1,948.7
0.0
0.0
3.9
3.9
15.7
15.7
3,457.3
3,457.3
0.7
0.7
0.0
0.0
0.9
0.9
0.0
0.0
0.8
0.8
0.2
0.2
67.2
67.2

Qendër
Bulgarec

Vithkuq

Voskop

Voskopojë

Lekas

498.3
479.9
66.1
105.4
3,945.2
3,889.0
0.0
0.0
5.1
5.1
28.0
28.0
2,823.0
2,823.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
0.0
4.0
4.0
0.6
0.6
109.7
145.1

131.8
131.8
11.9
11.9
2,276.8
2,276.8
0.0
0.0
2.1
2.1
129.8
129.8
20,056.4
20,056.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.0
0.0
0.7
0.7
0.3
0.3
85.8
85.8

198.5
198.5
0.0
1.1
2,661.5
2,660.3
0.0
0.0
3.7
3.7
58.4
58.4
4,199.3
4,199.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.8
0.0
0.0
1.3
1.3
0.1
0.1
54.8
54.8

196.0
196.0
4.7
10.9
1,515.9
1,511.6
0.0
0.0
3.1
3.1
64.1
64.1
11,340.5
11,338.7
0.0
0.0
1.7
1.7
3.3
3.3
0.0
0.0
0.5
0.5
0.1
0.1
45.7
45.7

98.7
98.7
0.0
0.0
481.1
481.1
0.0
0.0
3.0
3.0
210.2
210.2
12,575.1
12,575.1
0.0
0.0
1.2
1.2
0.4
0.4
0.0
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
54.6
54.6

1.3 zonat dhe njësitë e ndarjes së territorit
Sipas përcaktimeve të ligjit 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, njësi strukturore
të territorit” janë zonat më të vogla, në të cilat ndahet territori administrativ i një njësie vendore të
nivelit të parë për qëllime zhvillimi. Njësitë strukturore krijohen në proçesin e planifikimit vendor
dhe kanë kushte zhvillimore të njëtrajtshme, të cilat zbërthehen në nivel parcele, sipas përcaktimeve
të planit të përgjithshëm vendor dhe/ose dokumenteve të zhvillimit, në përputhje me dispozitat e këtij
ligji.
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Për të lehtësuar menaxhimin territorial, si dhe në përmbushje të detyrimeve ligjore të sipër cituara, i
gjithë territori administrativ i Bashkisë Korçë është ndarë në Njësi strukturore. Këto njësi shërbyen
si qelizat më të vogla për të cilat u përcaktuan rregullat dhe treguesit e zhvillimit. Ndarja e njësive
strukturore të territorit të Bashkisë Korçë ka marrë parasysh faktin që njësia strukturore bëhet për
qëllime të lehtësimit të proçedurave të zbatimit të instrumentëve të planifikimit si dhe të kontrollit
të zhvillimit. Ndarja e njësive strukturore është bërë duke siguruar plotësimin e njërit ose disa prej
kushteve të mëposhtme:
a) garantimin e kompaktësisë dhe njëtrajtshmërisë së tipologjisë hapësinore ekzistuese ose të
propozuar;
b) ekzistencën e treguesve të njëtrajtshëm të planifikimit dhe të zhvillimit;
c) ekzistencën e përdorimit homogjen të tokës dhe të strukturave në të, kategorive bazë të
përdorimit dhe nënkategorive të përdorimit të parashikura, përfshirë edhe funksione ose
aktivitete homogjene.
d) ekzistencën e vlerave të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe aspekte të rëndësishme të
mjedisit dhe shëndetit, sipas rastit;
e) kufizimin nga rrjeti rrugor, pavarësisht nga kategoritë e rrugëve dhe, nëse është rasti, nga linja
hekurudhore, kanale të hapura, breza sanitare, vija ujore, përrenj, lumenj dhe të tjera të kësaj
natyre;
f) paracaktimin e një zone me prioritet zhvillimi ose për realizimin e një projekti me rëndësi në
nivel qyteti nga një instrument vendor planifikimi në fuqi, sipas rastit.

1.4 Pozicionimi i shërbimeve dhe rrjeteve kryesore të infrastrukturave
1.4.1. Pozicionimi i hapësirave publike
Hapësira publike është hapësira e jashtme, si trotuari, rruga, sheshi, lulishtja, parku e të tjera të
ngjashme, në shërbim të komunitetit, ku menaxhimi mund të jetë publik dhe/ose privat. Hapësira
publike përfshin rrugëkalime publike dhe mjedise që janë të hapura për publikun ose në shërbim të
përdorimit publik, pavarësisht nga regjimi juridik i tokës dhe përtej përcaktimeve të pronës publike,
sipas ligjit nr. 8743,datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”.
Plani i Përgjithshëm Vendor ka analizuar hapësirat publike ekzistuese dhe ka ardhur me disa propozime
për përmirësimin dhe shtimin e tyre. Në qytetin e Korçës ka një kërkesë të fortë lokale për përmirësimin
e hapësirave të ndryshme publike. Bashkia është shumë e përgjegjëshme për rëndësinë e hapësirave të
lira të mirëmbajtura dhe gjatë viteve të fundit, janë realizuar shumë projekte rehabilitimi në kuadrin
e projektit “Rigjenerimi i Hapësirave të Gjelbërta”. Sot në Korçë ekziston një mori hapësirash të lira
me përmasa të ndryshme dhe e përdorur për qëllime të ndryshme si dhe akoma më shumë hapësira
të cilat mund të fuqizohen si hapësira publike përmes instrumenteve të ndryshëm të menaxhimit të
tokës. Më specifikisht ato janë:
•
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Qendra e qytetit të Korçës: Historia e qytetit modern fillon në shekullin e 15-të. Korça u
rrit dhe u bë qendër kulturore, ekonomike dhe tregtie me rëndësi në shekujt 18të dhe 19të
në Ballkan, në kuadrin e Perandorisë Osmane. Në fillim të shekullit të 19 të qyteti u përhap
përreth Pazarit dhe u nda nga lumi në dy pjesë - në komunitetin Kristian dhe atë Mysliman.
Gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 19 të dhe fillimit të shekullit të 20 të, qyteti u shtri në
veri. Bulevardi Republika është një shembull tipik i kësaj periudhe, i karakterizuar nga vilat
urbane të stilit neoklasik dhe eklektik. Këto zona, bashkë me Zonën e Pazarit, përfaqësojnë
trashëgiminë kulturore më me vlerë të Korçës. Mbas vitalizimit të shtetit shqiptar në 1920,
gjatë influencës dhe pushtimit Italian, u ndërtuan ndërtesat publike. Për këtë arsye, PPV-ja
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e trajton këtë zonë si hapësirën publike kryesore të Bashkisë Korçë. Kjo hapësirë mund të
kthehet në një trajtë akoma më atraktive nëse mundësohet shmangia e mjeteve të motorrizuara
në disa akse rrugore të Qendrës Historike të Korçës. Për ndërmarrjen e kësaj iniciative, është e
rëndësishme që pas miratimit të PPV-së, Bashkia e Korçës të hartojë një Plan për Menaxhimin
e Trafikut, i cili të orientojë qarkullimin në qytet duke mundësuar edhe rikthimin e disa zonave
në zona me prioritet këmbësorët dhe pedalimin.

Foto 1. Katedralja “Ringjallja e Krishtit”, Korçë

Foto 2. Pamje nga qyteti i Korçës
•

Rrugë dhe sheshe: shumë rrugë, shëtitore dhe bulevarde në Korçë të cilat karakterizohen nga
një bimësi e lartë e pemëve të reja dhe të rritura. Të kombinuara me trotuaret e gjera, disa prej
tyre mund të karakterizohen si “akse pedestriane të gjelbërta”.
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Parqet e lagjeve dhe “kopshtet xhepa” janë hapësira të gjelbërta të madhësisë së vogël dhe
mesatare me distanca të afërta me zonat e banimit. Vendi më i rëndësishëm i identifikuar për
këtë zhvillim është Parku Shetro, i lokalizuar në zonën ku rridhte në të kaluarën lumi i qytetit,
në perëndim të Birra Korça. Veç kësaj kërkohet të kryhet punë për rehabilitimin e hapësirave
të lira në hapësirat e degraduara ndërmjet blloqeve kolektive të banimit, në lagjet jugore të
qytetit.
o Parqet e bashkisë janë të vendosur në pjesën periferike më veriore urbane të qytetit,
duke ofruar një larmi aktivitetesh për banorët e zonës:
o Parku „Rinia‟ është parku urban më i madh i qytetit, i përdorur gjerësisht nga banorët
për shëtitje dhe argëtim. Parku është i vendosur pranë hyrjes veriore të qytetit dhe
ndodhet pranë Universitetit Fan S. Noli dhe Kompleksit Sportiv Skënderbeu.

Foto 3. Pamje nga qyteti i Korçës
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•

Hapësirat e lira përreth Kompleksit Sportiv Skënderbeu përbëjnë një park urban intensiv
me fokus në sportet e ndryshme. Bashkia është e ndërgjegjëshme për potencialet e kësaj qendre
dhe kohët e fundit ka propozuar zhvillimin e një kompleksi modern sportiv shumë-funksional.

•

Kodrat e Moravës: Kodrat, shkëmbinjtë dhe vendet e pjerrëta të Moravës rrëzë së cilës shtrihet
qyteti, në të kaluarën kanë qenë publike dhe të pyllëzuara. Duke pasuar proçesin e kthimit të
pronave mbas vitit 1990 pjesët kodrinore u janë rikthyer ish-pronarëve. Ndërkohë një prerje
masive dhe e paorganizuar e drurëve ka shërbyer për ngrohje rezidenciale të banorëve lokalë
në dekadat e fundit. Aktualisht, ekziston një përplasje ndërmjet PPV të vitit 1994 i cili ndalon
çdo aktivitet ndërtues për kërkesat e pronarëve të ndryshëm. Pylli në të kaluarën shërbente për
banorët e Korçës me një mori aktivitetesh të orientuara nga natyra dhe argëtimet dhe në mënyrë
të ngjashme zotëronte një diversitet të florës dhe faunës. Pavarësisht proçesit të shpyllëzimit,
këto zona vazhdojnë të shërbejnë si një zonë aktivitetesh sportive dhe ecjesh të lira, duke
ofruar pamje panoramike të qytetit dhe një lidhje natyrore ndërmjet parqeve bashkiake në veri
dhe zonave rezidenciale në jug. Bashkia ka të përcaktuar në Strategjinë, si një nga projektet
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prioritare në kuadër të Programit të Menaxhimit të Pyjeve, projektin “Rigjenerimi i Kurorës
së Gjelbër të Moravës”.
•

Përveç hapësirave publike brenda qytetit të Korçës, janë identifikuar edhe hapësirat kryesore
publike të cilat mund të jenë subjekt i projekteve pilot për rigjenerimin e tyre, në Njësitë
Adminsitrative të tjera të Bashkisë Korçë:
o Njësia Administrative drenovë: Hapësira përreth Kishës së Ristozit, e cila është një nga
objektet më të hershme të kultit në Ballkan.
o Njësia Administrative Bulgarec: Sheshi para Postës Shqiptare dhe shkollës, i cili përbën
hapësirën kryesore publike në këtë NjA.

Foto 4. Pamje nga njësia administrative Bulgarec
o Njësia Administrative Lekas: Shkolla e Njësisë Administrative Lekas, e cila mund t’i
shërbejë komuntitetit edhe si qendër rekreacioni jashtë orarit mësimor.

Foto 5. Pamje nga njësia administrative Lekas
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o Njësia Administrative Voskopojë: Sheshi i fshatit Voskopojë, si dhe hapësirat përreth
objekteve më të herëshme dhe më terheqëse në Voskopojë si Kisha e Shën Thanasit dhe
Manastiri i Shën Prodhromit. Këto hapësira mund të konceptohen si hapësira publike në
funksion të banorëve të zonës dhe turistëve, në afërsi të të cilave mund të parashikohen
edhe aktivitete të vogla ekonomike në funksion të mbështetjes së turizmit.

Foto 6. Kisha e Shën Thanasit, Voskopojë
o Njësia Administrative Voskop: Shkolla e Njësisë Administrative Voskop, e cila mund t’i
shërbejë komuntitetit edhe si qendër rekreacioni jashtë orarit mësimor.

Foto 7. Pamje nga shkolla e njësisë administrative Voskop
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o Njësia Administrative Mollaj: Hapësira në afërsi të shkollës dhe fushës së sportit, mund
të vlerësohet si hapësira publike kryesore e kësaj NjA. Gjithashtu hapësira më interesante
përsa i përket vlerave historike që përmban është Tuma e Kamenicës, hapësira përreth së
cilës mund të përmirësohet përmes disa ndërhyrjeve akupunkturë, në funksion të rritjes së
vizibilitetit të këtij siti historik.
o Njësia Administrative Vithkuq: Godina e njësisë administrative, shkolla dhe kisha në
fshatin Dukas.
Mënyra e planifikimit të hapësirave publike, të gjelbra dhe sportive, si dhe instrumentet e mundshme
për menaxhimin dhe rritjen e sipërfaqeve në funksion të hapësirave publike, janë të paraqitura në
Kapitullin 2 “Plani i shërbimeve dhe infrastrukturave publike”
1.4.2. Pozicionimi i Infrastrukturave rrugore
Meqënëse një nga problematikat kryesore të evidentuara gjatë hartimit të analizës së infrastrukturës
ishin problematikat në qarkullim si pasojë e mungesës së një hierarkie rrugore, si p.sh. lidhje të rrugëve
interurbane kryesore drejtpërdrejt me rrugë lokale, propozimet për ndërhyrje në infrastrukturën
rrugore kanë të bëjnë kryesisht me ndërhyrje në rrugët ekzistuese për të konsoliduar rrjetin rrugor dhe
për ta plotësuar atë me rrugë të kategorive të përshtatshme për ta bërë sa më efiçent qarkullimin. Një
plan i tillë duhet të realizohet për të siguruar në mënyrë të veçantë:
- Përmirësimin e kushteve të qarkullimit (lëvizjen dhe parkimet)
- Reduktimin e aksidenteve rrugore
- Reduktimin e ndotjes atmosferike dhe zhurmave
- Respektimin e vlerave ambjentale
- Zvogëlimin e shpenzimeve publike dhe private
Ndërhyrjet e propozuara do të parashtrohen më me detaje në Kapitullin 2. Plani i shërbimeve dhe
infrastrukturave publike, ndërsa në këtë nënçështje po prezatojmë propozimet territoriale kryesore
përsa i përket infrastrukturës rrugore. Në hartat e mëposhtme jepet rrjeti rrugor ekzistues i Bashkisë
Korçë dhe ai i propozuar me qëllim të përmirësimit të cilësisë së këtij rrjeti për të
zvogëluar periferialitetin e njësive administrative dhe fshatrave të Bashkisë nga qendra (Qyteti i
Korçës).
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Figura 3. Rrjeti rrugor ekzistues, Bashkia Korçë

Figura 4. Rrjeti rrugor i propozuar, Bashkia Korçë
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1.4.3. Pozicionimi i Shërbimeve arsimore, sociale dhe shëndetësore
Ndërhyrjet e propozuara do të parashtrohen më me detaje në Kapitullin 2, “Plani i shërbimeve dhe
infrastrukturave publike”, ndërsa në këtë nënçështje po prezatojmë propozimet territoriale kryesore
përsa i përket infrastrukturës arsimore, sociale dhe shëndetësore.
Çerdhet:
Sipas standardit të adoptuar1, Bashkia e Korçës ka nevojë për rreth 31 çerdhe në total, ndërkohë që
funksionale ka vetëm një. Duke pasur parasysh standardin e hapësirës së kërkuar për çdo fëmijë
(25m2) sipërfaqja e kërkuar për t’i shërbyer fëmijëve është rreth 46 000 m2, që nënkupton një shumë
të konsiderueshme për ndërtimin e çerdheve.
Kopshtet:
Nga pikëpamja e mbulimit të popullsisë dhe shpërndarjes, numri i kopshteve në Bashki është në
nivelin e duhur (madje e tejkalon) por, sipërfaqja në dispozicion të nxënësve është e vogël në krahasim
me atë që kërkon standardi. Që të arrihet standardi 18 m2 për çdo nxënës, duhet të ndërtohen edhe
37000 m² hapësirë për kopshte.
Për të përmbushur këto standarde, PPV-ja parashikon struktura të reja të pozicionuara siç tregohen në
hartën e mëposhtme:

Figura 5. Kopshte dhe çerdhe ekzistuese dhe të propozuara

Rregullorja e planifikimit parashikon 1 çerdhe për 1000 banorë dhe 25-30 fëmijë për 1000 banorë. Në standardin e
adoptuar ne kemi parashikuar për çdo çerdhe një minimum prej 50-60 fëmijësh që nënkupton zvogëlimin e numrit të
çerdheve me të paktën 2 herë.

1
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Shkolla 9-vjeçare:
Në bazë të popullsisë, Bashkia e Korçës duhet të kishte rreth 22 shkolla 9-vjeçare (1 shkollë për
6 000 banorë2) por, në fakt ka 47 shkolla të tilla (publike dhe jo-publike). Pra, ky standard është i
tejkaluar, për shkak edhe të vendndodhjes gjeografike të zonave urbane (shpërndarjes në territor) pasi
kjo kushtëzon rrezen e shërbimit të shkollave. Parë vetëm nga ky këndvështrim, Bashkia e Korçës
nuk ka nevojë për shkolla të reja. Nga ana tjetër, nëse llogaritet standardi i kërkuar prej 20 m2 për
nxënës, Bashkia Korçë, ka nevojë për rreth 87 000 m2 shtesë hapësira shkollore për këtë nivel arsimor.
Situata më prioritare është në qytetin e Korçës, ku kërkohen rreth 65 159 m2 hapësira të reja shkollore
për të arritur standardin e kërkuar nga rregullorja. Nëse llogaritet pritshmëria për vitin 2030, në bazë
të popullsisë, atëhere nevoja për hapësira shkollore për të respektuar edhe standardin e kërkuar nga
rregullorja është rreth 94 000 m2.
Si rrjedhojë, Bashkia Korçë do të bëjë një plan të shtimit të hapësirave shkollore në vendndodhjet
aktuale të shkollave, duke konsideruar shtesa katesh apo shtesa anësore të ndërtesave shkollore, për
të arritur standardin e kërkuar. Ndërtimi i shkollave të reja, do të konsiderohet si opsion i dytë pas
shfrytëzimit të mundësive për shtesa hapësirash.
Duke kombinuar kërkesat e standardeve të kërkuar më sipër, me atë të rrezes së shërbimit dhe duke
marrë parasysh edhe intensitetin demografik të zonave urbane specifike, nevoja për shkolla të reja
në Bashkinë e Korçës mund të ketë të paktën për një shkollë 9-vjeçare.

Figura 6. Shkolla 9-vjeçare ekzistuese dhe të propozuara

Standardi i parashikuar 1 shkollë për 6000 banorë në fakt nënkupton që çdo shkollë të ketë mesatarisht 600-700 nxënës
duke marrë parasysh përbërjen moshore të popullsisë. Mesatarja e nxënësve për shkollë është shumë më e ulët se kaq.

2
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Shkolla të mesme:
Si në rastin e shkollave 9-vjeçare, edhe në rastin e shkollave të mesme duket se numri i shkollave,
nëse i referohet standardit të parë ( 1 shkollë për 9000 banorë) është i realizuar dhe tejkaluar, pasi nga
tetë shkolla që “kërkohen” janë rreth 16 të tilla3.
Në rastin e Njësive Lekas, Vithkuq dhe Voskopojë, numri i vogël i nxënësve në moshë (për shkollë të
mesme nuk e justifikon ndërtimin e një shkolle të re, por ata mund të sistemohen duke iu subvencionuar
transporti për në shkollat e afërta (në rastin konkret në Mollaj).
Duke harmonizuar këto të dhëna me rrezen e shërbimit kërkohet:
Ndërtimi i një shkolle të mesme në Bulgarec
Ndërtimi i një shkolle të mesme në Drenovë/periferi i qytetit të Korçës
Gjithashtu, kërkohet zgjerimi i hapësirave ndërtuese për t’i shërbyer nxënësve sipas standardit. Në
total, kërkohet që të shtohen hapësira me rreth 43 000 m2 duke u kujdesuar fillimisht që të zgjerohen
hapësirat e ndërtesave ekzistuese dhe vetem më pas, të shihet mundësia e ndërtimit të shkollave të
reja.

Figura 7. Shkolla të mesme ekzistuese dhe të propozuara
Arsimi i Lartë:
Korça si qendër rajonale arsimore, duhet të sigurojë hapësirat e nevojshme për objekte për arsimin e
lartë. Zona pranë Universitetit “Fan S. Noli”, një zonë e përshtatshme si territor dhe nga ana pronësisë
së tokës si aset vendor.
3

Në shkollat e mesme përfshihen edhe 34 shkolla jo-publike në qytetin e Korçës (Medreseja, jo-publike Thimi Marko)
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Arsimi privat – Listimi i qartë dhe informimi i biznesit vendas për listën aktuale të institucioneve
arsimore dhe mundësitë për objekte arsimore private, është i rëndësishëm për të mbuluar nevojat
arsimore të Korçës si rajon. Kujdes të veçantë i duhet kushtuar shkollave profesionale, sipas
tendencave të zhvillimit të qytetit, si dhe kundrejt legjislacionit përkatës.
Shërbimet Sociale:
Rregullorja e planifikimit të territorit për objektet me karakter të përdorimit publik, parashikon që
ndërtimi i tyre të bëhet në raportin 2 m2 për banorë. Kjo sipërfaqe është e parashikuar në nivelin e
zonës ose njësisë strukturore me prioritet zhvillimi.
Hapja ose ndërtimi i qendrave sociale ka prioritet mbulimin me shërbime sociale, sipas nevojave specifike
të komunitetit të zonave të qytetit dhe tipologjisë së qendrave që i ofrojnë këto shërbime. Qendrat ditorë
janë më të rekomandueshme dhe në raste të veçanta rezidenciale dhe Qendrat e emergjencës.
Me zgjerimin e Bashkisë do të duhet të shikohet mirë mbulimi sipas nevojave për këto qendra
veçanërisht në njësitë administrave të Bashkisë.
Korça ka aktualisht 12 qendra sociale, që operojnë në nivel bashkie/qyteti (figura 51) dhe planifikon
ngritjen e qendrave të reja ditore për mbulim më të mirë të zonave.
Aktualisht propozohen këto qendra të reja:
•

Qendër tjetër ditore për moshën e tretë pranë BKT.

•

Qendër ditore tek Shkolla Naim Frashëri për fëmijë si dhe një qendër për moshën e tretë

•

Qendër pranë Pallatit të Entit të Banesave në unazë, qendër ditore për fëmijë

•

Qendër ditore për Moshën e tretë tek Lagjia 14

Shëndetësia:
Aktualisht Bashkia Korçë ka 23 Qendra Shëndetësore dhe Bashkia duhet të propozojë dhe objekte të
tjera shëndetësore, për të pasur mbulim më të mirë
•

Blerje Qendër Shëndetësore lagjia 3

•

Blerje Qendër Shëndetësore lagjia 17

•

Blerje Qendër Shëndetësore lagjia 9

•

Ndërtim qendër shëndetësore në fshatin Ravonik

Treguesi sipas rregullores së planifikimit urban, është 1 ambulancë / 1500-2000 m² dhe me sipërfaqe
700-1000 m².
Referuar të dhënave të Gjendjes Civile ka rreth 130.000 banorë, dhe sipas standardit numri i
Ambulancave për të mbuluar Bashkinë duhet të ishte rreth 65 . Duke qenë se është funksion i pushtetit
qendror ende i pa deleguar, këto projekte duhet të jenë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë
si dhe të kihet parasysh verifikimi i numrit të banorëve të njësive për vendimmarrje të ndërtimit të
Ambulancave të reja.
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Figura 8. Qendrat shëndetësore ekzistuese dhe të propozuara

•

1.4.4. Kushtet teknike kryesore për realizimin e infrastrukturave
Infrastruktura Arsimore:

Plani i Përgjithshëm Vendor përmbledh instrumenta të planifikimit të territorit të cilat parashikojnë
nevojën edhe për infrastrukturat arsimore, në përgjigje të gjendjes ekzsituese dhe standardeve të
planifikimit të këtyre infrastrukturave, siç përcaktohen në ligjin e planifikimit (107/2014) dhe
rregulloret përkatëse (vkm nr.671 dhe vkm nr. 408). Megjithatë, kushtet teknike për realizimin e këtyre
infrastrukturave përcaktohen në mënyrë më të detajuar në legjislacionin sektorial përkatës, dhe më
konkretisht në ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”
dhe në aktet nënligjore përkatëse.
Kushtet teknike kryesore për projektimin e hapësirave të brendshme:
Në shkresën e MAS, të datës 27/08/2015, me subjekt “Mbi zbatimin e Udhëzuesit “Për projektimin
e ndërtimeve shkollore , normat dhe standartet”, me Nr. Protokolli 6205 , u kërkohet të gjitha
subjekteve fizikë/juridike si dhe entiteteve publike dhe private, të përfshirë në proçesin e planifikimit,
programimit, dizenjimit dhe ndërtimit të objekteve të reja shkollore, apo në rehabilitimin e objekteve
ekzistuese, të hartojnë dhe të marrin në dorëzim projektet në përputhje me normat dhe standartet e
parashikuar në Udhëzuesin për Projektimin e Ndërtesave Shkollore.
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Sipas këtij udhëzuesi vlerësimi i nevojave për hapësira për mësimdhënie dhe mbështetje edukative
vlerësohet në bazë të:
a) Kurrikulumit;
b) Fondit javor të orëve mësimore;
c) Përqindjes së shfrytëzimit dhe kapacitetit të dhomave
Dhomat/zyrat e administratës dhe të shërbimeve përcaktohen sipas:
a) numrit të shfrytëzuesve dhe funksioneve të tyre.
Numri i tualeteve dhe hapësirave të tjera sanitare përcaktohet në proporcion me kapacitetin e
përgjithshëm të shkollës (për shembull, për një tualet llogaritet një mesatare prej 30 nxënës)
Madhësia e shkollës
Madhësia e shkollës zakonisht përcaktohet nga:
a) numri i nxënësve të regjistruar (numri aktual dhe ai i planifikuar i nxënësve)
b) metoda e zgjedhur për menaxhimin e hapësirës dhe mësimdhënies.
Ekzistojnë dy metoda të menaxhimit të hapësirës dhe të mësimdhënies, varësisht nga mënyra e
shfrytëzimit të klasave të mësimit:
a) Shfrytëzimi i fiksuar i klasave është kur një klasë nxënësish (grup nxënësish) caktohet në një
dhomë mësimore dhe mësimdhënësit e lëndëve të ndryshme shkojnë nëpër dhomat mësimore
për të dhënë mësim, dhe/apo nxënësit lëvizin nëpër dhomat e specializuara të mësimit, duke
lënë dhomën e tyre të zakonshme të mësimit bosh. Për shkak të presionit të rëndë demografik
(numri i lartë i nxënësve edhe deri në tre ndërrime) dhe mungesës së dhomave të specializuara
të mësimit të mbushura me pajisje, ky sistem është më i zakonshmi që përdoret në Shqipëri.
b) Sistemi rotativ i mësimdhënies ku pas çdo ore mësimore nxënësit lëvizin dhe shkojnë në
dhomat mësimore të përcaktuara për lëndë të caktuar, si p.sh. për gjeografinë, gjuhën, shkencat
etj. Ky sistem është më ekonomik dhe kërkon më pak dhoma të mësimit. Ai gjithashtu ka edhe
përparësi të tjera, siç janë ekspozimi i përhershëm i mjeteve didaktike të lëndës të dedikuar për
atë dhomë mësimi apo laborator. Këto udhëzime e rekomandojnë këtë sistem dhe i bazojnë
llogaritjet e madhësisë së shkollës për nivelet e arsimit të mesëm të ulët dhe të lartë në këtë
teori.
Me pëlqimin e autoriteteve të MAS madhësia minimale dhe ajo maksimale e shkollave të reja
standarde janë përcaktuar si në vijim:
(i)
paralelet e shkollave parafillore dhe fillore: 1 dhe 2 cikle të plota (6 dhe 12 klasë nxënësish),
(ii)
shkollat parafillore dhe fillore: 3 deri 6 cikle të plota (15 deri 30 klasë nxënësish),
(iii)
shkollat e mesme të ulëta: 2 deri 10 cikle (8 deri 36 klasa nxënësish),
(iv)
shkollat e mesme të larta: 4 deri 12 cikle (12 deri 33 klasa nxënësish).
Me qëllim lehtësimin e planifikimit paraprak të ambjenteve të brendshme, ky studim do t’i referohet
standardeve të mëposhtme për projektimin e shkollave, sipas cikleve përkatëse:
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Tabela 4. Madhësia e dhomave mësimore
Niveli i arsimit
Dendësia e popullsisë
Parafillor
Fillor
Mesëm i ulët
Mesëm i lartë

Vende për nxënësit
Ulët
Lartë
24
24
24
24

Sipërfaqja në m²
Ulët
Lartë

30 - 36
30 - 36
30 - 36
30 - 36

48
44
45
nuk ka

m²/vend të nxënësit
Ulët
Lartë

65
58
58
58

2.0
1.8
1.9
nuk ka

1.8 - 2.2
1.6 - 1.9
1.6 - 1.9
1.6 - 1.9

Tabela 5. Shkollat fillore
Sipërfaqja bruto mesatare në m²/për nxënës

Grupimi i hapësirave
6KL
12 KL
18 KL
sipas funksionit
Dendësia e
dendësia e ulët (viset rurale)
popullsisë
Mësimdhënia
dhe mbështetja
6.89
6.07
6.39
pedagogjike
(parafillore)
Mësimdhënia
dhe mbështetja
3.86
3.39
5.04
pedagogjike (fillore)
Ndërtesat opsionale
0.00
0.23
0.27
Gjithsej përfshirë
qarkullimin pa ndërt.
4.37
3.84
5.27
Opsionale
Gjithsej përfshirë
qarkullimin me
nuk ka
4.07
5.54
ndërt. Opsionale

24 KL

18 KL

24 KL

36 KL

36 KL

dendësia e lartë (Viset urbane)
7.66

4.94

5.16

5.22

5.12

4.99

4.28

4.10

3.98

3.86

0.90

0.03

0.51

0.67

0.56

5.43

4.39

4.28

4.19

4.07

6.33

4.42

4.79

4.86

4.63

Tabela 6. Shkollat e arsimit bazik (themelor)
Sipërfaqja bruto mesatare në m²/për nxënës
Grupimi i hapësirave sipas funksionit
Dendësia e popullsisë
Mësimdhënia dhe mbështetja pedagogjike
(parafillore)
Mësimdhënia dhe mbështetja pedagogjike
(fillore)
Mësimdhënia dhe mbështetja pedagogjike
(e mesme e ulët)
Administrata
Shërbimet e përbashkëta
Gjithsej përfshirë qarkullimin

20 KL

30 KL

dendësia e ulët
(Viset rurale)

30 KL
40 KL
dendësia e lartë
(Viset urbane)

5.14

4.82

4.16

4.24

3.48

3.43

3.82

3.80

11.56

10.75

7.21

6.90

0.56
0.98
8.42

0.44
0.91
7.85

0.29
0.87
6.37

0.22
0.85
6.16
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Tabela 7. Shkollat e mesme të ulëta
Sipërfaqja bruto mesatare në m²/për nxënës
Grupimi i hapësirave sipas
funksionit

12 KL

20 KL

dendësia e ulët

Dendësia e popullsisë
Mësimdhënia dhe mbështetja
pedagogjike
Administrata
Shërbimet e përbashkëta
Gjithsej përfshirë qarkullimin

16 KL

20 KL

24 KL

28 KL

32 KL

dendësia e lartë (Viset urbane)

(Viset rurale)
5.70

5.33

4.71

6.26

5.42

4.95

5.13

0.68
0.67
7.05

0.52
0.63
6.49

0.45
0.62
5.77

0.48
0.89
7.63

0.44
0.87
6.73

0.40
0.87
6.22

0.38
0.86
6.36

Tabela 8. Shkollat e mesme të larta
Sipërfaqja bruto mesatare në m²/për nxënës
Hapësirat funksionale
Hapësira për mësim dhe mbështetje
pedagogjike
Hapësira për administratë
Hapësirat plotësuese
Totali me përfshirje të hapësirave të
komunikimit (qarkulluese)

21 KL

24 KL

27 KL

30 KL

33 KL

4.93

4.37

4.64

5.47

5.41

0.47
0.95

0.44
0.93

0.41
0.92

0.38
0.89

0.35
0.89

6.35

5.73

5.97

6.74

6.65

Madhësia e klasave
Gjithmonë mbi bazën e Udhëzuesit për projektimin e ndërtesave shkollore të Ministrisë së Arsimit
sipërfaqet mesatare të dhomave mësimore radhiten prej 44 deri në 48 m² për shkollat në zona me
popullsi të dendësisë së ulët me klasë të nxënësve prej 24 vetave dhe prej 58 deri 65 m² në zonat me
popullsi të dendësisë së lartë me klasë të nxënësve prej 30-36 vetave (shihni tabelën 4 më lartë).
Këto dimensione janë llogaritur në bazë të kapaciteteve të kërkuara (24 dhe 30-36 nxënës), numrit
dhe përmasave të bankave në rreshtat ballorë (3 banka të dyfishta) si dhe në rreshtat gjatësorë (shihni
modelet e dhomave mësimore në figurën më poshtë).
Kushtet teknike kryesore për projektimin e hapësirave të jashtme:
Hapësirat e jashtme ndahen në tri kategori:
a) Hapësirat e caktuara për zona të rekreacionit (fushat e lojës) dhe zona për sport;
b) Zonat e qarkullimit përfshirë ato për automjete (rrugët dhe parkingu) dhe për këmbësorë
(trotuaret dhe shtigjet);
c) Zonat e gjelbra dhe ato të mbjella me drunj, kaçube, shkurre, si dhe lëndinat.
Kërkesa minimale e sipërfaqes së tokës për çdo lloj të shkollës llogaritet duke shtuar hapësirat e
jashtme të nevojshme për sipërfaqet e ndërtuara të çdo ndërtese. Kjo sipërfaqe varet nga kapaciteti i
shkollës, numri i kateve, dhe proporcioni i parallogaritur i tokës për sipërfaqe të mbjella dhe hapësira
të qarkullimit.
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dHOMË MËSIMI STANdARdE
30 dhe 36 nxënës
Niveli i Mesëm i Ulët dhe i Lartë

BASHKIA KORÇË

dHOMË MËSIMI STANdARdE
24 nxënës
Niveli i Mesëm i Ulët

Tabela 9. Arsimi fillor
Sipërfaqja minimale e lokacionit për kokë nxënësi (m²/i për nxënës)
Madhësia e shkollës

dendësia e popullsisë

6 klasë të nxënësve
12 klasë të nxënësve
18 klasë të nxënësve
18 klasë të nxënësve
24 klasë të nxënësve
24 klasë të nxënësve
18 klasë të nxënësve
18 klasë të nxënësve
24 klasë të nxënësve
30 klasë të nxënësve
36 klasë të nxënësve
36 klasë të nxënësve

E ulët
E ulët
E ulët
E ulët
E ulët
E ulët
E lartë
E lartë
E lartë
E lartë
E lartë
E lartë

P
10.9
10.3
10.9
─
9.9
─
9.9
─
─
─
─
─

Numri i kateve
P+1
─
─
─
8.3
─
7.7
0.0
7.6
7.5
7.1
6.4
─

P+2
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
5.7

Tabela 10. Arsimi i mesëm i ulët
Sipërfaqja minimale e lokacionit për kokë nxënësi (m²/i për nxënës)
Madhësia e shkollës

dendësia e popullsisë

12 klasë të nxënësve
16 klasë të nxënësve
20 klasë të nxënësve
20 klasë të nxënësve
24 klasë të nxënësve

E ulët
E ulët
E ulët
E lartë
E lartë

P
16.2
14.7
11.4
12.0
10.7

Numri i kateve
P+1
─
11.4
9.3
9.6
8.5
bolles+wilson
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28 klasë të nxënësve
32 klasë të nxënësve
36 klasë të nxënësve

E lartë
E lartë
E lartë

9.4
9.5

7.9
8.0

7.0
7.0

Numri i kateve
P+1
9.8
8.9
8.2
7.5
7.3

P+2
─
7.9
7.2
6.5
6.4

Tabel 11. Arsimi i mesëm i lartë
Sipërfaqja minimale e lokacionit për kokë nxënësi (m²/i për nxënës)
Madhësia e shkollës

dendësia e popullsisë

21 klasë të nxënësve
24 klasë të nxënësve
27 klasë të nxënësve
30 klasë të nxënësve
33 klasë të nxënësve

E lartë
E lartë
E lartë
E lartë
E lartë

P
11.5
10.6
10.1
9.3
8.9

Infrastruktura Rrugore
Nga analiza e bërë nga ekspertët tanë, bazuar në inventarizimet apo vrojtimet e pjesëshme të bëra në
studime të tjera më parë në Bashkinë e Korçës, të cilat ne i studjuam gjatë analizës në fazën e parë,
na rezulton se rrugët ekzistuese në qytetin e Korçës, nuk i përgjigjen “parametrave gjeometrikë
të trafikut” aktual dhe atij të prespektivës.
Në përmbledhje te analizës të regjistrimit të automjeteve për vitet 2010 – 2015 si më poshtë:
Tabela 12. Regjistrimi i automjeteve për vitet 2010-2015
Viti
Rrethi Korçë
Automjete
%
Ndryshimi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bashkia Re

22597
100 %

21770
96.3402

20778
91.9502

22291
98.6458

24897
110.1783

26239
116.1171

Total
%

0%

-3.6598

-4.3900

+6.6956

+11.5325

+5.9388

16.1171

-827

-992

+1513

+2606

+1342

+3642

Ndryshimi mjete 0

Nga analiza e mësipërme rezulton se në vitet 2011 dhe 2012 kemi pasur një rënie të shkallës të
motorizimit në Korçë, respektivisht me – 827 mjete (ose -3.66 %) dhe - 992 mjete (ose – 4.39 %),
fenomen që shpjegohet me vendimin e Qeverisë së Shqipërisë për të siguruar çregjistrimin e mjeteve
jashtë përdorimi, pa paguar taksat e prapambetura. Pas këtij viti e në vazhdim, në vitet 2013, 2014 dhe
2015, kemi patur një rritje respektive me +1513 (ose 6.69 %), +2606 (ose 11.53%) dhe 3642 mjete
(ose 16.12 %); të dhëna këto mjaftueshmërisht të besueshme për të pranuar një rritje mesatare vjetore
në vijueshmëri
( 6.69 +11.53+16.12) : 3 = 11.45 % ,
që do na shërbejnë për të parashikuar rritjen e shkallës të motorizimit dhe të flukseve të trafikut,
krahas ndryshimeve demografike, social ekonomike dhe legjislative e administrative, për periudhën
horizont të PPV (2025) nga 26 239 me një shtesë të automjeteve të regjistruara prej 45 058 njësi , ose
me plus 172% si dhe me një nxjerrje jashtë përdorimi në masën rreth 4% në vite, me një total prej
rreth 60% në 15 vite ose me 15 614 njësi, me një shtesë në total prej 29 444 automjete dhe duke e
rritur numrin e automjeteve në qarkullim në 55 783 automjete në vitin 2030 (me 92263 banorë). Në
këtë mënyrë arrihet në një mesatare prej rreth 604 automjete për 1000 banorë, në vlera të përafërta
me qytetet e ngjashme me Korçën në BE, dhe pa dyshim edhe kërkesat për mobilitet motorik, pa
marrë parasysh rritjet e pritëshme ekonomike dhe përmirësimin e nivelit të jetesës, do të shoqërohen
me rritjen e kërkesës për mobilitet, dhe do ta rrisin nivelin e kërkesës për mobilitet të motorizuar të
paktën në 220 - 230% kundrejt vitit 2015 (100%). Është e qartë se rritja e kërkesave për mobilitet
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është shumë më e lartë se rritja e shkallës të motorizimit (pronësisë mbi autovetura private) prandaj
kjo rritje mund të parashikohet deri në masën 250 % me një rritje mbi 150 %.
Siç tregojnë tendencat e zhvillimit, në setet e statistikave të detajuara më sipër, dhe krahasimet me
vendet fqinje, rrjeti rrugor egzistues, si bazë e elementit të “Ofertës” në transport, do të jetë gjithmonë
e më pak adekuat kundrej rritjes të “Kërkesës” që prezantuam më sipër. Kjo është arsyeja që Plani
i Përgjithshëm Vendor (PPV) i zhvillimit për Bashkinë e Korçës, sikurse tregohet dhe në hartën e
mësipërme të rrjetit rrugor, ka përfshirë një projekt të Klasifikimit të rrjetit rrugor urban mbi kërkesat
që shtron Kodi Rrugor për klasifikimin mbi “kriterin e destinacionit” të rrugëve urbane, me qëllim
që në të ardhmen të bëhen “Plane të detajuara” me afate të mirë planifikuara, fillimisht në formën
e “kartë-projekteve” për Zhvillimin e këtij Rrjeti (shih në Aneks) si dhe ndërtimin e një seri rrugësh
të reja, që do të fillojnë me rrugët “Primare” në afërsi me qëndren e qytetit, nga zona qëndrore në
periferi, dhe dora-dorës, sipas këtij arsyetimi do të shtrihet dhe për rrugët “sekondare” të qytetit.
Ndërkohë në rang Bashkie, është klasifikuar dhe parashikuar projektimi dhe ndërtimi i rrugëve që do
të lidhin qendrën kryesore të bashkisë, Qytetin e Korçës, me Njësitë e reja Administrative (NJA),
me Rrugë ekstraurbane të kategorisë të dytë (fig. 9), dhe të këtyre të fundit me fshatrat përkatëse të
NJA, me Rrugë ekstraurbane të kategorisë të tretë (fig. 10); përkatësisht me seksionet e treguara në
hartën e rrjetit rrugor të propozuar për Bashkinë e re Korçë, si dhe të rrjeteve rrugore brenda këtyre
fshatrave të cilat do të projektohen dhe ndërtohen si rrugë urbane të kategorisë së dytë dhë si rrugë
urbane lokale si në hartën e rrugëve:

Figura 9. Seksioni tërthor tipik për rrugët rurale dytësore qe do lidhin Njësitë administrative me
qendrën kryesore TDMV 1000 – 5000 mjete / 24 orë

Figura 10. Seksioni tërthor tipik për rrugët rurale lokale qe do lidhin Njësitë Administrative me
Fshatrat
TDMV < 1000 mjete / 24 orë
bolles+wilson
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Kompozimi dhe ndërtimi i grafit rrugor të qytetit të Korçës është hartuar sipas një metodike të veçantë
të përpunuar nga IST në vijim të kërkësave të Kodit Rrugor.

Figura 11. Skema e hartimit të grafit të rrjetit rrugor
Ky graf është hedhur si një hartë në GIS dhe shërben për të krijuar një sistem të plotësimit të kërkesave
të Kodit Rrugor për inventarizimin e Rrjetit Rrugor , krijimin e planeve të zhvillimit dhe mirëmbajtjes
të rrjetit rrugor, për plotësimin me sinjalistikë të këtij rrjeti duke kaluar në hartimin e “Kadastrës
të Sinjalistikës” të rrjetit rrugor, që na lehtëson për hartimin e skemës të qarkullimit të trafikut
urban si dhe të mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve në rrjetin rrugor sipas nevojave të parashikushme për
komunikacion.
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Figura 12. Grafi i rrjetit rrugor për qytetin e Korçës
bolles+wilson
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Rrugët e reja
Për përballimin e kërkesave në rritje për mobilitet, në bazë të zhvillimit prespektiv të qytetit, në
kuadër të zbatimit të objektivave strategjike në Strategjinë e Zhvillimit të Territorit, është
parashikuar ndërtimi i rrugëve të reja, si më poshtë:

Figura 13. Rrjeti rrugor i propozuar, Bashkia Korçë
Të gjitha këto masa për ndërtime rrugësh të reja, kanë për qëllim që të krijojnë për Bashkinë dhe për
qytetin e Korçës një infrastrukturë bashkëkohore, ku përfshihen edhe autostradat Urbane, siç janë
parashikuar në amendimet e fundit të Kodit Rrugor në Bazë të Euro Kodit.
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Figura 14. Hierarkia (shkallëzimi i kategorive) të standartit të rrjetit rrugor

Figura 15. Skema e lidhjes funksionale e tipeve të ndryshme të rrugëve
bolles+wilson
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Rëndësia e Planit të Trafikut në kushtet teknike të projektimit
Kriteret Teknike të Rregullimit të Qarkullimit në Qendrat e Banuara përcaktojnë drejtimet dhe kushtet
nga të cilat duhet të orientohen projektuesit e PUT-it (Planit Urban të Trafikut). Synimi është që të
sigurojmë një organizim sa më të mirë dhe me një siguri të lartë të transportit në zonat urbane, në
përputhje me Kodin Rrugor dhe Rregulloren e tij. Në këtë kuptim Kriteret Teknike luajne rolin
e Kushteve Teknike dhe janë të detyrueshme për të gjithë projektuesit e kësaj fushe. Kriteret
Teknike plotësojnë atë boshllëk që është vërejtur deri më sot për hartimin e PUT-it për qendrat urbane
si një detyrim që rrjedh nga zbatimi i kërkesave të Kodit Rrugor. Planet Urbane të Trafikut duhet të
përshtaten plotësisht me treguesit më të fundit të planifikimit urban, si plane në proçes, në përmirësim
të vazhdueshëm sipas kërkesës dhe ofertës së transportit.
gjelbërimi
Gjelbërimi rrugor duhet të përdoret si element përbërës i infrastrukturës rrugore në të gjitha kategoritë
e rrugëve. Përveç vlerave estetike që mbart nëpër qytet, ai shërben në elementët e sigurisë së rrugës,
mbrojtjen mjedisore, mbrojtjen ndaj ndotjeve të ndryshme, rregullimin e mikroklimës, etj. Rrugët
lokale dhe ato në rang rrethi duhet të pajisen gjithashtu me elementë dekorativë, shatërvane, ujë
të pijshëm dhe stola pushimi. Infrastruktura rrugore duhet të përfshijë stacion autobuzash, kabina
telefonike publike, kosha mbeturinash në shërbim të këmbësorëve, stola, mbajtëse biçikletash dhe
elementë të tjerë që përfaqësojnë kulturën qytetare. Kjo gjë është veçanërisht e rëndësishme për një
qytet të ditëve tona.
Tipologjia e rrugëve
Rrjeti rrugor përfaqëson pjesën më vitale dhe më delikate të një zone urbane, duke e konsideruar si
një organizëm të gjallë që është vazhdimisht i “ushqyer” me njerëz, mallra, energji, informacion.
Përgjatë rrjeteve rrugore urbane, si dhe në hapsirat publike që lidhin ato, shtrihen infrastrukturat teknike
të furnizimit tradicional me energji (ujin, ndriçimin, gazin, ujin e nxehtë, etj.), të komunikacionit
(rrjetet kabllore, të telefonisë), të ujrave të bardha dhe të zeza.
Rrjeti urban rrugor duhet të jetë i ndarë në tre kategori rrugësh: primare, sekondare dhe terciale.
Standartet Kryesore të Rrugëve - Parametrat e Zhvillimit të Rrugëve të Bashkisë Korçë
Kufi Rrugor përkufizohet si fundi i pronësisë rrugore, i cili rezulton nga aktet e blerjes ose nga
brezat e shpronësimit të projektit të miratuar. Në mungesë të tyre, kufiri formohet nga buza e jashtme
e hendekut të sigurimit apo kanalit, kur ai ekziston, ose nga këmba e skarpatës, nëse rruga është në
lartësi, ose nga buza e sipërme e skarpatës, nëse rruga është në thellësi.
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kufi rrugor

kanal mbrojtes
brigjet e rruges

kanal

argjinature
brigjet e rruges
kufi rrugor

bankine

bankine
karrexhate

brezi i perkatesise

brezi i perkatesise

brezi i rezervuar

ZONE RRUGORE

Figura 16. Seksioni i hapsirës rrugore
Tabela 13. Shpërndarja e elementëve përbërës të rrugëve sipas tipit
Elementët
përbërës të
rrugës
Karrexhata

Korsia

Bankinat
Trotuaret
Korsite e
emergjences

Rruge e tipit
B interurbane
kryesore
Te pavarur ose te Te pavarur ose te
ndare nga ndares ndare nga ndares
trafiku
trafiku
Rruge e tipit A
(autostrade)

Te pakten 2
per cdo drejtim
levizjeje
Po
Eventualisht
ne te majte; e
shtruar ne te
djathte (te shtruar
ne alternative
me korsite e
emergjences)
Po
(ne alternative
nga bankina e
shtruar)
jo

Kryqezime te
sheshta
Hyrje private jo
ose anesore
Asistence
pergjate
Po
rruges

Rruge e tipit Rruge e tipit
C interurbane d urbane
dytësore
kryesore
Te pavarur ose
Te vetme
te ndare nga
ndares trafiku

Rruge e tipit Rruge
E urbane
e tipit F
dytesore
lokale *
Unike

Unike

Te pakten
Te pakten 2
Te pakten 2
Te pakten 2 per cdo
2 per cdo
per cdo drejtim per cdo drejtim
drejtim levizjeje
drejtim
levizjeje
levizjeje
levizjeje

Po
E shtruar ne te
djathte

Po

Po
E shtruar ne te
djathte

Po
E shtruar

-

-

Po

Po

-

-

-

-

-

Po
Te koordinuara

Po
Me semafore

-

-

-

-

-

-

-

-

jo
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destinacione Per disa kategori
te perdorshme automjetesh

Sinjale te
dallueshme

Qendrimet

Po
Ne fillim dhe ne
fund

Disa kategori të
automjeteve të
motorrizuara (për
kategori të tjera
eventuale duhet
të parashikohen
hapesirat e
nevojshme)
Po
Ne fillim dhe ne
fund

Po
Po
Zona sherbimi qe
Zona sherbimi
perfshijne hapesira
dhe zona parkimi
qendrimesh te
te pershtatura me
pershtatura me
korsi per shpejtim
korsi shpejtimi dhe
dhe ngadalesim
ngadalesimi

Korsi per
mjete publike
Rruge
Po
sherbimi
Shpejtesia
maksimale e 130km/h
lejuar

-

-

-

-

-

-

Po
Zona te
pershtateshme
ose breza
anesore te
jashteme ne
karrexhatat me
hyrje dhe dalje
te perqendruar

Po
Zona te
paisura me
korsi per
manovra
jashte
karrexhates

-

-

-

eventuale

-

Po

-

po

-

110km/h

90km/h

70km/h

50km/h

5090km/h

Për më tej përcaktohen si rrugë shërbimi rrugët që ndodhen pranë rrugës kryesore (autostradave,
rrugëve ekstraurbane kryesore, rrugëve urbane rrjedhëse) të cilat kanë funksionin e lejimit, të ndalimit
dhe të grupimit të hyrjeve në pronësitë anësore të rrugëve kryesore dhe e kundërta, dhe për më tepër
lëvizjen dhe manovrat e automjeteve të cilat nuk lejohen në rrugën kryesore (neni 2 i Kodit Rrugor).
Tabela 14. Karakteristikat gjeometrike minimale të seksioneve tërthore të rrugëve urbane (sipas CNR)

Emërtimi

Tipi i
karrexhatës

A
Një kalimshe
Rrugë
e ndarë nga
parësore
ndarës trafiku
Rrugë
Të ndara ku
rrjedhëse është e mundur
Me një
Rrugë
karrexhatë të
lagjeje
vetme me dy
kalime
Me një
Rrugë
karrexhatë të
lokale
vetme me dy
kalime
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Gjerësia
min. (m) Gjerësia (m)
e ndarësit e korsisë së
qendror të emergjencës
trafikut
D
E

Gjerësia
(m) e
korsive

Numri i
korsive
për kah të
lëvizjes

Gjerësia
(m) e
banikane

Gjerësia
min (m) e
trotuarëve

Gjerësia
min (m)
e brezit të
përkatësisë

B

C

F

G

H

3.50

2 ose më
shumë

1.60 (me
pagesë)

3.00

─

─

20

3.25

2 ose më
shumë

1.10 (me
pagesë)

─

1.00

3.00

15

3.00

1 ose më
shumë

1.60 (me
shenjëzim)

─

0.50

4.00

12

2.75

1 ose më
shumë

─

─

0.50

3.00

5
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Tabela 15. Karakteristikat e trasesë së rrugës sipas shpejtësisë minimale të projektit ( sipas CNR)
Emërtimi
Rrugë parësore
Rrugë urbane kryesore
Rrugë urbane dytësore
Rrugë lokale

Shpejtësia min. Pjerresia
Rrezja min.
e projektit
tërthore max. në planimetrike
kthesë (%)
(km/orë)
(m)
90
7,0
300
70
4,5
160
50
3,0
85
25
25

Rrezja min. altimetrike Pjerrësia
gjatësore
Konvekse (*) konkave max.(**)
3,500
2,000
1,000
300

2,500
1,200
600
200

6
6 (4)
7 (5)
10

(*) Rrezja vertikale minimale e rakordimeve konvekse për rrugët urbane kryesore dhe dytësore mund
të zvogëlohet respektivisht në 1.400 m dhe 700 m nëse diferenca algjebrike e pjerrësisë së niveleve të
rakorduara do të jetë më e vogël se 4 %.
(**) Ne rast se ka korsi të rezervuara ose më shumë linja të transportit publik në korsi me përdorim
të përzier, duhet të adoptohen për pjerrësi maksimale vlerat e zvogëluara të treguara në kllapa në
kolonën e fundit.
Elementë rregullues të pikave të konfliktit
Kryqëzimet rrugore shkaktojnë ekzistencën të paktën të një pike konflikti, nga prezenca e kalimit të
një fluksi mjetesh konvergjente ose divergjente.
Kryqëzimet, ashtu si çfarëdo tipi lidhjeje ndërmjet karrexhatave realizohen vetëm ndërmjet rrugëve
të së njëjtës kategori ose të kategorive të afërta.
Për kriteret e projektimit të zonave të kryqëzimeve i referohesh Normave të CNR; nga të cilat këtu në
vazhdim janë dhënë vetëm disa elemente themelore të rregullimit të pikave të konfliktit.
Kryqëzimet varen nga hapësira në dispozicion dhe nga sasia e fluksit të mjeteve në kryqëzim.
- Tipet e kryqëzimeve (kol A – Tab. 16)
Tipet e treguara i referohen vetëm llojeve të kërkuar për lëvizjen e mjeteve.
Në kryqëzimet me shmangie në rrugët parësore dhe rrjedhëse kur parashikohet përdorimi vetëm nga
ana e autoveturave hapësira e lirë në nënkalime mund të zvogelohet deri në 3,20 m (në krahasim me
dimensionin normal prej 4,75 m).
Në rrugët rrjedhëse kur kryqëzimet nuk janë të gjitha në nivele me shmangie rregullimi me semaforë
duhet të jetë i tipit të koordinuar.
– Distanca ndërmjet kryqëzimeve (kol B – Tab. 16)
Distancat e treguara i referohen ndërtimeve të reja; përshtatja me situatën ekzistuese arrihet me
mbylljen e hyrjeve të disa rrugëve të kategorive të ulëta.
– Me kthim majtas (kol C – Tab. 16)
Në rrugët rrjedhëse kthimet në të majtë eventualisht janë lejuar në rafsh kur rregullimi me semaforë
është i mundur vetëm me dy faza, pa pika konflikti; për rruget e lagjeve gjithmonë i referohemi
disiplinës së semaforëve përpara realizimit të korsive të specializuara në raport me ekzistencën e
manovrave të veçanta.
– Vend kalime (kol D – Tab. 16)
Rregullat e normativës të përshtatshme, për rrugët rrjedhëse dhe të lagjeve veprojnë duke i grupuar
hyrjet kështu që futja (ose dalja) e përdoruesve të vend kalimeve në karrexhatë bëhet nëpërmjet rrugëve
bolles+wilson
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të ngushta të vendosura në një largësi jo më të vogël (ndërmjet tyre dhe kryqëzimeve)
respektivisht prej 100 m dhe 30 m.
Distanca të tilla minimale i përshtaten sipas rrugëve të ngushta të ndarësave të trafikut anësore në
prani të karrexhatës së shërbimit të destinuar për përqendrimin e manovrave të kthimit djathas dhe
indirekt ose gjysëm direkt nga e majta.
Për rrugët lokale vend kalimet përpara bokseve private duhet të kenë gjerësi minimale prej 3,50 m ato
të garazheve, magazinave dhe vendeve të tjera një largësi minimale prej 5,00 m.
Për të lehtësuar manovrat e hyrjes në vend-kalime, buzët e trotuareve duhet të jenë të rakorduar me
një kurbë rrethore me rreze të paktën të barabartë me 4,00 m në rastin e bokseve private dhe me 5,00
m në rastet e tjera.
– Tipi i kalimeve për këmbësorë (Kol E – Tab. 16).
Kalime të tipit me disnivel duhet të pajisen me rrëshqitëse për karrocat; në mënyrë analoge, për ato
të sheshta duhet të realizohen rrumbullakime të trotuarëve dhe të kufizuesve të ishujve të trafikut ku
kemi kalime këmbësorësh.
– Distanca dhe vendndodhja e kalimeve për këmbësorë (Kol. F – Tab. 16)
Për rrugët rrjedhëse (urbane kryesore) dhe të lagjeve (urbane dytësore) kur distanca ndërmjet
kryqëzimeve është më e madhe se sa minimumi i përcaktuar në tabela, distanca ndërmjet kalimeve
për këmbësorë duhet të jetë respektivisht 300 m dhe 200 m. Vlera e fundit zbret deri në 100 m për
rrugët e lagjeve të vendosura në zona tregtare dhe turistike.
Tabela 16. Disiplina e kryqëzimeve, hyrjeve të automjeteve dhe kalimeve të këmbësorëve

Emërtimi

Loji i kryqëzimit

Distanca min
(m) ndërmjet
kryqëzimeve

Rrugë
parësore

A

B

Në disnivele

1.500

Rrugë
rrjedhëse

Mundësisht jo në
disnivele

300

Rrugë lagjeje

Të organizuara në
rrafsh

100

Rrugë lokale

Të paorganizuara

─

Rregullimi i
kthimit majtas

Hyrje
automjetesh

C
me vendosje
rampash

D
Inekzistente

Kalimi i
Tipi i kalimit të këmbësorëve:
këmbësorëve vendosjet dhe
distancat
E
F
Në disnivele

─

Në disnivele
e ndaluar në
ose
Të rigrupuar
Në kryqëzim
rrafsh
eventualisht me
semafor
Me semafor
e
ose
Direkte
Në kryqëzim
kontrollueshme
eventualisht të
zebruara
e lejueshme
─
Të zebruara
100

– Sheshet e stacioneve të mjeteve publike.
Sheshet e vogla të stacioneve të mjeteve publike janë të njëjta për rrugët rrjedhëse dhe për ato të
lagjeve dhe kanë si normë një gjatësi totale prej 56 m dhe një gjërësi (nga vija anësore) prej 3,00 m.
Këto sheshe të vogla realizohen përveç anës së korsive me trafik të përzier edhe në anën e korsive
të rezervuara për mjete publike me qëllim që të lejohet parakalimi i veturave të ndaluara nga ana e
mjeteve në përdorim në gjithë gjatësinë ose në linjat e shpejta edhe për mjetet e emergjencës.
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Pjesa qëndrore e shesheve të vogla në korsitë e trafikut të përzier duhet të ketë një gjatësi prej 16 m të
tillë që të lejojë ndalimin e një mjeti të vetëm; ajo e shesheve të vogla në korsinë e rezervuar me një
gjatësi 26 m të tillë për të lejuar ndalimin në të njëjtën kohë të dy mjeteve.
Pjesët e rakordimit duhet të kenë të njëjtin zhvillim si në hyrje ashtu edhe në dalje nga vëndndalimi.
Ndërsa në anë të korsive të rezervuara për frekuencë të lartë të mjeteve ku normalisht parashikohet
stacionimi i njëkohshëm i dy mjeteve (të dy linjave të ndryshme) – në pozicion të pjerrët nga vija
anësore – sheshi i vogël duhet të ketë thellësi prej 5,50 m dhe gjërësi totale prej 45 m nga të cilat
20+20 për rakordimet e pjerrëta (përgjatë të cilave janë vendosur stacionet) dhe 5 m për pjesën
qëndrore paralel me vijën anësore.
Karakteristikat gjeometrike të trafikut
Karakteristikat gjeometrike të trafikut të tipeve të ndryshme të rrugëve përmblidhen në tabelat 14,
15, 16 dhe 17 të marra sipas referencave të CNR (Qendra Kombëtare e Kërkimeve Italiane).
Këtu në vazhdim janë sjellë vetëm disa elemente të karakterit të përgjithshëm dhe disa përjashtime
nga normativa e treguar për rastet që përsëriten më shpesh:
- Seksioni i tërthortë (trasversale).
- Tipi i karrexhatës.
Me “karrexhatë” kuptohet pjesa e rrugës e destinuar për lëvizjen normale të mjeteve. Kufizimi i saj
përcaktohet nga një vijë anësore që lë jashtë: bankinën, sheshin e vogël për emergjencë, sheshin
e vogël për stacionin e mjeteve publike, korsi për ndalimet e emergjencës, korsi për manovrat e
parkimit ose rradhës përpara vendeve të parkimit.
Tipet e karrexhatave të dhëna i referohet ndërtimeve të rrugëve të reja. Për t’iu përshtatur situatës
ekzistente mund të përdoret lëvizja në senset unike: kjo edhe për rrugët e lagjeve dhe ato lokale të
cilat në përgjithësi për natyrën e tyre duhet të kenë shkallë më të mëdha lirie në qarkullimin e mjeteve.
– Organizimi i karrexhatave të parkimit (fig.17)
Sigurimi dhe rrjedhshmëria e trafikut në rrugët rrjedhëse arrihet nëpërmjet ndarjes fizike të lëvizjes
së mjeteve nga parkimi, duke evituar kështu mbivendosjen e funksioneve në të njëjtën karrexhatë të
lëvizjes normale të mjeteve dhe të manovrës së hyrjes dhe të daljes nga parkimi.
Bashkë-egzistenca e funksioneve lejohet në rrugë të kategorive të ulta dhe saktësisht:
• në rrugët e lagjeve me kusht që në të njëjtën anë ku lejohet parkimi egziston dhe mundësia e
një korsie eskluzive për shërbime manovre të parkimit dhe kur është nevoja, me pamje ose
strukturë tjetër të shtresës së rrugës.
• në rastin e rrugëve të lagjeve, korsia pranë korsisë së parkimit (korsia e manovrës), e kufizuar
me sinjalizimin përkatës horizontal, duhet të ketë gjërësi respektivisht të barabartë me: 3,50
m për parkim në rreshta paralel ose të pjerrëta me 45o dhe 6,00 m për parkim pingul me anën
e karrexhatës.
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Vendosja e posteve të parkimeve në rrugë

Figura 17. Organizimi i karrexhatë-parkimeve
Po kështu korsia e parkimit, në të cilën vëndet e parkimit duhet të tregohen me anë të sinjalizimit
horizontal me gjërësi respektivisht: 2,00 m për parkim në rradhë paralele dhe 4,50-5,00 m për parkim
të pjerrët me 450 ose pingul me anën e karrexhatës.
Në tabelën më sipër janë treguar kombinimet më të vlefshme (sipas kapacitetit të vëndeve-makina/m)
të korsisë së parkimit dhe korsive përkatëse të manovrave, d.m.th. karrexhatë – parkimi.
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Këto duhet të adoptohen në krah të karrexhatës së lëvizjes ose të veçuara (të kufizuara nga trotuari)
për të krijuar rrugët e parkimit.
Po këto karrexhata-parkimi, të perdorura si module të përsëritshme, bëjnë të mundur organizimin e
zonave të parkimit: në këtë rast kombinimet me racionale individualizohen në bazë të raportit vëndemakina.
Pajisja e parkimeve që tregohet në figurën 17 (përveç atyre që percaktohen si rrugë-parkimi) i
referohen vetëm parkimit për një kohë të shkurtër, me ndërrim të shpeshtë të mjeteve.

Figura 18. Përcaktimi i vijës së ndërtimit
1 - Rrugë Lokale (Terciale)
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2 - Rrugë dytësore (Sekondare)

3 - Rrugë Parësore (Primare)

Figura 19. Largësia e lejuar e ndërtimeve nga fundi i karrexhatës në zonat urbane
Tabela 17. Normat e respektimit të vijave të kufizimit të ndërtimeve kundrejt të gjithë kategorive të
rrugëve
Vendndodhja
Ex. Urb
Ex. Urb
Ex. Urb
Ex. Urb
Ex. Urb
Ex. Urb
Ex. Urb
Urbane
Urbane
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Lloji i ndërtimit
Ndërtime të reja dhe rikonstruksione në
zona të lira
Ndërtime të reja rikonstruksione
Kanale të reja
Ndërtime muresh rrethuese
Mjellje pemësh
Stalla të gjësë së gjallë
Plantacione
Ndërtime të reja të integruara me shtrirje
drejt rrugës
Ndërtime rikonstruksioni në drejtim të
rrugës
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Tipet e rrugëve sipas Kodit Rrugor
A

B

C

d

E

F

60

40

30

-

-

10-20

30
3
5
6
30
1

20
3
5
6
30
1

10
3
3
6
30
1

-

-

3
3
6
1

30

-

-

20

-

-

30

-

-

20

20
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1. 5. zonat e mbrojtura të rëndësisë kombëtare, të trashëgimisë kulturore dhe monumentet
• zonat e mbrojtura historike dhe kulturore
Dokumentet që përcaktojnë zonat e rëndësisë kombëtare, sipas parashikimeve të pikës 3, të nenit 16,
të Ligjit 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, janë
si më poshtë:
1.

Vendimi nr. 2 i Këshillit Kombëtar të Territorit, datë 20.12.2012, “Përcaktimi i projektit
të Gazsjellësit Trans – Adriatik (TAP) si çështje e rëndësisë kombëtare në planifikimin e
territorit”, i cili në pikën 2 vendos “Shpalljen “zonë kombëtare” të korridorit me gjerësi 500m
të Projektit TAP”

2.

Vendimi nr. 5 i Këshillit Kombëtar të Territorit, datë 18.10.2013, “Për masat emergjente
të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në zonat me rëndësi kombëtare të
trashëgimisë kulturore dhe historike”

3.

Vendimi nr. 1 i Këshillit Kombëtar të Territorit, datë 09.09.2015, “Përcaktimi si Zona të
Rëndësisë Kombëtare në Planifikim, të 64 zonave të mbrojtura të monumenteve të kulturës,
të shpallura me urdhër të Ministrit të Kulturës, pas miratimit në Këshillin Kombëtar të
Restaurimeve për periudhën 2014-2015”. Në këtë listë përfshihet edhe “Banesa e Vangjush
Mios”, monument kulture i kategorisë së I-rë.

Rregulloret për mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore
Korça mbetet një qendër rajonale për artet dhe kulturën në Shqipërinë juglindore, duke ndjekur
traditën e saj të gjatë. Qyteti i Korçës në vetvete është një vend tërheqës turistik, duke ofruar një
imazh të veçantë dhe identitet urban, si edhe shumë asete kulturore, siç janë pazari i qytetit, një
ansambël i ndërtuar në shekullin e 19të, dhe disa muzeume. Në afërsi të Korçës gjendet një larmi
unike e aseteve kulturore. Ndërmjet vendbanimeve që e rrethojnë ia vlen të përmendet Voskopoja,
e cila ishte një qendër e madhe kulturore dhe tregtie e shekujve të 17të dhe 18të, dhe Dardha e cila
është një vendbanim tradicional malor që ofron një mjedis kulturor dhe natyror të cilësisë së lartë dhe
objekte për ushtrimin e sporteve dimërore. Rajoni i Korçës përmban shumë qendra arkeologjike, siç
janë Tumat e Kamenicës, pranë Mollajt, e cila daton në Periudhën e Bronxit. Disa vendbanime siç
janë Vithkuqi, Mborja and Boboshtica ofrojnë mjedis tradicional me shtëpi guri, oborre dhe rrugë të
shtruara me gurë, si edhe monumente për tu vizituar nga periudha Bizantine dhe ajo Osmane.
Zhvillimi i qendrës tradicionale të Korçës është rregulluar me anë të Vendimit 238/2005 “Rregullorja
për Administrimin e Qendrës Historike dhe Urbane, Ansambli Arkitektural dhe Tradicional i Qytetit
të Korçës”, në të cilin përcaktohen dy kategori mbrojtjeje:
Qendra Historike është një zonë absolutisht e mbrojtur që përfshin: Pazarin, pjesën e zonës përgjatë
Bulevardit Republika, dhe disa grupime qendrash tradicionale.
Ndërkohë në vitin 2011, u miratua një tjetër rregullore, përmes VKM Nr.238, datë 23.3.2011
“Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Korçës dhe miratimin e rregullores për administrimin
e saj”, të cilës kjo PPV i është referuar lidhur me objektin e kësaj VKM-je.
Sipas kësaj rregulloreje:
Hapësira urbane me vlera historiko-kulturore e qytetit të Korçës, formohet prej qendrës historike,
ansamblit urban rreth saj (zonës së mbrojtur) dhe një zone me potencial arkeologjik të kategorisë B.
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•

Qendra Historike e Korçës përfshin:
o Ansamblin mbi përmendoren e “Luftëtarit të Panjohur” në lagjen nr.3, përfshirë dhe
radhën e parë të ndërtimeve buzë rrugicave kufizuese të ansamblit;
o Ansamblin e Pazarit të Vjetër të qytetit, i cili përfshin edhe territorin përreth xhamisë
së Iliaz Mirahorit;
o Ansamblin, pjesë përbërëse e lagjes nr.12, përfshirë dhe radhën e parë të ndërtimeve
buzë rrugicave kufizuese të ansamblit;
o Ansamblet që shtrihen në të dyja anët e bulevardit “Republika”.

•

Ansambli urban (zona e mbrojtur) përfshin pjesë të lagjeve nr.1,2,3,11,12.

•

Zona me potencial arkeologjik, pjesë e ish-lagjes “Kala” dhe zona pas bankës.

Monumentet e kulturës në qytetin e Korçës, sipas vlerave të tyre historiko-kulturore ndahen në dy
kategori: monumente të kategorisë së parë dhe monumente të kategorisë së dytë. Ato ndodhen në
qendrën historike, në zonën e mbrojtur, ose në pjesët e tjera të qytetit. Kjo ndarje sipas vlerave,
pasqyrohet në shkallën e ruajtjes së tyre, si dhe në mënyrat dhe shkallën e ndërhyrjes konservuese
dhe restauruese.
Po sipas kësaj rregulloreje, ndërhyrjet në qendrën historike, në monumente dhe në ansamblin urban,
duhet të marrin parasysh në mënyrë rigoroze parashikimet e kësaj rregulloreje, dhe konkretisht
nenet 7, 8 dhe 10. Meqënëse Plani i Përgjithshëm Vendor është një dokument planifikimi territori
gjithëpërfshirës, dhe si i tillë nuk ka në fokusin e vet zhvillimin e studimeve të thelluara sektoriale,
rekomandohet që kjo PPV të ndiqet nga hartimi i disa studimeve për rehabilitimin e zonave të veçanta
në qendrën historike të Korçës.
Ndërkohë Bashkia e Korçës përfshin brenda territorit të vet administrativ edhe një sërë monumentesh
kulturore dhe natyrore, siç janë paraqitur në hartën e mëposhtme:

Figura 20. Monumentet kulturore dhe natyrore të Bashkisë Korçë
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zonat e mbrojtura natyrore

Bashkia e Korçës aktualisht ka vetëm zonën e mbrojtur e kategorisë II, Parkun Kombëtar të “Bredhit
të Drenovës”. Kjo zonë është shpallur e mbrojtur me VKM nr.96, datë 21.11.1966 dhe ka një sipërfaqe
prej 1378ha. Korça ka në brendësi të territorit të vet dy zona potenciale për integrimin e tyre në
rrjetet ndërkombëtare. Në lindje të bashkisë shtrihet një zonë potenciale prej 8’133 ha për rrjetin
Emerald, i cili është një rrjet zonash të mbrojtura që synojnë ruajtjen e florës dhe faunës së egër
në habitatin e tyre natyror brenda Europës. Në këtë zonë përfshihet edhe vetë parku kombëtar i
“Bredhit të Drenovës”, që zë rreth 1’337 ha nga e gjithë zona potenciale. Përveçse në rrjetin Emerald,
në perëndim të bashkisë shtrihet një zonë akoma më e madhe, rreth 36’727 ha, me potencial për
përfshirjen në rrjetin e mbrojtjes Natyra 2000. Ky është një tjetër rrjet që synon mbrojtjen e habitatit
dhe biodiversitetit në Europë, duke përfshirë site tokësore dhe ujore. Në këtë zonë potenciale nuk ka
asnjë zonë të mbrojur. Është e domosdoshme që këto habitate të vazhdojnë të ekzistojnë edhe në të
ardhme.
Objektivat kryesore konsistojnë në ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshem të biodiversitetit, nëpërmjet
mirë administrimit në 3 nivelet përbërëse të tij: lloje, habitate dhe ekosisteme dhe arritjen e statusit të
favorshëm për llojet e florës dhe faunës së egër që do të sigurojnë mbijetesën e tyre. Këto objektiva
themelore parashikohet të arrihen nëpërmjet rritjes së sipërfaqes së ZM-ve dhe zbatimit me efikasitet
të planeve të tyre të menaxhimit si dhe nëpërmjet forcimit të kapaciteteve të Administratave të Zonave
të Mbrojtura. Përmirësimi më i rëndësishëm në menaxhimin e zonës së mbrojtur duhet të jetë forcimi
i zbatimit të ligjit, ç’ka kërkon një bashkëpunim më të mirë midis institucioneve dhe autoriteteve të
ndryshme në nivel qendror e lokal.
Gjatë kësaj periudhe zonat e mbrojtura e kryesisht parqet kombëtare janë ndeshur me mjaft probleme
si:
1. Degradimi i habitateve, erozioni kodrinor dhe malor mbetet një dukuri në rritje kjo dhe për
shkak të ndërhyrjeve në lumenj, në zonën bregdetare dhe nga prerja e pyjeve dhe zjarret. Në këtë
situatë kanë ndikim dhe degradimi i rregjimit ujor, ndotjet nga materialet e pa rikuperueshme si
plastike, shkarkimet e ujrave të zeza dhe industriale, etj.
2. Prerjet abuzive të pyjeve dhe kullotja e pakontrolluar brenda territorit apo në afërsi të të gjithë
ZM-ve janë evidente. Për parqet kombëtare është kërkuar që të ngrihen skuadra të përhershme
sinjalizim-vrojtimi dhe të veprimit në raste zjarresh,
3. Përndjekja e shpendëve dhe të kafshëve të egra, gjuetia, mbipeshkimi, peshkimi ilegal dhe
përdorimi i mjeteve të ndaluara, kryesisht në zonën fushore, bregdetare dhe në laguna mbetet
problem.
4. Po kështu ndërtimi i parqeve eolike apo dhe ata fotovoltaik përbëjnë një problem serioz në disa
zona të mbrojtura si dhe janë në kundërshtim me statusin e zonës Ramsar dhe të konventës së
Bonit.
5. Guroret dhe minierat përbejnë një dukuri tepër negative në shkatërrimin e natyrës e të peizazhit,
të habitateve dhe zvogëlimin e tyre.
Kësisoj PPV propozon që të shmanget planifikimi i minierave dhe i guroreve në:
• Të gjitha kategoritë e Zonave të Mbrojtura dhe Monumentet e Natyrës;
• Sipërfaqet pyjore, ripyllëzimet, shkurret mesdhetare, tokave me bimësi pyjore;
• Pyjet e përcaktuar mbrojtës të tokave, të burimeve ujore, të liqeneve, të ujëmbledhësve, të
qendrave të banuara dhe rezervatet gjenetike;
• Zonat me rrezikshmeri të lartë për rënien e zjarreve;
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• Zonat e planifikuara për zhvillimin e turizmit dhe peizazhet me vlera të jashtëzakonshme të
vlerësuar si një aset thelbësor i zhvillimit të turizmit;
• Lugina, ujëvara, gjire, kepe, kanione, maja, shpate të thepisur, liqene natyror, ujëmbledhësit,
shpella, përgjatë lumenjëve e përrenjëve dhe në shtretërit apo brigjet e tyre, në një distancë jo
më afër se 2 km dhe/ose me shtrirje deri në kufirin ujëndarës;

1. 6. zonat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe urban
Plani nxit rritjen ekonomike dhe begatinë, duke i prezantuar qartë zonat ekonomike dhe duke hequr
përdorimet e papërshtatshme të tokës.
Zonat ekonomike ndahen në qytet si më poshtë:
• zona Ekonomike të përqendruara në qytet dhe rrethina;
• zona Ekonomike në njësitë administrative.
zona Ekonomike të përqendruara në qytet dhe rrethina
- Plani parashikon zgjerimin e zonave ekzistuese dhe organizimin e duhur të tyre, si dhe lejon vetëm
prodhim me ndikim të ulët dhe mesatar në mjedis, ndërsa heq industrinë e rëndë. Zona është zgjeruar
në drejtim të Bulgarecit, përtej vijës jeshile të qytetit të Korçës. Brenda kësaj zone parashikohen edhe
kapacitetet grumbulluese/frigoriferuese dhe agropërpunuese, që do t’i shërbejnë kryesisht prodhuesve
bujqësorë/blegtoralë në zonën veriore të Bashkisë.
Në vijim të zonës ekonomikë të Bulgarecit dhe në afërsi të Aeroportit të Korçës do të ndërtohet
Stacioni Multimodal së bashku me qendrën e re logjistike të Transportit, e cila parashikohet të zgjidhë
problemin e koordinimit për linjat e Transportit.
Në Zonën hyrëse të Qytetit të Korçës është parashikuar krijimi i një zone të re aktivitetesh të shitjes
me shumicë dhe një Qendër Rajonale Ekspozitash e re, e cila do të mbështesë fort këtë përqendrim si
aksin kryesor të zhvillimit ekonomik të qytetit.
- Një pol i dytë krijohet përgjatë hyrjes së qytetit kur vjen nga Bilishti, duke u bazuar sërish në
tendencat ekzistuese. Ky pol ka aktivitete të përziera ekonomike dhe tregtare, por ofron dhe hapësirë
për zhvillimin e një parku industrial të ri dhe të organizuar. Pas konsultimeve të shumta me ekspertë
për mjedisin dhe analizimit të të gjithë parametrave mjedisore, kjo fushë mbledh kërkesat e nevojshme
për një park të ri industrial. Këto kërkesa janë stabiliteti nëntokësor, mbrojtja e ujit nëntokësor, erërat
mbizotëruese dhe pozicioni i saj në afërsi të unazës së jashtme dhe hyrjes nga Bilishti.
- Një pol i tretë formohet përgjatë rrugës për në Drenovë, duke i kushtuar rëndësi aktiviteteve agropërpunuese, ndërsa ofrohet dhe mundësia për një park industrial.
zona Ekonomike në njësitë administrative
Zonat ekonomike në këto njësi janë parashikuar kryesisht në funksion të rritjes së prodhimtarisë
bujqësore/blegtorale. Këto zona janë konceptuar si vende, ku do të ketë kapacitet grumbullimi,
frigoriferimi dhe agro-përpunimi. Plani parashikon:
• Një zonë në Voskop, e vendosur ne njërin krah të rrugës për të siguruar akses më të shpëjtë dhe
mundësi komunikimi për të gjithë Njësinë. Ajo do të mbulojë prodhimet në pjesën perëndimore
magazinim, grumbullim dhe përpunim.
• Një zonë në Mollaj, e vendosur në njërin krah të rrugës, që synon t’i shërbejë produkteve
bujqësore të prodhuara në pjesën jugore të bashkisë.
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Koridoret ekonomike të paraqitura skematikisht në hartën e mëposhtme , paraqesin zona me potencial
të lartë të zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme ekonomike për shkak të afërsisë së tyre me qytetin e
Korçës dhe pozicionimit strategjik të tyre në marrëdhënie me infrastrukturat lidhëse.
Megjithatë, polet ekonomike të parashikuara në afërsi të Autostradave dhe Rrugëve Ndërqytetase
Kryesore, do të shërbehen përmes rrugëve të shërbimit dhe nuk parashikohet që të aksesohen
drejtpërdrejt nga rrugët primare, siç parashikohet edhe në Kodin Rrugor. Këto pole ekonomike
kanë profile të ndryshme, në funksion të nxitjes dhe mbështetjes së zhvillimit ekonomik të të gjithë
bashkisë. Me qëllim rritjen e komplementaritetit dhe rritjes së avantazheve konkuruese të secilit pol,
profilet ekonomike të tyre janë parashikuar si mëposhtë:
- Rritje e kapaciteteve grumbulluese/frigoriferuese dhe agropërpunuese, që do t’i shërbejnë
kryesisht prodhuesve bujqësorë/blegtoralë në zonën veriore të Bashkisë (Bulgarec)
- Qendër logjistike (në hyrje të qytetit në afërsi të stacionit multimodal)
- Qendër Rajonale Ekspozitash (në hyrje të qytetit në afërsi të stacionit multimodal)
- Park Industrial (në hyrjen veri-lindore të qytetit)
- Qendër agro-përpunuese (në afërsi të Drenovës)

Figura 21. Zonat, polet dhe korridoret ekonomik të propozuar
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1.7. Tipologjitë e propozuara hapësinore
•

Tipologjitë e ndërhyrjes në territor

Tipologjitë hapësinore paraqesin mënyrën e ndërhyrjes për ruajtjen, përmirësimin apo ndryshimin e
gjendjes duke u mbështetur në elemente sasiorë dhe cilësorë të matshëm dhe kontrollueshëm. Në çdo
rast tipologjitë e lejuara të strukturave do të jenë gjithmonë në përputhje me tipologjinë hapësinore të
përcaktuar në PPV.
1. dendësim/Mbushje urbane e tokës: Kodi d/MU - është proçesi i densifikimit të një njësie të
sistemit urban pjesërisht të zhvilluar dhe kryesisht homogjene për nga kategoria e përdorimit të
tokës, me struktura të të njëjtit karakter, funksion, përdorim, tregues të planifikimit, zhvillimit
dhe ndërtimit me ato të pronave/strukturave me të cilat kufizohet. Kjo mënyrë ndërhyrjeje
synon përdorimin sa më efiçent të tokës truall si dhe rrjeteve të infrastrukturave publike. Në
këto njësi lejohen zhvillime pa PDV. Mbushja urbane nënkupton zhvillimin e parcelave bosh/
të pandërtuara me ndërtime të reja, me tregues zhvillimi të ngjashëm me ato të gjithë zonës,
që do të thotë se treguesit në nivel parcele ngelen të njëjtë me treguesit që mbizotërojnë në
zonë, ndërsa treguesit në nivel njësie do të rriten si pasojë e dendësimit. Kjo lloj ndërhyrjeje
nuk ndryshon në asnjë rast karakterin dhe tipologjinë e ndërtimit. Ndërhyrjet infrastrukturore
janë përmirësuese, por jo thelbësore.
Nënkupton rritjen e sipërfaqes së ndërtimit për banim deri në atë shkallë sa të mbajë efiçent rrjetin
rrugor dhe infrastrukturat publike në zonë (shkolla, kopështe çerdhe, etj.). Zonat që i nënshtrohen
dëndësimit/ mbushjes urbane janë kryesisht në periferi të qytetit ose me ndërtime një ose dy
katëshe, ku parcelat e banimit janë relativisht të mëdha dhe sipërfaqet e pashfrytëzuara midis
tyre janë të shumta. Shkalla e ndërhyrjes në këto zona konsiston në dendësimin e parcelave, hapjen
e hapësirave publike dhe krijimin e elementëve të dizajnit urban.
2. Konservimi: Kodi: KU – Konservim Urban/ KB – Konservim Bujqësor/ KN – Koservim
Natyror/ KH – Konservim Historik – është proçesi i ruajtjes dhe i mbrojtjes së një territori
ose ndërtimi të caktuar, në formën e tij ekzistuese origjinale. Është tërësia e veprimeve
të ndërmarra nga Bashkia apo çdo person juridik ose fizik, të cilat synojnë ruajtjen e një
përdorimi, strukture dhe territori uban, të veshur me vlera ekonomike, sociale, historike e
kulturore dhe mjedisore në kohë, dhe të raporteve që ajo krijon me mjedisin natyror apo të
ndërtuar që e rrethon, për të realizuar zhvillim të qëndrueshëm të burimeve natyrore, sipas
përcaktimit të legjislacionit të posaçëm në fuqi.
Konservimi urban nënkupton ruajtjen e karakterit, tipologjive dhe përdorimit ekzistues të zonave të
caktuara të qytetit dhe fshatrave. Shkalla e ndërhyrjeve në lidhje me rritjen e intensitetit dhe strukturat
e ndërtimit është minimale, ndaj treguesit e propozuar përputhen ose janë përafërsisht të barabartë
me ato të gjendjes ekzistuese. Në qytet dhe qendrat e fshatrave ndërhyrjet nënkuptojnë rehabilitimin
e infrastrukturave, shërbimeve publike, banesave, elementëve të dizajnit urban. Këto ndërhyrje
aplikohen në zonat me ndërtime me karakter vilash me oborre të brendshme ku mbizotërojnë ndërtimet
1-2-3 kate, si dhe zonat e komplekseve të banimit me koncepte hapësinore të qarta të ndërtuara para
viteve ‘90.
Konservimi ekonomik zbatohet në zonat ku ruhet funksioni ekonomik ekzsitues, për shkak të nevojës
së këtij funksioni dhe gjendjes relativisht të mirë të strukturave në të cilat ai zhvillohet.
Konservimi bujqësor zbatohet në territoret e zonave rurale, me qëllim ruajtjen e tokës bujqësore
dhe konsolidimin e vetëm të pjesës së banuar aktuale. Në këto zona kjo lloj tioplogjie ndërhyrjeje
nënkupton plotësimin me infrastrukturat publike, ndërtimin e banesave duke ruajtur strukturën e
urbanizuar të zonës me ndërtime tip vile, si dhe ndërtimin e strukturave në funksion të bujqësisë.
Konservimi historik zbatohet sipas legjislacionit sektorial dhe rregulloreve specifike në fuqi.
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3. Konsolidim Kodi: KoU – Kosolidim urban/ KoB – Konsolidim bujqësor – është proçesi
i zhvillimit të territorit, i cili ka për qëllim përmirësimin dhe forcimin e infrastrukturës dhe
strukturës urbane ekzistuese duke nxitur ndërtimin brenda zonave të urbanizuara.
Konsolidimi urban, i territoreve me përdorim banim, synon zhvillimin e zonave të urbanizuara me
qëllim mbrojtjen e tokave bujqësore dhe shfrytëzimin efiçent të infrastrukturave publike. Proçesi
kryesor në zonat urbane është ai i realizimit të ndërtimeve të larta, pra me rritje të intensitetit si në
nivel zone ashtu edhe në nivel parcele, dhe/ose i rritjes së lartësisë dhe/ose gjurmës së objekteve
përmes shtesave, dhe ndërtimi i infrastrukturave të shërbimit. Nënkupton gjithshtu rikualifikimin
dhe përforcimin e strukturës urbane të atyre zonave të cilat kanë një skelet hapësinor, ose fillesa të
tij të mirëpërcaktuara, por për arsye të ndryshme në zona kanë ndodhur shumë ndryshime. Shkalla e
ndërhyrjeve konsiston kryesisht në hapje hapësirash publike dhe ndërtime kompakte. Si të tilla janë
përcaktuar kryesisht zonat me inensitet të lartë dhe më të konsoliduara të qytetit ku hapësirat publike
janë shumë të pakëta. Konsolidimi do të zbatohet në territore banimi me skelet urban të formuar nga
struktura 4-5 kate por me ndërhyrje të forta ndaj strukturës hapësinore origjinale.
Konsolidimi i territoreve bujqësore konsiston në mos lejimin e ndërtimit në këto zona në asnjë
rast përveç strukturave në funksion të përdorimit bujqësi të përcaktuar në legjislacionin përkatës
përcaktuar në nenin 33 të Rregullores, pjesë e paketës së PPV Korçë. Nënkupton plotësimin e zonave
që bëjnë pjesë në sistemin urban kategorinë banim, të cilat në gjendjen ekzistuese janë bosh ose me
intensitet shumë të ulët ndërtimi që varion nga 0 – 0.1. Këto zona banimi janë të pozicionuara në
skajet e zonave ekzistuese të banimit që krijohen nga trasimi i rrjetit rrugor, shpesh në zonat e banuara
të fshatrave. Shkalla e ndërhyrjes këtu konsiston në plotësimin e këtyre zonave përmes dendësimit të
parcelave me funksionet bazë të banimit, krijimit dhe sanksionimit të hapësirave publike, trajtimit të
tyre me elemente të dizajnit urban.
4. Rigjenerim/ripërtëritje: Kodi R - është një veprim në proçesin e planifikimit, i cili ka për
qëllim të rivlerësojë pjesë të rëndësishme të territorit dhe sistemit urban, nëpërmjet ndërhyrjeve
organike me interes publik. Karakteristikat kryesore mbi të cilat bazohet rigjenerimi urban
janë ato historike, kulturore e mjedisore të territorit të konsideruar, identitetit, dhe nevojave e
kërkesave të banorëve të atij territori.
5. Rikuali ikimi: Kodi Re – Rikuali ikim ekonomik/ Ra – Rikuali ikim ambiental
peisazhistik.Nënkuptohet ringjallja, rikthimi i funksioneve të mëparshme, ose rehabilitimi,
rikthimi i vetive natyrale peisazhistike i zonave te degraduara të cilat në gjendjen aktuale e
kanë humbur atë. Shkalla e ndërhyrjeve në këto zona varion që nga ndërhyrjet ndërtimore
e deri tek sistemimet e terrenit, krijimi i brezave të gjelbër, apo trajtimet peisazhistike për
të ritheksuar vlerat estetike të qytetit dhe fshatrave. Rikualifikimi ekonomik zbatohet në zona
ekonomike të cilat kanë degraduar por nga pozicioni i tyre në qytet, mbeten përsëri të
rëndësishme për të funksionuar si të tilla. Rikualifikimi ambjental peisazhistik zbatohet në
territore të lira të cilat për efekte ambientale apo peisazhistike propozohen të kthehen në breza
të gjelbër sanitar dhe rekreativ.
6. Ristrukturim: Kodi Ri – është një veprim në proçesin e planifikimit, i cili ka për qëllim të
rivlerësojë infrastrukturën e shërbimeve në zonë/njësi dhe të hapësirave publike duke përfshirë
edhe punime në strukturat ekzistuese, të cilat nuk ndryshojnë kategorinë e përdorimit të tokës/
strukturës, karakterin, funksionin si dhe treguesit e planifikimit, zhvillimit dhe ndërtimit me
ato ekzistuese në njësi.
7. Rizhvillim: Kodi Rzh - është proçesi i zhvillimit dhe i rindërtimit të një zone, e cila është e
ndërtuar, por e degraduar dhe kryesisht me mungesa të funksioneve kryesore. Është një
veprim në proçesin e planifikimit, në njësive me dendësi të mesëm deri të lartë banimi dhe
përdorimi, i cili ka per qëllim të rivlerësojë treguesit e zhvillimit të njësisë. Kryhet në zona
bolles+wilson

57

BASHKIA KORÇË

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

të zhvilluar më parë, duke ndryshuar tërësisht strukturën e ndërtimeve ekzistuese, funksionet
e tyre dhe/ose treguesit e zhvillimit (Intensitet, Ksht, Kshr, Kshp). Zonat e dedikuara për
rizhvillim janë gjithmonë subjekt i PDV-së.
8. Rikonceptimi, Kodi: Rk - Nënkupton ndryshimin nga pikëpamja e kompozimit hapësinor,
ose funksional, ose të të dyjave bashkë dhe zbatohet në zona strategjike të qytetit dhe përgjatë
rrugëve kryesore, si pjesë e fashave strukturore. Nëpërmjet kësaj tipologjie rritet intensiteti
i zhvillimit në “pika” ose “korridore strategjike” të qytetit. Gjithashtu rikonceptimit i
nënshtrohen edhe territoret të cilat propozohen të kthehen nga territore të ndërtuara në territore
të pandërtuara, si dhe territore te lira ose pjesërisht të lira kur funksioni i tyre ndryshon ose
krijohet nga e para, p.sh. krijimi i parqeve periferike apo funksioneve të tjera.
9. Në asnjë rast nuk lejohet ndryshimi i kodeve të tipologjive të ndërhyrjes, me përjashtim të
rasteve kur kryhet përditësimi i planit konform proçedurave bazuar në Ligjin nr.107/2014 datë
31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” I ndryshuar.
• Tipologjitë e strukturave
1. V1: Banesa tip vilë me intensitet të lartë. Zonë me dominim tipologji rezidenciale njëfamiljare,
edhe të bashkëngjitura, në më shumë se 80% të ndërtesave, ku madhësia minimale e parcelës
është zakonisht 250-500 m².
2. V2: Banesa tip vilë me intensitet të mesëm. Zonë me dominim tipologji rezidenciale
njëfamiljare në më shumë se 80% të ndërtesave, ku madhësia mesatare e parcelës është 5001,000m².
3. V3: Banesa tip vilë me intensitet të ulët. Zonë me dominim tipologji rezidenciale njëfamiljare
në më shumë se 80% të ndërtesave, ku madhësia mesatare e parcelës është kryesisht 1,0003,000 m².
4. VM: Banesa tip vilë me status monument, apo që përfshihen brenda qendrës historike dhe
ansamblit urban të mbrojtur.
5. VB: Banesa tip vilë me intensitet shumë të ulët në tokë bujqësore. Zonë bujqësore, me ndërtesa
të shpërndara dhe me parcelë mesatare 5,000-10,000 m².
6. VN: Banesa tip vilë me intensitet shumë të ulët në tokë natyrore. Zonë natyrore, me ndërtesa
të shpërndara, parcelë mesatare 5,000-10,000 m².
7. BK1: Zonë me ndërtime gjatësore banesa shumëfamiljare. Zonë me kryesisht me blloqe
banimi para viteve ’90 me lartësi deri 5 – 6 kate.
8. BK2: Zonë me banesa kolektive të tipit kullë, me densitet të lartë. Zonë me predominancë të
tipologjive të kullave (lartësi më e madhe se gjerësi apo gjatësi gjurme) ku katet e para janë
kryesisht shërbime, me lartësi mbi 6 kate.
9. BK3: Zonë miks me ndërtesa gjatësore, vila e kulla.
10. BK4: Zonë me ndërtesa shumëfamiljare gjatësore dhe me oborr të brendshëm e densitet të
mesëm
11. Ad: Zonë me tipologji ndërtesash administrative, institucionesh, shkolla, shëndetësore,
etj. Zonë ku më tepër se 70% e Ksht është e zënë nga përdorimet Institucion (pa marrë në
konsideratë institucionet fetare), Arsim, Shëndetësi, me kusht që ndërtesat përkatëse të jenë të
tipologjisë së veçantë, sipas përdorimit.
12. IE: Zonë me ndërtesa industriale e ekonomike. Zonë ku më tepër se 70% e Ksht është e zënë
nga përdorimet Industri e Ekonomi, me kusht që ndërtesat respektive të jenë të tipologjisë të
veçantë: objekte industriale, magazina, etj.
13. Fe: Zonë me ndërtesa të karakterit fetar. Zonë ku më tepër se kryesisht 80% e Ksht është e
zënë nga funksioni Institucion Fetar, ku ndërtesa ka tipologji karakteristike të funksionit.
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14. M: Zonë me karakter historik. Zonë e mbrojtur me vlera kulturore historike, e përcaktuar
sipas ligjeve sektoriale, duke përfshirë edhe zonën e mbrojtjes rreth saj.
15. Ush: Zonë me ndërtesa të tipologjisë ushtarake. Zonë ku më tepër se kryesisht 80% e Ksht
është e zënë nga përdorimi Ushtarak, ku ndërtesa ka tipologji karakteristike të përdorimit.
16. SH: Zonë me tipologji ndërtesash shërbimi. Zonë ku më tepër se kryesisht 70% e Ksht është e
përdorimit shërbim, ku ndërtesat janë të tipologjisë specifike për këto përdorime. Funksionet
që përfshihen në këtë kategori variojnë që nga objektet tregtare, hoteleri, bujtina, restorantet
e baret, etj.
17. HPgj: Hapësira publike dhe gjelbërim. Zonat e përdorimit për aktivitete sociale dhe rekreative,
në rast se zënë kryesisht mbi 70% të sipërfaqes së njësisë. Këtu përfshihen sheshe urbane,
parqe, stadiume e sheshe sportive, etj.
18. N: Hapësira natyrore. Zona me përdorim natyror e intensitet më të vogël se 0.001, ku synohet
të konservohet tipologjia aktuale
19. B: Hapësira bujqësore. Zona me përdorim bujqësor, e intensitet më të vogël se 0.001, ku
synohet të konservohet tipologjia aktuale.
20. U: Hapësira ujore. Zona me përdorim ujëra, si dhe zona respektive e mbrojtjes së tij.
21. ShB: Zona në shërbim të proçeseve bujqësore e blegtorale, me shtrirje gjurme kryesisht mbi
70% e njësisë strukturore, sipas përcaktimit të nenit 33 të kësaj rregullores së PPV.
22. IN: Shërbime Infrastrukturore. Zona me objekte të përdorimit infrastrukturor, që dominojnë
në gjurmën e njësisë strukturore.
23. V: Të veçanta. Zonë e përdorimeve të veçanta, që dominon në gjurmën e njësisë strukturore
(mbi 50% e saj).
Tipologjitë e strukturave për prodhimin, ruajtjen, përpunimin e produkteve bujqësore
dhe blegtorale që ndërtohen në tokë bujqësore
Në kuptimin e kësaj rregulloreje, përkufizimi dhe rregullat e zhvillimit të strukturave për prodhimin,
ruajtjen, përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale që ndërtohen në tokë bujqësore, i
referohen legjislacionit të posaçëm Ligjit nr.8752, datë 26.03.2001, “Për krijimin dhe funksionimin
e strukturave të administrimit dhe mbrojtjes së tokës” të ndryshuar, dhe Vendimit të KM nr.283,
datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e tipave, rregullave, kritereve dhe proçedurave për ndërtimin e
objekteve për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, në tokë
bujqësore”, i ndryshuar, janë:
a. stallat për mbarështimin e kafshëve dhe objektet ndihmëse funksionale, të cilat përfshijnë,
por nuk kufizohen në depo silazhi, hangar, silos, ambiente për përpunimin e ushqimeve, sallë
mjeljeje, padoqe, plehrishte, depozita uji;
b. serrat me themele të vazhduara, të cilat janë të lidhura në mënyrë të qëndrueshme dhe të
përhershme me tokën;
c. objektet ndihmëse funksionale të serrave, të cilat përfshijnë, por nuk kufizohen në magazina
për standardizimin e prodhimit dhe mbajtjen e pajisjeve, imputeve;
d. objektet për tharjen dhe trajtimin paraprak të nevojshëm të produkteve në kultura, të tilla si
bimët medicinale etj.;
e. objektet për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë dhe ato
frigoriferike;
f. objekte për përpunimin e produkteve primare, bujqësore dhe blegtorale;
g. thertoret.
•
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1.8. Planet e detajuara Vendore, njësitë që i nënshtrohen hartimit
Planifikimi, si një proçes pune në vazhdimësi, është një cikël, ku planifikimi në nivel vendor
trajtohet si punë e vazhdueshme në zhvillim, dhe bëhet instrument strategjik që orienton zhvillimin
dhe detajohet përmes planeve të detajuara vendore (PDV-ve) ose projekteve të zbatimit me rëndësi
strategjike. Me qëllim lehtësimin e menaxhimit të territorit, ky plan ka evidentuar disa njësi
strukturore, të cilat plotësojnë një ose disa prej kushteve të mëposhtme4, për tu detajuar përmes
PDV-ve në fazat e mëtejshme të zbatimit të PPV-së:
a) Njësi strukturore ku parashikohet zhvillim dhe/ose rizhvillim, zona të reja të pazhvilluara, ose
bujqësore dhe/ose natyrore që janë klasifikuar në sistemin e urbanizueshëm nga plani
b) Njësi strukturore ku parashikohet ndryshim i përdorimit të tokës dhe kushteve të zhvillimit
c) Njësi strukturore ku parashikohet të kryhen investime publike që ndikojnë në ndryshimin ose
rishpërndarjen e treguesve të zhvillimit
d) Njësi strukturore ku parashikohet zbatimi i njërit ose disave prej instrumentave të menaxhimit
të territorit (p.sh programe të transferimit të së drejtës për zhvillim dhe të intensitetit me
kushte)
e) Njësi strukturore që kanë sipërfaqe të konsiderueshme krahasimisht me sipërfaqen mesatare
të nënnjësive strukturore të përcaktuara
f) Njësi strukturore që prekin zona të degraduara të sistemit urban të cilat janë subjekt i
programeve të rigjenerimit urban

Figura 22. Zonat subjekt i planeve të detajuara vendore
4

Sipas nenit 22 të ligjit 107/2014 dhe nenit 55 të VKM 671
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1.9. Shpërndarja e popullsisë në territor sipas treguesve të parashikimit
demografik dhe ekonomik
Bazuar në Rregulloren e Planifikimit të Territorit, Neni 81 pika 2, përcakton se “Standardet e
Planifikimit ndryshojnë sipas numrit të popullsisë në territore urbane dhe kategorizohen sipas rastit
për grupe popullsie: a) deri në 10,000 banorë, b) mbi 10,000 banorë”.
Në këtë kontekst, numri i banorëve, verifikimi i tyre, inventari sa më i saktë i nr. të popullsisë ose
atyre personave që parashihet t’iu shërbejë, është kusht paraprak për çdo investim projekti dhe
proçesi vendimmarrjeje. Duke vlerësuar pasaktësitë për përcaktimin e numrit të saktë të popullatës
në diferencat që ekzistojnë midis dy burimeve të ndryshme për popullsinë, sugjerohet që për efekt të
planifikimit të përdoret burimi i Gjendjes Civile, ndërsa për projektim të përdoren burime alternative
informacioni me shkallë më të ulët gabimi.
Projeksioni i popullsisë për periudhën e ardhshme është një domosdoshmëri për planifikimin e
zhvillimit social-ekonomik të Bashkisë. Në vijim, do të paraqitet projeksioni i popullsisë për 15 vitet
e ardhshme i bazuar në parametrat që parashikon INSTAT.
Sipas studimit të INSTAT, në nivel kombëtar, popullsia e Shqipërisë është përfshirë, në këto 25 vite, në
lëvizje të brendshme dhe ndërkombëtare në shkallë të gjerë dhe gjithashtu është reduktuar në mënyrë
të konsiderueshme numri i lindjeve. Efektet e kombinuara të lindshmërisë së ulët dhe largimeve në
shkallë të gjerë, kryesisht të të rinjve, përshpejtuan ritmin e moshimit të popullsisë dhe kjo vihet
re në pothuajse të gjitha qarqet/bashkitë. Nga ana tjetër zhvillimet e viteve të fundit ku vendet e
destinacionit të migrantëve shqiptarë ( kryesisht Greqi dhe Itali) kanë qenë pjesë recesioni ekonomik
ka dhënë disa shenja të kthimit të emigrantëve, dhe e bëjnë edhe parashikimin e popullsisë pak më të
vështirë sesa duke u bazuar thjesht në trendet e mëparshme.

Figura 23. Popullsia dhe norma e rritjes së saj (në %) në Shqipëri për periudhën 1923-2011
Emigrimi i të rinjve, rënia e lindshmërisë, si dhe vdekshmëria më e ulët që nga viti 1989, kanë zvogëluar
peshën e brezave të rinj dhe kanë rritur atë të brezave më të vjetër në popullsinë e përgjithshme, duke
çuar drejt një moshimi demografik.
INSTAT ka bërë një përllogaritje të projeksionit të popullsisë bazuar në 3 skenare:
1- Skenari 1 – Vdekshmëri e Lartë, Lindshmëri e Ulët, Migrim i Lartë
2- Skenari 2 – Vdekshmëri e Mesme, Lindshmëri e Mesme, Migrim i mesëm
3- Skenari 3 – Vdekshmëri e Ulët, Lindshmëri e Ulët, Migrim i Ulët
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Niveli më i ulët i projeksionit qe vihet ne dispozicion nga INSTAT është në nivel Qarku. Në këtë rast,
për efekt të analizës së Bashkisë Korçë, eshte marre Skenari 2 (i mesëm) dhe përllogaritjet janë bërë
me nivelin e projeksioneve të Qarkut Korçë.
Tabela 18. Projeksioni i popullsisë
Qarku Korçë INSTAT
Viti
2011
2016
2021
2026
2031

Qarku Korçë
230.261
224.872
217.996
210.114
201.976

Përllogaritje IdRA
Bashkia Korçë (Census 2011)
75,994
74,215
71,946
69,345
66,659

Bashkia Korçë (GjC)
129,805
125,836
121,286
116,589

Sipas këtij projeksioni Bashkia Korçë do të ketë një popullsi në rënie, e cila nëse bazohemi tek
Gjendja Civile në vitin 2013 do të jetë 116 589 banorë dhe nëse bazohemi tek Censusi do të jetë 66
657 banore.
Ky trend duhet mbajtur parasysh gjatë përllogaritjeve të planifikimit për planin e përgjithshëm vendor.

1.10. Plani i strehimit
Strehimi Social bazuar në ligjet përkatëse, ka marrë një zhvillim të ri në kontekstin vendor, për
të ndihmuar dhe zgjidhur këtë problem për Bashkitë në mënyrë afatgjatë, nëpërmjet mundësive të
ndryshme për strehim, duke trajtuar të gjithë kategoritë e nevojshme.
Proçesi më i rëndësishëm në një Bashki, është përcaktimi i trojeve publike dhe regjistrimi i tyre në
pronësi, për të pasur mundësinë për të aplikuar për kredi të ndryshme ose projekte që financojnë
strehimin social. Pronësia e truallit, është kusht i domosdoshëm për çdo vendimmarrje në lidhje me
strehimin.
Bashkia Korçë, ka propozuar toka për t’u vënë në dispozicion sipas politikave aktuale, për strehim në
zonat si më poshtë
1. Zona e Barçit mbi rrugën automobilistike, me një truall 10.000 m2 për t’u vlerësuar nga
Bashkia
2. Zona e hyrjes së Minierës së Mborjes, ish-Traver Banku rreth 7500 m2 (ka plan aktual për
ndërtimin e 150 banesave)
3. Zona e Thertores së vjetër me sipërfaqe 584 m2
Vlerësimi, vendimmarrja për zonën përkatëse, kostot shoqëruese deri në regjistrimin në pronësi janë
hapat që duhet të ndërmarrë bashkia, për të përmbushur të gjitha nevojat afat shkurtër dhe afatgjatë
për strehim social.
Një opsion tjetër mbetet për Bashkinë dhe vendosja e kushteve për banesa sociale në ndërtimet që do
të parashikohen në zonat në zhvillim, duke i siguruar Bashkisë një kontingjent banesash që mund të
përdoren për strehim social.
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Figura 24. Banesat sociale ekzistuese dhe të propozuara
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1.11. Instrumentet për drejtimin e zhvillimit
Programet e menaxhimit të tokës janë të shumta dhe varjojnë sipas qëllimit që njësia vendore synon të
arrijë. Përdorimi i këtyre instrumenteve është prezantuar përmes ligjit të planifikimit dhe secila njësi
vendore mund të vendosë t’i parashikojë ato si pjesë e instrumentave të planifikimit.
Pavarësisht kësaj zbatimi i instrumenteve të menaxhimit të tokës është jo i lehtë për disa arsye; Zbatimi
i tyre kërkon një miratim dhe një dakortësi nga të gjitha palët e përfshira në projektin përkatës. Një
mungesë dakortësie e shumicës së aktorëve mund të penalizojë gjithë realizimin e projekteve. Një
disavantazh tjetër është mungesa e aftësive profesionale për të zbatuar instrumentet në fjalë, që vjen
si pasojë e mosnjohjes së tyre dhe nga mungesa e eksperiencave të mëparëshme të institucioneve
publike me këto instrumenta. Probleme të tjera mund të lindin nga hezitimi i aktorëve për t’u bërë
pjesë e projekteve që implikojnë këto instrumente. Hezitimi mund të lidhet me faktin e mosnjohjes
së funksionimit, proçesit si dhe përfitimeve që vijnë prej zbatimit të këtyre programeve instrumente
të cilat përdoren.
Në rastin e bashkisë Korçë ajo çka propozohet është që të përdoret Intesiteti me kusht. Ky program
përdoret për të siguruar strehim social të përballueshëm të shtresave në nevojë si dhe për sigurimin e
infrastrukturave publike. Në shumë raste një zhvillues, në këmbim të një intesiteti më të lartë ndërtimi
lë mënjanë për strehimin e përballueshëm një përqindje të njësive në një zhvillim, duke shitur ose
dhënë me qera banorëve/ familjeve të cilët kanë të ardhura më të ulta se të ardhurat tavan të çmimeve
të blerjes ose qerave që ata mund të përballojnë.
Intesiteti me Kushte është një nga instrumentet e menaxhimit të tokës më të përhapura dhe më të
zbatuara. Kjo vjen edhe për pasojë të vetë fleksibilitetit që ky program përmban në vetvete. Programi
mund të konsiderohet lehtësisht i absorbueshëm sepse në negociata hyjnë vetëm dy palë; njësia
vendore dhe zhvilluesi, pra nuk ka një palë tjetër drejtpërdrejt në realizimin e programit pavarësisht
se ata që përfitojnë prej programit janë blerës të mundshëm të banesave. Ky program ka hapësirë
veprimi për vetë faktin se nuk është i kufizuar në një proçes të vetëm, ai është i ndërthurur dhe mund
të zbatohet në katër mënyra të ndryshme. Megjithatë edhe ky instrument gjen zbatueshmëri më të
lehtë kur mbështetet në një bazë të fortë ligjore si dhe në një treg të kontrolluar dhe të zhvilluar
të pasurisë së paluajtshme. Avantazhet e përdorimit të këtij programi janë: Sigurimi i strehimit të
përballueshëm apo i infrastrukturave të tjera publike me sa më pak kosto për njësitë vendore.
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Figura 25. Harta e zonave për intensitet me kushte
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KAPITULLI II
2.

PLANI I MBROjTjES SË MjEdISIT

Mbrojtja e mjedisit
Bazuar në analizën e detyrimeve të specifikuara në konventat e ratifikuara dhe në direktivat respektive të
BE-së, si dhe në dokumentat strategjike të Shqipërisë, situatës ekzistuese të mjedisit dhe të ndikimeve
potenciale mjedisore që mund të shkaktohen nga aktivitetet e parashikuara në Plan, Raporti i VSM-së
përcakton rrugët dhe mënyrat për administrimin e mbetjeve dhe në mbrojtje të mjedisit.

2.1 Parashikimet për mbrojtjen e peizazhit
Plani i Përgjithshëm Vendor në perputhje me direktivat e Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe
orientimet bazë të VSM na ofron mekanizmat mbi Garantimin e ruajtjes së peisazheve të veçanta dhe
zonave peisazhistike me veçori dalluese në nivel rajonal dhe krijimi i një imazhi peisazhi me cilësi
të lartë.
garantimi i ruajtjes së peisazheve të veçanta dhe zonave peisazhistike me veçori dalluese në
nivel kombëtar dhe krijimi i një imazhi peisazhi me cilësi të lartë.
Përcaktimi i ndikimit në cilësinë e peizazhit kryesisht buron nga veçoritë e dukshme të hapësirës dhe
të peizazhit karakteristik të elementëve të pranishëm në hapësirë. Peisazhi është më i shkelur nga
lidhjet e transportit që shtrihen në hapësirë të hapur, ku ndikimet e transportit janë më të dukshme
për shkak të një niveli më të lartë të ruajtjes së tij (i përhershëm, ndikim i pakthyeshëm). Ndikimi
është veçanërisht i madh në rast të ndërtimit të një korridori të infrastrukturës në zonat me pamje
të jashtëzakonshme apo të zonave të peizazhit me karakteristika të dallueshme, dhe peisazhet me
elemente të ruajtura natyrore dhe elemente jashtëzakonisht të balancuara kulturore të cilat kanë
domethënie të madhe simbolike.
Ndikimet në karakteristikat e peizazhit të zonave mund të përkufizohen si direkte, kumulative,
indirekte dhe të largëta. Objektet e infrastrukturës në hapësirë bëhen elemente të peizazhit dhe
pjesë e përvojës së saj. Prandaj, marrëveshja e tyre duhet të jetë në përputhje me llojet ekzistuese të
peizazheve. Duke marrë parasysh karakteristikat natyrore dhe topografinë e zonës të aktivitetit do të
zvogëlojë fragmentimin e peisazhit.
Plani i Përgjithshëm Vendor ofron gjithashtu një kornizë të plotë për mbrojtjen, menaxhimin dhe
kontrollin e të gjithë zogjve të egër që ndodhen në rajon dhe sesi Bashkia të marr masa për të mbajtur
popullacionin e të gjitha llojeve të zogjve të egër që ndodhen në Nj.A. Masa të tilla mund të përfshijnë
mirëmbajtjen dhe/ose ri-krijimin e vendbanimeve në mënyrë që të mbajnë këto popullata të zogjve.
Sigurisht që zbatimi i një plani të përgjithshëm urban do të sjellë:
• Fragmentimin e habitateve
• ndikim në linjat e migrimit të kafshëve
• ndikim në integritetin dhe funksionalitetin e zonave të mbrojtura dhe të zonave të Natyra 2000
• ndikime mbi tipologjinë dhe cilësitë e veçorive të çmuara natyrore
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Ndaj, për të gjitha speciet e zogjve që referohen në material, si dhe për të gjitha speciet e rregullta
migratore, që kanë nevojë për mbrojtje, Bashkia me Nj.A duhet të krijojnë Zonat e Veçanta të Mbrojtjes
(ZVM), apo të quajtura zonat Natyra 2000.
Gjithashtu duhet të marrin masat e duhura për të mënjanuar në zonat e veçanta të ruajtjes shkatërrimin
e habitateve natyrore dhe të habitateve të specieve si dhe shqetësimin e specieve për të cilat janë
përcaktuar zonat e Natyra 2000, në rastet kur ky shqetësim është i dukshëm. Kjo dispozitë aplikohet
për ZVM-të e propozuara, siç përcaktohet në përputhje me proçedurat dhe kriteret e direktivës së
habitateve.
SKZHI II përcakton si objektiva strategjike:
• Një rritje e synuar të sipërfaqes së Zonave të Mbrojtura në gjithë territorin, përmes zgjerimit
dhe menaxhimit të integruar të zonave të mbrojtura;
• Garantimi i statusit të mbrojtur për 5% të specieve dhe habitateve të kërcënuara.

2.2 Parashikimet për mbrojtjen e elementëve ujore
Shqipëria ka aprovuar Ligjin No. 111/2012 “Menaxhimi i Integruar i Burimeve Ujore” dhe “Strategjinë
Kombëtare Sektoriale për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet 2014-2040”, “Në Strategjinë
Ndërsektorialë për Menaxhimin e Mbetjeve 2010-2025” dhe “Planin Kombëtar për Menaxhimin e
Mbetjeve 2010-2025”. Midis të tjerave, këto dokumente përcaktojnë që aktivitete në ujë dhe tokat
anash ujrave mund të kryhen vetëm nëse ato janë bazuar mbi planet e zhvillimit hapësinor dhe nuk
mund të pozicionohen diku tjetër pa gjeneruar kosto të larta disproporcionale. Pozicionimi i këtyre
aktiviteteve mund të ndikojë thelbësisht mbi statusin ekologjik të rrjedhave ujore dhe të pakësojnë
zonat e mbajtjes dhe impaktet kumulative mbi biodiversitetin e zonës dhe shërbimet e ekosistemeve
të zonës.
Plani i Përgjithshëm Vendor në perputhje me direktivat e Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe
orientimet bazë të VSM na jep të dhëna mbi:
• Kufizimin e efekteve negative mbi ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore, ujërat e njelmët,
ujërat sipërfaqësorë dhe burimet e ujit të pijshëm.
• Cilësinë e ujit që përdoret për konsum nga njerëzit. Dhe ai merret i tillë, nese ai nuk përmban
mikroorganizma, parazitë dhe çdo substancë tjetër, të cilat në sasi apo përqëndrime të caktuara
përbëjnë një rrezik potencial për shëndetin e njerëzve.
Qëllimi është të mbrojë:
• Shëndetin e njerëzve prej çdo efekti negativ apo ndotjeje të ujit që përdoret për konsum nga
njerëzit, duke garantuar qe uji të jetë i pastër dhe i shëndetshëm.
• mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga ndotja dhe përkeqësimi
• përcakton masa specifike për të parandaluar dhe kontrolluar ndotjen e ujërave nëntokësore në
përputhje me Direktivën 2000/60/EC.
Këto masa kryesisht përfshijnë:
• kritere për vlerësimin e statusit kimik të ujit nëntokësor, dhe
• kritere për identifikimin dhe kthimin mbrapsht të tendencave të konsiderueshme dhe të
qëndrueshme të rritjes, dhe për përcaktimin e pikënisjeve për tendencat e kundërta.
Përsa i përket Shqipërisë, në fund të 2015, janë parashikuar plane e menaxhimit të baseneve dhe
planet e menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, duke parashtruar:
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sigurinë nga përmbytjet;
ndikimet e substancave të rrezikshme në cilësinë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, në
rast të derdhjeve aksidentale të tyre;
ndikimet tek ujësjellësat dhe cilësia e ujit të pijshëm;
ndikimet mbi ujërat që përdoren për larje (plazh).

Kufizimi i efekteve negative mbi ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore, ujërat e njelmët, ujërat
breglumore dhe burimet e ujit të pijshëm.
Ndikimet më të mëdha priten nga zhvillimet e sektorëve kyç të lidhur me ujin si edhe ato që mund
të ndikojnë në cilësinë dhe funksionimin natyror të baseneve ujore. (ujësjellës/kanalizimet, vaditja
dhe bujqësia e blegtoria në përgjithësi, industria ushqimore dhe përpunuese, shërbimet dhe turizmi,
shëndetësia, etj)
Impaktet mbi ujërat sipërfaqësorë, nëntokësorë, ujërat e njelmët, ujërat sipërfaqësorë dhe burimet e
ujit të pijshëm janë karakteristikë të periudhës së ndërtimeve ose rindërtimeve të infrastrukturës dhe
gjithashtu në vijim të operimit të strukturave edhe më tepër. Kjo në varësi respektive të sektorëve
përkatës në lidhje me nevojën për përdorimin e ujit ose ndërveprimet me burimet dhe trupat natyrore
ujore.
Në shumicën e rasteve këto impakte krijohen si të kufizuara në mjedisin lokal, megjithatë në mjaft
raste ndodh efekti kumulativ i impaktit dhe krijohen ngarkesa ndotjeje të mëdha që ngrihen në nivel
rajonal dhe disa herë edhe ndërkufitar përtej kufijve.
Impaktet ndërtimore të infrastrukturës ngelen në përgjithësi afat - shkurtër dhe të rikthyeshme (rasti
psh i cilësisë së ujrave). Pas fazës ndërtimore, impaktet janë kryesisht më pak të përhapura, por të
parikthyeshme, permanente, (rasti psh i impaktit të morfologjisë së vijës ujore natyrore, kushteve
hidrologjike, ruajtja e zonave të mbrojtura).
Impaktet e mësiperme mund të prodhojnë ndryshime në elementet cilësore për krijimin e statusit
ekologjik të ujërave sipërfaqësorë, që janë elementet biologjikë, hidromorfologjik, mbështetës, kimik
dhe fiziko-kimik dhe në statusin kimik të ujrave. Nëse udhëzimet e përgjithshme dhe masat zbutëse
vëzhgohen, ndryshimet në elementet cilësore nuk do të kapërcejnë së tepërmi që të kërcënojnë arritjen
e objektivave mjedisore.
Veprimet e sektorëve që ndikojnë mbi ujërat, përmblidhen si më poshtë:
• Pozicionimi i veprave infrastrukturore mund të ndikojë në mënyrë të vazhdueshme e të
drejtpërdrejtë ose indirekt në situatën hidrologjike në një zonë të caktuar, duke sjellë edhe
situatë eko-morfologjike mbi rrjedhën e ujit;
• Rrjedhja e vazhdueshme e substancave të rrezikshme që rezultojnë nga burime të ndryshme
ndotëse (impakt në cilësinë e ujërave sipërfaqësore dhe ato nëntokësore);
• Derdhja e substancave të rrezikshme, për shkak të ngjarjeve të jashtëzakonshme (impakt
potencial direkt, në distancë të largët deri ndërkufitar mbi cilësinë e ujërave sipërfaqësorë dhe
nëntokësorë;
• Rrezik i lartë ekzistent nga përmbytjet (aplikimi i zgjidhjeve ndërtimore më këtë kriter si
rrezik i lartë) në zonat që përmbyten ose masa rregulluese në rrjedhën e ujërave; ndryshime
në situatën hidrologjike në një zonë të caktuar, përfshirë pakësimin në zonat mbajtëse (direkt
ose në distancë);
• Ndryshimet në regjimin ujor të ujërave nëntokësorë, për shkak të ujërave të ndërhyrjeve të
veprave infrastrukturore (psh tunelet);
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Pozicionimi i strukturave infrastrukturore në zonat akuifere me ndjeshmëri të lartë ose shumë
të lartë mund të kenë impakt negativ mbi burimet ujore ekzistuese dhe potenciale (direkt,
indirekt, ndërkufitar);
Pozicionimi në zonat e ujërave të mbrojtur të burimeve ujore (ndikim lokal, potencialisht
rajonal dhe ndërkufitar).

Masat për mbrojtjen e ujërave
• mbrojtja e burimeve karstike, si akuiferi me i rëndësishëm i Bashkisë.
• mbrojtja e burimeve të tilla që kanë lidhje të mirë hidraulike dhe kontribuojnë në masën 3050% të burimeve karstike dhe shpejtësia e lëvizjes së ujit është shumë e madhe.
• përcaktimin e zonave sanitare të burimeve të akuiferit çarje-karst, si akuiferi kryesor i
Bashkisë, si dhe më i prekshmi ndaj ndotjeve të ndryshme.
• sistemimin e hedhurinave drejt pikes së transferimit.
• ndalimin e nxjerrjes së gurëve nëpërmjet karrierave të gurit në akuiferin karstik, apo ndalimi
i shfrytëzimit të mëtejshëm.
• shtimi kryesor i kapaciteteve ujore të jetë akuiferi, me porozitet çarje-karst, i cili ka dhe
rezervat kryesore dhe më të mëdha në Bashki.
• të kryhet monitorimi i vazhdueshëm i akuiferëve, por në mënyrë të veçantë në akuiferin karstik
për treguesit cilësorë e hidrokimikë të tyre.
Në zonën e mbrojtur të Kat.-II, nuk duhet të ketë:
• zhvillime industriale dhe të ndaluar në mënyrë kategorike në zonën qendrore.
• zhvillime industriale dhe të ndaluar në mënyrë kategorike në zonën e përdorimit të
qendrueshëm, në zonën e përdorimit tradicional dhe në zonën e rekreacionit, në rastet
kur ato bien brenda zonës ujëmbledhëse, ose kur bien në zona gjeologjike karstike,
pavarsisht se ato lejohen, mbasi pajisen me Leje Mjedisore.
Aktivitetet industriale do të lejohen mbasi të pajisen me Leje mjedisi, vetëm në rastet kur ato zënë
vend jashtë zonës së mbrojtur të kësaj kategorie, në rastet kur ndodhen jashtë kufijve të zonës buferike
për gjeomonumentet e natyrës dhe të kulturës, dhe në rastet kur ndodhen prapa kodrave brenda zonës
së mbrojtur, por jo në zona karstike.

2.3 Parashikimet për shtimin dhe zgjerimin e hapësirave të gjelbërta
Rrjeti i sipërfaqeve të hapura - Plani bën thirrje për zhvillimin e një rrjeti të integruar hapësire të hapur
që i referohet të gjithë qytetit. Hapësirat e konsiderueshme të gjelbërta të qytetit, të tilla si kodrat e
Moravës, kompleksi sportiv “Skënderbeu”, parku “Rinia” krijojnë një tërësi të vazhdueshme natyrore
dhe mjedisore. Plani synon të rrisë në maksimum aksesin në hapësirat e mëdha të gjelbërta, duke
ofruar një gamë të gjerë korridoresh të gjelbra dhe duke nxitur zonat për biçikletat dhe këmbësorët.
Për më tepër, sipërfaqet e hapura në nivel lagjeje do të duhet të rehabilitohen si kopshte xhepa në
zonat e banimit të periferis të qytetit dhe në komplekset kolektive të banimit. Ndikimi i pritshëm do të
jetë rigjenerimi i mjedisit urban dhe përmirësimi i cilësisë së ajrit dhe i mikroklimës. Më konkretisht
në plan përfshihen:
• Krijimi i një rrjeti të integruar të sipërfaqeve të hapura brenda qytetit, duke përfshirë kodrat,
parkun Rinia, Kompleksin Sportiv “Skënderbeu”.
• Rigjenerimi i kompleksit sportiv ekzistues si një park urban i gjallë dhe publik duke i kushtuar
rëndësi sporteve dhe aktiviteteve rekreative.
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Vijimin e programit bashkiak “Për rigjenerimin e rrugëve dhe sipërfaqeve të hapura”.
Krijimin e parkut “Shetro Park”, duke e konsideruar atë si pikë kryesore kreative dhe kalimi
kohe të lirë.
Rritje e mbjelljes së pemëve përgjatë rrugëve të qytetit (duke i kushtuar rëndësi pemëve që
rriten shpejt).
Rehabilitimi i hapësirave të gjelbra të vogla (kopshtet xhepa).

Në kuadrin e ndryshimeve territoriale, vlen të rimerret në shqyrtim shfrytëzimi i parqeve natyrorë si:
Parku Kombëtar i Liqenit të Prespës dhe Parku i Drenovës, duke ndërtuar intenerarë natyror turistik
përgjatë gjithë vitit.
Në qytetin e Korçës kërkesa për shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta dhe ruajtjen e sipërfaqeve ekzistuese
është një domosdoshmëri që lidhet jo vetëm me dëmtimin e larmisë së botës shtazore dhe bimore por
drejtpërdrejt edhe me shëndetin e popullatës. Realizimi nga ana e Bashkisë gjatë viteve të fundit i
disa projekteve rehabilitimi në kuadrin e projektit “Rigjenerimi i Hapësirave të Gjelbërta” kanë dhënë
kontributin e tyre në këtë drejtim. Korça ka 4m2 gjelbërim për banorë. Zona rurale ka dy trajtime,
zhvillimi zonave pyjore përreth dhe zhvillimi zonave të gjelbërta brenda qendrës së banuar. Duhet ti
lëmë rast natyrës që të mbillet vetë, sepse natyra e bën pyllin. Gjithsesi, lidhur me kodrat mbi qytetin
duhet të përgatitet një projekt për gjelbërimin, duke gjetur mekanizmat që janë në plan të zhvillimit
të zonës së gjelbërimit. Në zonat me erozion të gjatë mund të ndërhyhet me pyllëzim, por duhet një
projektplan. Sot në Korçë ekziston një mori hapësirash të lira me përmasa të ndryshme dhe e përdorur
për qëllime të ndryshme:
•

Më specifikisht ato janë: Rrugët dhe sheshet dhe bulevardi në Korçë, të cilat karakterizohen
nga një bimësi e lartë e pemëve të reja dhe të rritura. Të kombinuara me trotuaret e gjera, disa
prej tyre mund të karakterizohen si “akse këmbësore të gjelbërta”;

•

Gjithashtu një kontribut në rritjen e sipërfaqes së gjelbër janë edhe parqet e lagjeve dhe
“kopshtet xhepa” janë hapësira të gjelbërta të madhësisë së vogël dhe mesatare me distanca të
afërta me zonat e banimit;

•

Një hapësirë për tu zhvilluar është Parku Shetro, i lokalizuar në zonën ku rridhte në të kaluarën
lumi i qytetit, në perëndim të Birra Korça;

•

Veç kësaj kërkohet nga PPV të kryhet punë për rehabilitimin e hapësirave të lira në hapësirat e
degraduara ndërmjet blloqeve kolektive të banimit, në lagjet jugore të qytetit;

•

Parqet e bashkisë janë një tjetër mundësi që rrit sipërfaqen e gjelbër për banorë në qytet. Ato
gjenden në pjesën periferike më veriore urbane të qytetit dhe ofrojnë një shumëllojshmëri
aktivitetesh për banorët e zonës. Këtu mund të përmendim parkun ‘Rinia’ që është dhe parku
urban më i madh i qytetit, i përdorur gjerësisht nga banorët për shëtitje dhe argëtim. Parku
është i vendosur pranë hyrjes veriore të qytetit dhe ndodhet pranë Universitetit Fan S. Noli dhe
Kompleksit Sportiv Skënderbeu;

PPV parashikon edhe një zhvillim për një kompleks modern sportiv në hapësirat e lira përreth
Kompleksit Sportiv Skënderbeu. Kjo hapësirë duhet të ruhet dhe të mbillet me pemë të larta për të
siguruar një sipërfaqe të hijëzuar sa më të madhe në ato hapësira ku nuk do ketë terrene sportive.
Promovimi i Kodrave të Moravës - Projekti për rehabilitimin e Kodrave të Moravës si zonë e gjelbër
dhe krijimin e një zone natyrore dhe çlodhëse në nivel qyteti është një ndër projektet më të rëndësishme
për qytetin e Korçës dhe ka si synim të:
• kthejë peizazhin natyror dhe imazhin shumë tërheqës nëpërmjet pyllëzimit të zonave të
vazhdueshme dhe në veçanti të pjesëve më të dukshme të tij;
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sigurojë vijimin e kodrave në parkun “Rinia” dhe në zonën sportive të universitetit;
përdorë potencialin e kodrave si element kryesor tërheqës për vizitorët për nxitjen e zhvillimit
të turizmit.

Ripyllëzimi në rrëpirat e kodrave do të rrisë ndjeshëm cilësinë e peizazhit viziv të qytetit. Po ashtu,
ai do të kontribuojë për uljen e kërcënimit të rrëshqitjeve të tokës dhe mungesës së stabilitetit të
tokës. Parku natyror dhe i aktiviteteve do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e jetës për banorët dhe
atraktivitetin e imazhit të qytetit.

2.4 dy variante për zgjidhjen problematikës së evidentuar nga hot-spotet
Të ashtuquajturat “Pika të nxehta” ose “Hot Spote”, krijohen nga mbetjet e rrezikshme, (MbRr),
të cilat kanë karakteristika kimike e fizike toksike, gërryese, kancerogjene dhe që sjellin efekte të
dëmshme, (këtu bëjnë pjesë edhe mbetjet spitalore si dhe mbetjet radioaktive, të cilat janë tejet toksike
dhe ekspozimi ndaj tyre mund të shkaktojë sëmundje nga më të ndryshmet, madje edhe të shkaktojnë
vdekje). Siç e kemi thënë më sipër, për Bashkinë e Korçës, si “Pika të nxehta” ose “Hot Spote”, janë
cilësuar: Minierat e bakrit në Rehovë.

2.5 Parashikimet për përmirësimin e cilësisë së ajrit
Faktorët klimatikë
Plani i Përgjithshëm Vendor në përputhje me direktivat e Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe
orientimet bazë të VSM na jep të dhëna mbi:
• ndikimet nga ndryshimet klimatike në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar, duke zhvilluar një
përafrim logjik dhe duke përmirësuar koordinimin.
Për këtë, Shqipëria ka ratifikuar Konventën e Vjenës dhe Protokollin e Montrealit, në Tetor 1999,
si dhe është anëtare e Konventës Kuadër te Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike
(UNFCC), që nga Janari 1995. Shqipëria ka përgatitur dy Komunikime Kombëtare në 2002 dhe
2009, si dhe ka finalizuar me sukses vetë vlerësimin për përgatitjen e Komunikimit të Tretë Kombëtar
të UNFCCC. Në vitin 2016 është parashikuar të përfundojë hartimi i Strategjisë Kombëtare dhe
Planit Kombëtar të Veprimit për Ndryshimet Klimatike, me kohështrirje 2016-2030. Angazhimi për
reduktimin e emetimeve të gazeve ‘serë’ i referohet:
– emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në shtëpi dhe në sektorin e shërbimeve;
– emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në sektorin e transportit;
– emetimeve nga përdorimi i lëndëve djegëse në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe në
sektorin e energjisë;
– emetimet që çlirohen nga sektori i energjisë;
– emetimet nga proçeset industriale;
– përdorimi i tretësve dhe produkteve të tjerë;
– emetimet nga bujqësia;
– emetimet nga administrimi i mbetjeve.
Adoptimi i infrastrukturës në përgjigje të ndryshimeve klimatike dhe reduktimi i sasive vjetore
të emetimeve të gazeve serë në nivelet e përcaktuara në SKzHI II.
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Një sërë aktivitetesh ndërtimore të infrastrukturës dhe praktika sektoriale kanë impakt të kthyshëm
mbi shkarkimet e gazeve serë (GHG), që përbëjnë shkakun kryesor të ndryshimeve klimatike. Për
shkakun që karburantet fosile (nafta dhe derivatet) çlirojnë GHG në ajër gjatë përdorimit përfaqësojnë
në këto momente burimin më të rëndësishëm të energjisë në sektorin e transportit e bëjnë sot këtë
sektor të parin si burim shkarkimesh të gazeve serë në Shqipëri, pasi sektori i energjisë këtu është
hidro.
Impakti në ndryshimet klimatike është gjithashtu pasojë në kushtet e motit dhe klimës që po rriten
çdo vit. Një tjetër pasojë e temperaturave të larta globale janë ndryshimet në modelimet e fenomeneve
mesatare klimatike dhe ngjarjet më të shpeshta të kushteve ekstreme të motit (thatësira, përmbytje,
erozione, stuhi me breshër, valë të nxehta, temperatura të ulëta me ngrica, etj.
Vendimi 406/2009/EC përcakton minimumin e kontributit të Shteteve Anëtare të EU për të kapur
angazhimin e reduktimit të shkarkimeve të gazeve serë të Komunitetit për periudhën nga 2013 në
2020 për te gazet serë që mbulohen nga ky vendim dhe rregullat për të bërë këto kontribute si dhe për
vlerësimin e tyre më pas.
Shqipëria ende nuk ka bërë transpozimin e këtij vendimi që planifikohet të ndodhë në 2018. Kjo
periudhë është brenda kohës së zbatimit të Planit; prandaj parashikimet e këtij vendimi në lidhje
me faktorët klimatikë duhet të adresohen në avancë. Për më tepër, SKZHI II vendos synimin për
shkarkimet e gazeve serë në 2020 si vijon:
• Një synim 8% reduktim të GHG siç krahasohet me skenarin bazë; dhe
• Një synim 40% reduktim në sasinë e HCFC-s (hidroklorofluorokarbon).
Në nivelin strategjik të zhvillimit të sektorëve, masat në lidhje me fushën e adaptimit të ndryshimeve
klimatike mund të trajtohen si të përgjithshme. Përpara projektimit dhe zbatimit të çdo veprimi
individual do të jetë e nevojshme të krijohen udhëzues specifikë, metodologji dhe proçedura për
grumbullimin e informacionit rreth ngjarjeve ekstreme të motit dhe për të planifikuar dhe zbatuar
detyrat respektive.
Shkarkimet e gazeve serë nga sektorë të tillë si transporti rrugor, bujqësia, energjia, etj., përfaqësojnë
një rrezik të konsiderueshëm për masat zbutëse të ndryshimeve klimatike.
Në vijim, veç shkarkimeve të përkohshme të gazeve serë gjatë fazës së ndërtimit të veprave
infrastrukturore të parashikuara në Plan, shkarkimet e gazeve serë priten të rriten edhe pse do të
merren masa për të eleminuar mjaft pengesa.
Zbatimi i masave specifike duhet të garantojnë përdorim më të madh të transportit publik, metodave
të reja bujqësore të kultivimit dhe vaditjes, energjisë të rinovueshme, etj. Promovimi i këtyre masave
dhe përdorimi i mjeteve të reja të energjisë efiçente do të kontribuojë në parandalimin e shkarkimeve
nga sektorët kontribues në GHG në fazën afat - mesme dhe ndoshta një rënie pas 2020.
Rritja e shkarkimeve të gazeve serë nga transporti ajror priten për shkak të punimeve të ndërtimit,
ndërkohë që rritjet potenciale në shkarkimet e gazeve serë, për shkak të rritjes së vëndeve të transportit
ajror që gjithsesi nuk përfaqësojnë kontribute të rëndësishme në strukturën totale të shkarkimeve në
Shqipëri. I ngjashëm me transportin ajror është edhe ai detar për sa i takon kontributit ndarës në
prodhimin e gazeve serë.
Transporti ngelet sektori kyç në arritjen e objektivave kombëtare mbi masat për ndryshimet klimatike
i vijuar nga sektori bujqësor dhe përdorimi i tokës.
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Ajri
Plani i Përgjithshëm Vendor në përputhje me direktivat e Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe
orientimet bazë të VSM na jep të dhëna mbi:
•

Emetimin e ndotësve në ajër, të cilët kanë ndikime të dëmshme tek ekosistemet dhe
biodiversiteti;

•

Emetimin e ndotësve, për të cilët janë përcaktuar kufijtë e sipërm në nivel kombëtar;

•

ndikimin në shëndet në rastet e një pranie të lartë të ndotësve në ajër.

Për këtë bën të mundur gjetjen e:
•

mekanizmave që shmangin, parandalojnë apo reduktojnë efektet e dëmshme në shëndetin e
njerëzve dhe në mjedisin në tërësi;

•

sigurimin e informacionit mbi cilësinë e ajrit të ambientit në mënyrë që të ndihmojë luftën
kundër ndotjes dhe shqetësimit të ajrit dhe të monitorojë prirjet dhe përmirësimet që vijnë si
rezultat i masave kombëtare dhe të Komunitetit;

•

metodat e përbashkëta dhe kriteret për vlerësimin e përqendrimeve të arsenikut, kadmiumit,
nikelit dhe hidrokarbureve policiklike aromatike në ajrin e ambientit.

Sfidat kryesore dhe prioritete që pasqyrohen edhe në Plan janë:
•

kompletimi i adoptimit dhe zbatimit të standarteve Europiane mbi cilësinë e ajrit urban dhe
shkarkimeve në ajër;

•

konsolidimi i Sistemit Kombëtar të Monitorimit sipas standarteve Europiane;

•

adoptimi e zbatimi i planeve të veprimit mbi cilësinë e ajrit si në nivel qendror dhe atë lokal.

Objektivi strategjik është “Arritja e përmirësimeve të matshme në 2020 për cilësinë e ajrit” përmes:
•

Objektivit prej 40% pakësim në nivelin e ndotësve në zonat urbane;

•

Arritja e niveleve objektive të ndotësve të ajrit, duke u bazuar në shëndetin human, sipas
vlerave respektive: për NOx - 40 μ / m³, për PM10 - 40 μ / m³, për PM2,5-25 g / m3 dhe SO2125 μ / m³.

garantimi i sasive vjetore të shkarkimeve të ndotësve, për të arritur përputhshmërinë me
kufijtë maksimalë të lejueshëm
Dihet që:
•

Shkarkimet e ndotësve janë karakteristikë gjatë fazës së ndërtimit të infrastrukturës dhe atë të
operimit në një sërë aktivitetesh nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë, por në lidhje direkte
me Planin ndikimi kryesor vjen nga sektori i transportit.

•

Sektori i transportit prodhon sasira të konsiderueshme shkarkimesh të ndotësve të ajrit brenda
sasisë së lejuar tavan të shkarkimeve në ajër të përcaktuara/synuara për Shqiperinë, mund të
ishte më e përshtatshme të supozohej për vlera më të ulta të përcaktuara/synuara për shkarkimin
total të ndotësve në Shqipëri në mënyrë që të pakësohen shkarkimet e ndotësve nga transporti.

•

Shpërndarja reciproke e ngarkesës për të arritur tavanet e shkarkimeve kombëtare vjetore
për çdo sektor (energji, industri, tregti dhe shërbime, transport, bujqësi dhe menaxhim i
mbetjeve) do të përcaktohet më në detaje përmes amendimeve prej Programit Operacional të
përputhshmërisë me tavanet e shkarkimeve kombëtare.

•

Gjatë fazës së ndërtimit ose të rindërtimit të infrastrukturës, shkarkimi i ndotësve krijon
impakt afat-shkurtër në mjedis, kështu që shumica e efekteve të tyre janë të kthyeshme.
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•

Gjatë fazës së operimit të infrastrukturës, shumica e shkarkimeve janë të pranishme, si në
ajër, edhe në ujë e në tokë, në varësi të proçeseve të aktiviteteve që krijohen nga operimi i
infrastrukturës përkatëse.

•

Ekziston edhe rreziku që përmirësimi i mëtejshëm i rrjetit rrugor do të prodhojë të ashtu
quajturin ‘kërkesë e detyruar’, për shkak të pakësimit të ngjeshjes, i cili nga ana tjetër mund
të rrisë sasinë e shkarkimeve të ndotësve, veçanërisht në zona ku nuk kishte ndotje para se të
zbatoheshin masat e Planit.

•

Rinovimi i mjeteve motorike kontribuon së tepërmi në pakësimin e shkarkuesve ndotës, si edhe
zhvillimi i standarteve sipas tipave të aprovuar për mjetet siguron që shumica e shkarkimeve
të ndotësve të synuara për transportin të arrihen.

•

Masat për promovimin e transportit publik të pasagjerëve dhe transportin hekurudhor kargo
kontribuojnë gjithashtu në pakësimin e shkarkimit të ndotësve.

•

Shkarkimet e grimcave pezull në ajër, do të pësojnë rritje të përkohshme në zonat ku do të
zbatohen masat e rindërtimit të infrastrukturës sipas sektorëve (impakte të kthyeshme). Në
përputhje me rregullat që rregullojnë masat për pakësimin e shkarkimeve të grimcave nga
sheshet e ndërtimit, zbatimi i punimeve në ndërtim garanton që rritjet e përkohshme lokale të
ndotësve të mjedisit në ajër të jenë ende të pranueshme për mjedisin dhe njerëzit.

•

Ekspozimi në ajër të ndotur ka impakt kryesor negativ mbi shëndetin human. Problemet më të
shumta në sigurimin e cilësisë së ajrit të përshtatshëm të mjedisit lidhen me arritjen e tavanit
të përcaktuar për grimcat.

•

Transporti është burimi kryesor ndotës i ajrit të mjedisit përmes grimcave pezull në ajër.
Grimcat mund të japin një sërë impaktesh negative mbi shëndetin: ato shkaktojnë dhe rëndojnë
astmat, krijojnë aterosklerosa, përkeqësojnë përvijimin e sëmundjeve të frymëmarrjes dhe
kardiovaskulare, shkaktojnë kancer. Raporti i mortalitetit në zonat ku ndotja me grimca pezulli
është i lartë është 15 – 20 për qind më i lartë në krahasim me zonat me ajër relativisht të pastër.

Ndaj plani propozon:
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•

Zbatimi i masave specifike që synojnë arritjen e qëllimeve të Planit pritet të kenë një impakt
pozitiv, për shkak të pakësimit të shkarkimeve të ndotësve, së pari për shkak të masave të
parashikuara lidhur me sistemet multimodale të transportit, siç janë transporti me kargo dhe
pjesërisht në transportin e pasagjerëve me mjetet rrugore dhe hekurudhore.

•

masa të tjera nga sektorët që emetojnë shkarkime të ndotësve në ajër priten gjithashtu të
kontribuojnë me efekte pozitive për shkak të pakësimit të ndotësve të shkarkuar, në veçanti
të atyre që synojnë pakësimin e bllokimeve/ngjeshjes dhe përdorimin më të madh të sistemit
publik të transportit si edhe kontrollit të shkarkimeve në ajer nga industritë dhe promovimit
të mëtejshëm të energjive të gjelbërta përmes investimeve të pritshme në hidrocentrale dhe
gazit natyror.

•

impaktet negative me përmirësimin e rrjetit rrugor mund të pakësohen dhe biles të parandalohen
përmes marrjes njëkohësisht të masave të përgjithshme për promovimin e përdorimit të rrjetit
publik të transportit të pasagjerëve dhe biçikletave.

•

kërkesat për pakësimin e shkarkimeve nga transporti nuk priten të jenë më të ulta sesa
pakësimi mesatar i përcaktuar për shkarkimin total të ndotësve në Shqipëri. Për këtë arsye,
tavanet e shkarkimit për NOx dhe PM2.5 që janë ndotësit kryesorë prej transportit rrugor janë
përcaktuar në bazë të pakësimit indikativ në shkarkimet ndotëse.
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•

Plani nuk mund të adresojë specifikisht promovimin e rinovimit të mjeteve, por me anë të të
gjithë masave/veprimeve, veçanërisht atyre që promovojnë transportin publik të pasagjerëve
dhe transferimin e transportit kargo nga rruga në hekurudhë, ka ndikim pozitiv në mjedis dhe
kontribuon qenësisht në arritjen e synimeve për shkarkimet kombëtare.

•

Pritet që zbatimi i masave të Planit të ulin në mënyrë permanente shkarkimet e grimcave nga
transporti rrugor, së pari për shkak të eleminimit të bllokimeve të trafikut, menaxhimit më të
mirë të shtresave sipërfaqësore të rrugëve dhe përdorimit të më shumë mjeteve rrugore me
efiçencë energjie.

•

Në mënyrë që të arrihen objektivat e eliminimit të mos-përputhshmërisë së cilësisë së ajrit
me standartet e përcaktuara për cilësinë e ajrit, që ndodh shpesh në disa zona të kufizuara,
zakonisht në zonat me densitet të lartë, është e domosdoshme që Bashkia dhe Institucionet
respektive të përgatisin dhe adoptojnë Planet e Cilësisë së Ajrit në ato zona që tejkalojnë
ndotjen e ajrit në mjedis. Programe të detajuara të veprimit për të reduktuar ndotjen nga
grimcat PM10 do të vijojnë përgatitjen e këtyre planeve.

Këto programe dhe veprime që vijnë nga Plani do të duhet të jenë në bashkëpunim të plotë me njëri
tjetrin si:
1. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i veprimeve me institucione përgjegjëse për:
a. Zvogëlimin e numrit të makinave nëpërmjet përmirësimit të transportit publik.
b. Menaxhimi i rrjetit rrugor dhe trafikut.
c. Promovimi i teknologjive të pastra të automjeteve
d. Promovimi i përdorimit të biçikletave
e. Kontrolli dhe përmirësimi i cilësisë së karburanteve
f. Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta, pastrimi dhe larja e rrugëve
2. Forcimin e kapaciteteve teknike për monitorimin e të gjitha llojeve të shkarkimeve në ajër në
vendin tonë.
Ngritjen e kapaciteteve për modelim të shpërndarjes së ndotjes, hartimin e studimeve dhe analizave
për gjendjen e ajrit.

2.6 Mbrojtja e tokës
Strategjia merr në konsideratë një sërë funksionesh, diversitetin dhe kompleksitetin e tokës, si dhe një
sërë proçesesh, degradimi të cilave ajo (toka) u nënshtrohet. Objektivi strategjik është mbrojtja dhe
shfrytëzimi i qëndrueshëm i tokës, bazuar në parimet bazë si:
•

parandalimi i degradimit të mëtejshëm dhe ruajtja e funksioneve të tokës, kur toka përdoret
dhe kur funksionet e tokës shfrytëzohen, si dhe kur toka shërben si mjedis pritës për efektet e
aktivitetit të njeriut apo fenomeneve mjedisore;

•

rikthimi i tokës së degraduar në një nivel funksionaliteti konsistent, të paktën me përdorimin
aktual apo të synuar, duke pasur parasysh kostot e restaurimit të tokës.

Ndikime qe mund të vleresohen do të jenë:
•

fragmentimi i zonave me aktivitet te dendur bujqeëor apo zona pyjore;

•

përdorimi i burimeve të energjisë së rinovueshme dhe karburanteve ‘bio’;

•

administrimi i mbetjeve të gjeneruar nga aktivitetet e ndërhyrjeve infrastrukturore.
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garantimi i menaxhimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të tokës dhe mbrojtja e saj
•

Plani i Përgjithshëm Vendor në përputhje me direktivat e Planin e Përgjithshëm Kombëtar, si
dhe në përputhje me direktivat e legjislacionit Europian ka menduar se në asnjë rast, sikundër
ka ndodhur deri më sot, tokave urbane t’ju mbivendosen vepra urbane. Ndërkohë që tokat
me bonitet të kategorisë së pestë, të mund të diskutohet prekja apo zënia e tyre dhe ato të
kategorisë 6 dhe të kategorisë 7 normal që mund të preken nga veprat urbane.

•

Ndikimi më i madh gjatë fazës së ndërtimit pritet në zhvillimet e infrastrukturës, sidomos
asaj rrugore, të mbetjeve, të qendrave të shërbimeve, etj., ndërkohë që nga fusha të tjera do
të jenë të kufizuara në një territor më të ngushtë lokal. Nuk priten ndikime në ato sektorë
ose nën sektorë, ku përqëndrimi më i madh i aktiviteteve do të ketë të bëjë me plotësimin e
boshllëqeve ligjore dhe të strukturës (aktivitete soft), ku gjithë detyrat dhe angazhimet do të
jenë të natyrës institucionale dhe organizative.

•

Përmes zënies së tokës, ndërtimet në infrastrukturë prodhojnë ndikime të gjera të pakthyeshme,
që reflektohen pas zhvillimit, si një ndryshim në përdorimin e tokës. Shpesh, ndërtimet e
reja krijojnë edhe fragmentime të tokës bujqësore. Ndikimet afatshkurtër (të riparueshme)
që mund të ndodhin gjatë fazës së ndërtimit përfshijnë lidhjet përmes tokave bujqësore ose
pyjore, dëmtimet dhe okupimet e tokave ose dëmtimin e produkteve, për shkak të afërsisë me
sheshet e ndërtimit, ndotjet e tokës, etj.

•

Për shkak të zhvillimeve të reja në infrastrukturë, përdorimi i tokës bujqësore ekzistuese
pëson ndryshim nga ana e pozicionimit të lidhjeve të reja infrastrukturore. Masat që zbatohen
mund të sjellin rënien e përhershme të potencialit dhe prodhimtarisë të tokës bujqësore që
nënkupton humbjen e përhershme të funksionimit të tokës për prodhimtarinë bujqësore. Nëse
masat e infrastrukturës shtrihen edhe përtej territoreve aktuale të zhvillimit, fragmentimi i
tokës bujqësore do të rritet dhe kushtet për prodhimtarinë bujqësore do të përkeqësohen edhe
më tej.

•

Pozicionimi i vendosjes së strukturave infrastrukturore të reja në hapësira të hapura dhe
me natyrë për të konservuar biodiversitetin do të sjellin ndërhyrje direkte tek aktivitetet e
vazhdueshme të zonave pyjore të cilat duhet të kryejnë funksionet vegjetative bimore me anë
të drurëve si aktivitet primar (dëmtime të pakthyeshme).

Në shërbim të përmirësimit të gjendjes rekomandohet:
• Rigjenerimi dhe ripërtëritja e bimësisë ekzistuese nëpërmjet mbrojtjes nga kullota dhe
ripyllëzimeve;
• Disiplinimi i rrjedhjeve ujore në përroska dhe përrenj.
Për frenimin e rrëshqitjeve dhe mbrojtjen e tokave nga gërryerja, rekomandohet një sërë masash
komplekse ku ndër me kryesoret dhe emergjente janë:
1.
Ndërhyrja në grumbujt pyjorë me kuror dëndësi nën 04, ku numri i drurëve ështe
i rrallë dhe bimësia barishtore është e dëndur me punime ndihmëse për të siguruar
ripërtëritjen e tyre.
2.
Ndërhyrja në parcelat e eroduara me shkallë mbulimi të vogël deri në mesatare me
punime biollogjike si Pyllëzime me farë e fidana, si dhe pyllëzime të kombinuara.
3.
Ndërtimi i veprave si prita të bëhen në pellgjet ujëmbledhës në pjesën e sipërmë të
baseneve (prroskave).
4.
Ndërtimin e veprave të ndryshme hidroteknike të karakterit inxhinerik, me mure të
thatë, me gabona në vëndet që rrëshqasin, si dhe me llaç çimento.
5.
Kryerja e punimeve përmirësuese agroteknike në kullota si:
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Kontrolli dhe shkulja e barneve të këqia në këto sipërfaqe.
Plehrimi i tyre me qëllim rritjen e prodhimtarisë së tyre.
Rimbjellja e llojeve të vlefshme në sipërfaqet që janë dëmtuar.
Krijimi i plantacioneve me shkurre me qëllim sigurimin e bazës ushqimore për blegtorinë në
pikat kritike dhe duke kontrolluar erozionin.
Nxitja e popullsisë lokale drejt zhvillimit të turizmit rural, duke patur parasysh vlerat që ofron
zona.
Kryerja e studimeve të reja lidhur me hartimin dhe zbatimin e politikave agro-pyjore per
zonën.

2.7 Popullsia dhe asetet materiale
Plani i Përgjithshëm Vendor në perputhje me direktivat e Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe
orientimet bazë të VSM sjell të dhëna mbi përmirësimin e kohezionit social, sigurisë së jetesës dhe
lëvizshmërisë së qëndrueshme, duke parashtruar
• ndikime mbi asetet materiale për shkak të nevojës për hapësirë;
• aksesibiliteti dhe lidhjet mes zonave/rajoneve të ndryshme;
• ndikimet që lidhen me sigurinë rrugore.
Përmirësimi i kohezionit social, sigurisë së jetesës dhe lëvizshmërisë së qëndrueshme.
Në vijim të impakteve mbi shëndetin human, arritjet e këtyre objektivave influencojnë gjithashtu
konsiderueshëm situatën ekonomike të njerëzve dhe asetet materiale që ata kanë në dispozicion.
Gjithashtu, ato kanë sinergji të rëndësishme, pasi synojnë të kufizojnë rritjen e mbipopullimit,
kërkojnë përdorim në rritje të zgjidhjeve mbi ofrimin e shërbimeve dhe infrastrukturës, hapësirës
dhe energjisë, si edhe të efekteve të dëmshme mbi asetet materiale për shkak të ekspozimit të tyre në
mjedise të ndotura. Impaktet do të jenë pozitive, permanente dhe rajonale.
Sipas këtij plani lidhur me sigurinë e jetesës dhe lëvizshmërisë së qëndrueshme kemi:
•
Mundësi më të mëdha dhe cilësi më të mirë të arsimimit;
•
Një sistem kujdesi shëndetësor më i fortë dhe më i aksesueshëm;
•
Zgjerimi i mundësive për punësim;
•
Forcimi i sistemit të sigurimeve shoqërore dhe mbrojtjes sociale;
•
Krijimi i një shoqërie gjithëpërfshirëse;
•
Garantimi i barazisë gjinore;
•
Fokus më i madh tek artet dhe kultura;
•
Forcimi i rolit të sporteve.
Për sa i takon problemeve kryesore që lidhen me çështjet e mirëqënies, sigurisë dhe shëndetit, në
mënyrë të përmbledhur, ato kanë të bëjnë me aksesimin e trafikut dhe transportit në zonat urbane dhe
rurale, lidhur ngushtë me lëvizshmërinë drejt tregjeve dhe ruajtjen e lidhjeve në komunitet. Ndërkohë
komunitetet lokale e kanë sfidën më të madhe me ruajtjen e situatës social-ekonomike (përfshirë
bujqësinë, hortikulturën, akuakulturën, pyjet, shërbimet utilitare, edukimin etj).
Zhvillimet e parashikuara në Plan detyrimisht që do të shkaktojnë më shumë trafik, më shumë
emetime, më shumë zhurmë dhe më shumë trysni mbi burimet natyrore. Për të patur një zhvillim të
qëndrueshëm Plani parashikon, ndër të tjera edhe zhvillimin e sistemeve të trajtimit të mbetjeve dhe
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të ujërave të zeza. Në këtë këndvështrim problemet që shkaktohen nga menaxhimi i dobët i këtyre
sistemeve ka gjasa të zvogëlohen.
Ndër rreziqet dhe shkaqet e tyre mund të përmendim:
• Rritjen e nivelit të zhurmave dhe uljen e cilësisë së ajrit, që shkaktohen nga shtimi i trafikut,
rritja e aktiviteteve urbane dhe shtimi i zhurmave nga aktivitetet e shërbimeve në komunitet;
• Uljen e cilësisë së ajrit që shkaktohet nga trafiku i rënduar;
• Cilësia e ulët e ujit të pijshëm e shkaktuar nga pakësimi i burimeve ujore për shkak të
keqmenaxhimit të tyre si dhe për shkak të rritjes së ndotjes dhe eutrofikimit;
• Rritja e sasisë së mbetjeve në vendet e paautorizuara që vjen si pasojë e keqmenaxhimit të
mbetjeve të ngurta dhe mungesës së ndërgjegjësimit;
• Zhvillimet e reja në qendrat urbane dhe industriale do të sjellin rritjen e numrit të banorëve
dhe të përdoruesve të rrugëve, duke sjellë kështu një rrezik real për sigurinë e njerëzve.
Fokusimi në zhvillimet infrastrukturore që i përgjigjen realizimit të qëllimeve dhe objektivave
përkatëse, kryesisht për t’i sherbyer rritjes së pritshme të numrit të vizitorëve në zonat përkatëse,
mbart me vete rrezikun që komunitetet dhe vendbanimet ekzistuese mund të neglizhohen nga
pikëpamja e shërbimeve komunitare. Ndërkohë që zhvillimi i përgjithshëm social-ekonomik pritet
që të kontribuojë në rritjen e mirëqënies së njerëzve, por ekziston rreziku që rritja ekonomike të ketë
një shpërndarje të ç’ekuilibruar.
Ndër rreziqet dhe shkaqet e tyre mund të përmendim:
• Mungesa e transportit dhe lëvizshmërisë së shkaktuar nga humbja e lidhjeve me tokën
bujqësore, dhe shërbimet sociale, si dhe nga një transport publik i pamjaftueshëm
• Prishja e cilësisë së jetesës që vjen si pasojë e zhvillimeve të reja, të cilat dëmtojnë mënyrën
tradicionale të jetesës dhe sjellin rritje të kostove bazë të jetesës.
Ndërgjegjësimi i njerëzve mbi problemet mjedisore nuk rezulton automatikisht me ndryshimin e
sjelljeve të tyre. Plani ofron zgjidhje që kanë të bëjnë me mobilitete të qëndrueshme alternative, siç
është rasti i trafikut të biçikletave që klasifikohet midis mënyrave më të përshtatshme të transportit në
terma mjedisor dhe të shëndetit.

2.8 Trashëgimia kulturore
Plani i Përgjithshëm Vendor në perputhje me direktivat e Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe
orientimet bazë të VSM na sjell të dhëna mbi Ruajtjen, shtrirjen, përmbajtjen dhe veçoritë e zonave
dhe strukturave të trashëgimisë kulturore. Ai i referohet konceptit gjithëpërfshirës të ruajtjes së
trashëgimisë arkeologjike dhe përcakton lidhjen mes ruajtjes së trashëgimisë arkeologjike dhe
planifikimit hapësinor.
Bashkia duhet me çdo palë të:
• kërkojë të pajtojë dhe ndërthurë kërkesat përkatëse të arkeologjisë me planet hapësinore duke
siguruar që arkeologët marrin pjesë në hartimin e politikave të planifikimit hapësinor dhe në
faza të ndryshme të zbatimit të këtyre politikave;
• sigurojë që arkeologët, planifikuesit urbanë dhe ata hapësinorë të konsultohen sistematikisht
me njëri-tjetrin me qëllim lejimin e modifikimit të atyre planeve hapësinore që kanë të ngjarë
të dëmtojnë trashëgiminë arkeologjike sigurojë kohë dhe burime të mjaftueshme për një
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studim të duhur shkencor që duhet të bëhet në zonën përkatëse dhe që të publikohen rezultatet
e atij studimi;
sigurojë që vlerësimi për ndikimin në mjedis dhe vendimet rezultuese përfshijnë konsideratën
e plotë mbi zonat arkeologjike dhe shtrirjet e tyre;
garantojë konservimin in situ, kur është e mundur, të elementëve të trashëgimisë arkeologjike
që janë gjetur gjatë kryerjes së aktiviteteve hapësinore;
sigurojë që zonat arkeologjike janë të arritshme nga publiku, dhe se rrugët hyrëse për pranimin
e një numri të madh vizitorësh, nuk dëmtojnë veçoritë arkeologjike dhe shkencore të këtyre
zonave dhe mjedisit përreth.

Me palët e interesuara, Bashkia duhet:
• të përforcojë konceptin gjithëpërfshirës në ruajtjen e trashëgimisë arkitektonike (monumente,
njësi arkitektonike, zona apo struktura memoriale).
• zbatojë mbikëqyrje dhe procedurat e autorizimeve të duhura në përputhje me kërkesat e
paracaktuara per mbrojtje ligjore të strukturave në fjalë;
• parandalojë dëmtimin, rrënimin ose shkatërrimin e strukturave të mbrojtura.
Politika e ruajtjes gjithëpërfshirëse të trashëgimisë arkitektonike i detyron të gjitha palët të:
• përfshijnë mbrojtjen e trashëgimisë arkitektonike si objektiv të rëndësishëm në planifikimin
hapësinor dhe atë urban;
• nxitin programet për restaurimin dhe mirëmbajtjen e trashëgimisë arkitektonike;
Ruajtja e shtrirjes, përmbajtjes dhe veçorive të zonave dhe strukturave të trashëgimisë
kulturore.
Zhvillimet e infrastrukturës mund të krijojnë impakte direkte në njësi dhe zona të trashëgimisë
kulturore gjatë fazës së ndërtimit dhe më tej të operimit si rezultat i efekteve të mëposhtme:
• Degradimi i veçorive të peisazhit përreth njësive të trashëgimisë kulturore (impakt indirekt, i
pakthyeshëm);
• Dëmtimi i strukturave të trashëgimisë kulturore (impakt direkt, i pakthyeshëm);
• Shkatërrim i mbetjeve arkeologjike gjatë fazës së ndërtimit (impakt direkt, lokal, i
pakthyeshëm);
• Vibrime që mund të shkaktojnë dëmtime të strukturave të trashëgimisë kulturore (impakt
indirekt, i pakthyeshëm);
• Çlirime gazrash ndotës që bëjnë pjesë në kontribuimin e shirave acid dhe që shkaktojnë
dëmtime të strukturave të trashëgimisë (impakt indirekt, kumulativ, në distancë).
Duke qenë se rajoni ka një diversitet të madh të trashëgimisë kulturore, në terma kompozimi dhe
përhapjeje në të gjithë vendin, gjë që ka të ngjarë që ndërtimet e reja të infrastrukturës do të përzihen
në këto zona, veçanërisht me peisazhin kulturor, peisazhin historik, trashëgiminë arkitekturore dhe
zonat e tyre të influencës si edhe pikat arkeologjike. Pozicionimi i infrastrukturës sipas sektorëve do
të ndryshojë në mënyrë permanente përdorimin e hapësirës në këto zona.
Për këtë, duhet të zbatohen masa të përshtatshme për të ruajtur veçoritë e zonës së trashëgimisë
kulturore. Nga aspekti i ruajtjes së mbetjeve arkeologjike, aktivitetet në mjedis konsiderohen akte
destruktive (psh gërmimet). Kërkime paraprake arkeologjike në plan të gjerë do të duhet të kryhen,
rezultatet e tyre do të duhet të merren në konsideratë kur të pozicionohen strukturat e infrastrukturës
dhe masat për të ruajtur mbetjet arkeologjike do të duhet të zbatohen.
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Në vijim të ndikimeve direkte të vazhdueshme, zbatimi i veprimeve të Planit mund të ndikojë
gjithashtu në trashëgiminë kulturore në mënyrë indirekte, dmth duke përkeqësuar veçoritë e peisazhit
në mjedisin përreth njësisë së trashëgimisë kulturore, vibracionet mund të shkaktojnë dëmtime në
strukturat e trashëgimisë kulturore, dhe shkarkimet e gazeve që janë përbërës të shirave acide mund
të shkaktojnë dëme në strukturat e monumenteve. Për më tepër në efektet indirekte, impakti i gazeve
mund të jetë kumulativ dhe të ndikojë në distanca të mëdha.

2.9 zhurma
Plani i Përgjithshëm Vendor në perputhje me direktivat e Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe
orientimet bazë të VSM-së ofron të dhëna sesi të kryhet:
•

menaxhimi i qëndrueshëm i zhurmës me qëllim respektimin e niveleve të lejuara
dhe mbrojtjen e shëndetit të njerëzve. përcaktojnë kërkesa specifike për zhurmat e
gjeneruara nga sektorë të tjerë, siç është transporti rrugor, ajror, hekurudhor, zhurmat
e gjeneruara nga pajisjet dhe makineritë.

•

reduktimi i ndotjes së zhurmës/akustike dhe përafrimi me nivelet e rekomanduara nga
BE dhe OBSH.

Në tremujorin e fundit të vitit 2017 është parashikuar miratimi i dy VKM-ve:
• Për kriteret, proçedurat dhe rregullat për çertifikimin, pezullimin dhe heqjen e çertifikatës së
ekspertit të zhurmës në mjedis.
• Për përbërjen dhe organizimin e Komitetit Teknik të Zhurmave (KTZH).
Reduktimi i ndotjes së zhurmës/akustike dhe përafrimi me nivelet e rekomanduara nga BE dhe
OBSH
Në zona individuale pritet një nivel më i lartë ndotjeje mjedisore gjatë fazës së ndërtimit dhe më tej
gjatë fazës së operimit. Për këtë, masat zbutëse do të duhet të realizohen gjatë fazës së ndërtimit,
veçanërisht mbikqyrja e shkarkimeve të përshkruara prej makinerive të ndërtimit, vendosja e një kohe
të limituar për ndërtimin dhe nëse nevojitet zbatimi i masave për të parandaluar zhurmën që përhapet
në mjedis.
Impaktet gjatë fazës operacionale do të jenë afat-gjatë. Si rregull, projektet me shtrirje të gjerë ose
si korridore (rrugë, linja tubacionesh, shtylla elektrike, etj) nënkuptohet kanë impakt më të madh
mbi mjedis dhe në mënyrë direkte përgjatë korridoreve, por në të njëjtën kohë mund të zbuten me
ridrejtimin e aktiviteteve duke bërë të mundur uljen e impakteve lokale, sidomos aty ku densiteti i
popullsisë është i lartë.
Në përputhje me legjislacionin mbi mbrojtjen nga zhurmat, kushtet e mëposhtme mund të aplikohen
gjatë fazës së operimit të strukturave të reja në infrastrukturë:
•

Një burim i ri zhurme nuk duhet të prodhojë ndotje përtej kufirit të lejuar të zhurmës në mjedis;

•

Një burim i ri zhurme nuk duhet të rrisë ndotjen nga zhurma, në një zonë ku zhurma ishte
tashmë përtej kufirit të lejuar, përpara se të vendosej ky aktiviteti i burimit te ri;

•

Masat e mbrojtjes nga zhurma duhet të garantojnë parandalimin dhe pakësimin e zhurmës që
vjen nga përdorimi ose operimi i një burimi në mjedis.

Nga aspekti i mbrojtjes prej zhurmave, këto masa mbrojtëse të referuara në legjislacion duhet të
përdoren për të pakësuar ndotjen nga zhurmat në të gjitha aktivitetet e pritshme për të ulur dhe
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mbajtur më poshtë se niveli ligjor i përcaktuar. Zbatimi i masave të mëtejshme shtesë për mbrojtjen
nga zhurmat do të jetë i nevojshëm në zonat e qendrave të mëdha urbane dhe korridoret e lidhjeve të
infrastrukturës.
Veprimet më të rëndësishme në Plan, nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit nga zhurmat janë ato
aktivitete që garantojnë pakësimin e shkarkimit të zhurmës, siç janë modernizimi i mjeteve dhe i vetë
infrastrukturës dhe teknologjisë si dhe masat për pakësimin e impaktit të zhurmës në mjedis. Veprime
që influencojnë indirekt në riorientimin e rrjedhës së trafikut në korridoret e transportit të distancave
të gjata dhe në mjedisin urban (transporti publik) janë gjithashtu të rëndësishme.

2.10 garantimi i kohezionit të popullatave dhe mbrojtjes së biodiversitetit
Impaktet që kanë të bëjnë me fragmentimin e habitateve dhe biodiversitetin janë karakteristikë gjatë
fazës së ndërtimit ose rindërtimit të infrastrukturës dhe më tej. Ato vërehen më tepër në mjedisin
lokal, ndërsa në rastin e projekteve me shtrirje të gjerë impaktet ndihen edhe në nivelin rajonal dhe
përgjatë kufijve (psh në migrimin e karnivoreve të mëdhenj, rrugët e migrimit të shpendëve, vijat
ujore të kalimit ndërkufitar etj). Gjatë ndërtimit ose rindërtimit të infrastrukturës, impaktet janë
kryesisht afat-shkurtër dhe të kthyeshme (psh ndotje nga zhurmat e sheshit të ndërtimit, kafshët
largohen prej makinerive të ndërtimit, etj.). Pas ndërtimit, impaktet janë kryesisht të vazhdueshme
dhe të pakthyeshme, për shkak të ndryshimeve në përdorimin e tokës (psh ndërprerja e rrugëve të
migrimit, rritja e zhurmës nga strukturat e zhvilluara në vend, pengesa në mjedis – linja elektrike,
etj.). Ndërtimi i strukturave të reja dhe rindërtimi ose modernizimi i infrastrukturës ekzistuese mund
të rezultojë në:
• Humbje të zonave të habitatit dhe llojeve të habitatit dhe përfaqësuesve individualë të llojeve
të bimëve dhe kafshëve (impakt direkt, i përhershëm);
•

Impakt direkt, permanent mbi funksionimin e disa habitateve për shkak të fragmentimit të
habitatit;

•

Në rastin e aktiviteteve me shtrirje të gjerë ne një habitat më të rrezikuar, një impakt direkt
është i mundshëm mbi biodiversitetin e zonës më të ngushtë ose të gjerë (impakt permanent);

•

Kalimet e reja shpesh fragmentojnë habitatet e kafshëve të egra dhe ndërpresin rrugët migratore
dhe rrugicat e fluturimit ose pengojnë migrimin e disa grupeve të kafshëve (veçanërisht të
gjitarëve dhe amfibëve, nëse një rrugë kryqëzohet me një korridor migrimi ose fluturimi,
konflikte me shpendët dhe lakuriqët e natës jane gjithashtu të mundshme), të cilat mund të
pengojnë në mënyrë permanente migrimin e kafshëve individuale midis popullatave individuale
dhe të shkaktojnë një rënie të biodiversitetit në disa zona (impakt direkt, kumulativ, i largët);

•

Shumica e problemeve të migrimit ndodhin në fazat e ndërtimit të infrastrukturave të mëdha ku
nuk ka përkujdesje për rindërtimin e kalimeve dhe komunikimeve të shkëputura të habitateve
(psh ndërtimi i urave të gjelbërta). Kjo duhet të merret parasysh kur projektohet dhe ndërtohet
(impakt direkt, në distancë);

•

Në zonat ku nuk merren masa mbrojtëse ekziston mundësia e konflikteve mes infrastrukturës
së ngritur dhe gjitarëve gjatë lëvizjeve ditore dhe amfibëve që levizin gjatë sezonit të migrimit
(impakt direkt, në distancë); dëmtime të rregullta dhe të shpeshta mund të shkaktojnë gjithashtu
rënie të përmasave të popullatave (impakt direkt, kumulativ, në distancë);

•

Zhurma ka impakt negativ veçanërisht për shpendët dhe gjitarët dhe nuk është e pranishme
vetëm në distancën më të afërt të aktivitetit, por përhapet mjaft më gjerë (impakt në distancë);
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•

Rrezatimi në drejtim të qiellit prej ndriçimit të strukturave të ndryshme të infrastrukturave
mund të krijojë shqetësim direkt në ciklin jetësor, veçanërisht për kafshët që janë aktive natën
dhe ato që jane aktive në mbrëmje;

•

Pozicionimi i aktiviteteve në ujë ose në tokat në krahë të vijave ujore (që lejohet për marrëveshje
me rëndësi kombëtare dhe që nuk mund të pozicionohen diku tjetër pa gjeneruar kosto të
përmasave të mëdha), mund të krijojnë impakte negative permanente dhe direkte për habitatet
ujore dhe ato përgjatë vijave, veçanërisht kur infrastruktura shtrihet përgjatë rrjedhave ujore.

Gjatë fazës së projektimit dhe sidomos përpara nisjes së fazës së zbatimit të aktiviteteve specifike
individuale të Planit duhet të përfshihen masa që do të lehtësojnë ruajtjen e korridoreve migratore të
kafshëve dhe në këtë mënyrë të arrihet objektivi i SKZHI II “Përmirësimi dhe forcimi i mbrojtjes së
natyrës”.
Ruajtja e zonave që kanë një status të veçantë mbrojtjeje prej aktiviteteve me ndikime të mëdha.
•

Vëmendje e veçantë duhet të kushtohet, nëse strukturat e infrastrukturës pozicionohen në zonat
e mbrojtura, ku mund të ndodhin humbje permanente të sipërfaqeve të kualifikuara, tipet kyç
të habitateve, habitatet e llojeve, impakte mbi integritetin, funksionalitetin dhe kohezionin e
zonave. Këtu janë të mundshme edhe impaktet permanente dhe direkte mbi cilësinë e veçorive
të vlerave dhe të tipeve të tyre për shkak të të cilave është bërë deklarimi i veçorisë.

•

Duke qenë se një pjesë e territorit të Bashkisë është deklaruar zonë me një status natyror të
mbrojtur, ka mjaft mundësi që ndërtimet dhe industritë e reja të kalojnë pranë ose hyjnë në
territoret e këtyre zonave.

•

Gjatë periudhës së ndërtimeve të reja ose rindërtimeve të sistemeve të infrastrukturës, impaktet
janë kryesisht afat-shkurtër dhe të kthyeshëm (psh ndotje nga zhurma në kantierin e ndërtimit,
turbullimi i vijave ujore).

Pas ndërtimit, impaktet janë kryesisht permanente dhe të pakthyeshme për shkak të ndryshimeve në
përdorimin e tokës (psh, rritje e ndotjes nga zhurmat prej transportit, pengesat në mjedis, shkatërrimi
i habitateve të një lloji të kualifikuar, etj.
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KAPITULLI III
3. PLANI I SHËRBIMEVE dHE INFRASTRUKTURAVE PUBLIKE
3.1 Infrastruktura publike e propozuar
3.1.1 Rrjeti rrugor

Figura 26. Rjeti rrugor i propozuar, Bashkia Korçë
Rrugët Primare
Rrugët primare janë rrugët me funksione hyrëse dhe dalëse nga zona urbane dhe në shërbim
të Transportit të këmbimit ndërmjet territorit urban dhe ekstra urban, si dhe të Transportit transit
përkundrejt zonave urbane.
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Në këtë kategori rrugësh, në të cilën hyjnë – për qytetet më të mëdha – autostradat urbane, pranohen
elementët e Transportit me lëvizjen e automjeteve të linjës dhe jo të linjës, duke përjashtuar në ketë
rast automjetet që nuk mund të lëvizin me shpejtësi mbi 50 km/orë. (Në këto rrugë nuk lejohen
vëndparkimet, ndalimet e mjeteve publike, motorçikletat dhe lëvizjet e këmbësorëve, me përjashtim
të rasteve kur paisen me korsi të veçanta përdorimi si pjesë e rrugës).
Në kategorinë e rrugëve primare Urbane përfshihen:
•

Autostradat Urbane – Seksionet e të cilave i kemi rekomanduar për ndërtimin e By-Paseve
të qytetit të Korçës;

•

Rruget primare rrjedhëse – Seksionet e të cilave janë propozuar për të gjitha rrugët parësore
të cilat lidhin qytetin me qytetet e tjera të Shqipërisë apo me pikat kufitare dhe kalojnë në
brendësi të qytetit;

Rrugët primare rrjedhëse fuksioni i të cilave është garantimi i fluiditetit të çvendosjes të këmbimit
të automjeteve edhe rrjetit të qarkullimit brënda qytetit. Ato lejojnë një nivel të lartë të shërbimit
të zhvendosjes në distanca më të mëdha brenda rrjetit urban. Në këte kategori rrugësh bëjnë pjesë
rrugët e shpejta urbane, rrugët me shpejtësi të kufizuar urbane, itinerarët e rezervuara të mjeteve
publike të krijuara në korsitë e rrugëve të rezervuara dhe nga rrugë me korsi të rezervuara. Në rrugët
rrjedhëse me korsi jo të rezervuara, janë të lejuara të gjithë komponentët e Transportit me përjashtim
të qëndrimit të automjeteve.
Kategoria A2
Autostradë Urbane
Seksion i By-Pasit

Figura 27. Seksion Standart i Rrugëve Primare n.1
Kategoria A1
Rrugë Primare
FiguraFF

Figura 28. Seksion i Rrugëve Primare n.2 Standarte (Rrugët Mbledhëse)
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Ky seksion rrugor propozohet të përdoret gjatë rikonstruktimit të rrugëve kryesore në Qytetin e
Korçës për ti sjell ato sipas standartit në përputhje me parametrat gjeometrik të trafikut.
Rrugët primare aktualisht, sipas kriterit të përdorur nga ne, në qytetin e Korçës, kanë një gjatësi
të përgjithëshme prej 9700 m, ose 14.9 % të gjatësisë të përgjithshme të rrjetit rrugor të qytetit (të
nxjerra nëpërmjet matjeve drejtpërdrejt në hartën e paraqitur në GIS për qytetin e Korçës). Duhet të
theksojmë se aktualisht asnjë nga rrugët primare ekzistuese nuk plotëson kriteret e një autostrade
urbane.
Ndërtimi i këtyre rrugëve në të ardhmen është projektuar si më poshtë:
• By-passi verilindor i qytetit me një gjatësi prej 3 477 m me katër korsi trafiku dhe dy të
destinuara për automjetet e transportit publik nga një për çdo drejtim. Pra rruga do të ketë dy
karrexhata, me trafikndarës, secila me nga tre korsi lëvizjeje në drejtime të ndryshme lëvizjeje.
• By-passi veriperëndimor me gjatësi prej 1 734 m
• By-passi jugor me gjatësi prej 1433 m
• Segmenti i katërt i by-pass-it me gjatësi prej 1 225 m
• By-passi perëndimor jashtë qytetas me gjatësi prej 4 232 m
Në tërësi rrjeti rrugor i qytetit të Korçës do të ketë një gjatësi të përgjithëshme prej 65000m, me një
ndryshim në gjatësi vetëm prej 8.7 % por me një përmirësim cilësor të dukshëm (vetëm nga rrugët
e shtuara në pjesën informale), duke patur në përbërje të rrugëve primare një gjatësi te autostradave
urbane prej 9700 m, dhe një rritje të këtij rrjeti të rrugëve primare, duke na siguruar një fluiditet
shumë më të mirë të trafikut në qytet për të përballuar si rritjen e shkallës të motorizimit ashtu dhe
rritjen e mobilitetit në qytetin e Korçës
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Figura 29. Harta e by-pass-eve në afërsi të qytetit të Korçës
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Rrugët Sekondare
Rrugët Sekondare ose Rrugët lokale janë rrugë urbane me kapacitet të mesëm dhe të lartë, me
funksionet e mëposhtme:
• mbledhjen/shpërndarjen e trafikut ndërmjet rrugëve primare dhe linjat me kapacitet të ulët të
rrjetit urban
• nën -lidhjet me njësitë bashkiake të qytetit
Rrugët lokale me funksion lidhës ndërmjet lagjeve fqinje (zhvendosje në distanca minimale,
gjithmonë brënda qytetit) ose për zonat urbane me dimensione më të mëdha, ndërmjet pikave ekstreme
të lagjeve. Në këtë kategori hyjnë, rrugët e destinuara për shërbimet kryesore urbane të lagjeve. Janë
të pranueshme në këto rrugë të gjithë komponentët e Transportit, përfshi këtu dhe vëndparkimet
e automjeteve private por të organizuara në zona të specifikuara në krah të kundërt të korsisë të
manovrës. Rrugët lokale janë në shërbim direkt të zonës ku ndodhen. Në këtë kategori bëjnë pjesë
rrugët për këmbësorë dhe rrugët për parkim; në to nuk lejohet qarkullimi i automjeteve publike të
linjës.
Klasifikimi funksional i sipërpërmendur i rrugëve nuk përjashton mundësinë që (atje ku shihet e
nevojshme) të përcaktohen itinerare specifike të rezervuara, të detyrueshme ose preferenciale, për
kategori të veçanta të përdoruesve të mjeteve lëvizëse dhe komponentët e tjerë të Transportit rrugor
si: biçikleta, automjete në shërbim të invalidëve, automjete tregtare dhe automjete të urgjencës dhe
ndihmës të shpejtë.
Klasifikimi në fjalë nuk përjashton, përkundrazi kërkon, studimin e ndërveprimit ndërmjet Transportit
rrugor dhe llojeve të tjera të transportit. Po kështu një vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet klasifikimit
funksional të ndërveprimeve, me stacionet hekurudhore, aeroportet, portet dhe të transportit me
teleferik etj , për të projektuar terminale të transportit multimodal.
Duke iu rikthyer edhe një herë vlerësimit të “Karakteristikave gjeometrike të Transportit” të
rrugëve të kategorive të veçanta, kërkohet të zbatohet kriteri bazë i projektimit, që parashikon lidhjen
e çdo rruge, vetëm me rrugë të tjera të të njëjtës kategori ose të kategorisë paraardhëse ose pasardhëse.
Gjatësia e përgjithëshme e rrjetit sekondar të rrugëve në qytetin e Korçës është aktualisht 16 300m
dhe përbën vetëm 25,10 % te gjatësisë të përgjithshme të rrjetit rrugor, që është i pa kënaqshëm
për kërkesat e mobilitetit të motorizuar në qytetin e Korçës . Një seksion rrugor i tillë nuk mund të
siguroje më në këto rrugë kërkesat për parkim në rrugë dhe as të favorizojë lëvizjen me biçikletë
dhe të këmbësorëve. Për këto arsye kemi propozuar që gjatë rikonstruksionit dhe zhvillimit të rrjetit
rrugor të qytetit të Korçës seksionet e rrugëve dytësore (të lagjeve) të jenë 12.5 dhe 10,0 m.(siç jepen
në hartën përkatëse të rrjetit rrugor të Qytetit të Korçës).
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Figura 30. Rrjeti rrugor i propozuar për qytetin e Korçës
Rrugët sekondare në planin e zhvillimit planifikohen të rriten në gjerësinë e seksionit të tyre duke
u përshtatur me standartet europiane, ato nuk parashikohen të « zgjaten » përkundrejt asaj sa janë
parashikuar në klasifikimin aktual sipas destinacionit të tyre , por do të zgjërohen në vite, duke
siguruar rritje të numrit te korsive dhe sipërfaqeve të destinuara për parkimet në rrugë, duke siguruar
një fluiditet më të mirë të trafikut në qytet.
Rrugë sekondare në pjesën qëndrore të qytetit te Korçës në shtrirje afërsi të qëndrës të qytetit

Figura 31. Seksion standart per rrugët urbane Sekondare në Zonat qëndrore urbane
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Seksioni rrugor I-I përfaqëson një rrugë me dy korsi lëvizjeje dhe dy korsi parkimi dhe dy trotuare,
nga një për secilin drejtim lëvizjeje .
Rrugë sekondare në pjesën jo qëndrore të qytetit të Korçës

Figura 32. Seksion standart për rrugët urbane Sekondare në Zonat periferike urbane
Seksioni rrugor II-II përfaqëson një rrugë me dy korsi lëvizjeje dhe dy trotuarë, nga një për secilin
drejtim lëvizjeje (pa korsi parkimi) .
Rrugët e treta Urbane (Rrugët Urbane Lokale)
Rrugët e treta urbane janë rrugët urbane me kapacitet të ulët me hyrje lokale për në njësitë
administrative. Duhet gjithashtu të vëmë në dukje që gjatësia e përgjithshme e këtyre rrugëve sipas
matjeve të realizuara në hartën e përpunuar në GIS për qytetin e Korçës për gjithe rrjetin rrugor të
“riklasifikuar” , ku evidentohen qartë dhe rrugët e kategorisë të tretë siç është paraqitur në “Hartën
e Rrjetit Rrugor të Korçës” me të gjithë kategoritë , ato kanë një gjatësi të përgjithshme prej 26000
m , ose 60.00 % të gjatësisë së përgjithshme të rrjetit rrugor të qytetit. Seksionet tërthore të këtyre
rrugëve jane mesatarisht prej 3.5 m, nga 9.50 m që duhet të jetë standarti i këtyre rrugëve për nje qytet
kontemporan.
Seksioni Tërthor i rrugëve të treta (Rrugëve Lokale)

Figura 33. Seksion Standart i Rrugëvë të treta Urbane
Seksioni standart i Rrugëvë të treta urbane (Rrugëve Lokale) i propozuar për tu përdorur për rrugët
e reja urbane që mund të ndërtohen në zonat informale ose gjatë rikonstruksionit të rrugëve lokale,
gjatë periudhës të jetësimit të PPV të Bashkisë Korçë, rekomandohet të ketë dy korsi me gjërësi
2,75 m për çdo drejtim lëvizjeje, me bankina 0,5 m në çdo anë, të cilat mund të përdoren edhe për
lëvizjen e biçikletave , meqenëse të gjtha rrugët sipas këtij standarti do ti përkasin “zonave30”, ku
shpejtësia e lëvizjes të mjeteve të motorizuara do të kufizohet nën 30 km/orë , si dhe trotuarët prej
1,5 m për lëvizjen e këmbësorëve.
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Mirëmbajtja e rrugëve dhe plani
Aktualisht cilësia e rrjetit rrugor të qytetit të Korçës nuk është e kënaqshme në lidhje me cilësinë e
asfaltimit si dhe parametrave gjeometrike përkundrejt fluksit të trafikut.
Projekti konsiston në zhvillimin e rrjetit të rrugëve parësore dhe dytësore të qytetit të Korçës
(përkatesisht me një gjatësi rreth 32.884 km në rrjetin primar dhe 53.632 km gjatësi në rrjetin
sekondar rrugor) duke përfshirë: trajtimin e sipërfaqes së rrugëve (asfaltimin) dhe për të përfunduar
me rikonstruktimin apo rindërtimin e disa rrugëve, si dhe duke parashikuar një sistemim të rrjetit
kullues në varësi të gjendjes aktuale të çdo segmenti dhe kryqëzimi (nyje) të rrugëve të kategorisë të
parë dhe të dytë. Të gjitha kryqëzimet midis rrugëve të kategorisë së parë e të dytë do të përmirësohen
nga ana strukturore dhe funksionale. Vendosja dhe ripërtëritja e sinjalistikës vertikale dhe horizontale
dhe drejtimet të cilat në tërësi do të sigurojnë:
- Uljen e kostos për mirëmbajtjen e automjeteve
- Rritjen e kapacitetit të ndërkëmbimit të transportit
- Rritjen e shpejtësisë mesatare të udhëtimit
- Përmirësimin e sigurisë të trafikut
- Përmirësimin e mjedisit
Interseksionet (Kryqëzimet)
Kryqëzimet e rrjetit rrugor përcaktohen duke ju referuar Tabelës13 në varësi të hierarkisë (Tipit nga
A në F) nga të cilat është e qartë që kemi dy lloje kryqëzimesh kryesore :
• Në nivel (në rrafsh),
• Në disnivel
Duke ju referuar Planit Struktural, për qytetin e Korçës janë parashikuar 4 kryqëzime në disnivel (shih
PC 1.1.1.3.). Projekti është hartuar për të ulur vonesat dhe radhët e makinave në disa nga kryqëzimet
më të ngarkuara në rrjetin e rrugëve primare. Në përputhje me rezultatet e modelimit dhe simulimeve
të trafikut janë përcaktuar nyjet e kryqëzimeve në disnivel ndërmjet rrugëve primare, rrjedhëse dhe
autostradave urbane.
Ndërkohë për të gjitha kryqëzimet në nivel rast pas rasti duhet të studjohet mënyra e rregullimit të
trafikut në varësi të flukseve përkatëse të trafikut,meqë në bashkinë e Korçës deri më sot ka qënë e
pa mundur të realizohen matje trafiku , ashtu siç ne kishim kërkuar të realizoheshin sipas metodikes
që e kemi paraqitur në aneks. Kjo edhe për arsye të kohës shumë të ngjeshur të afateve të realizimit
të këtij projekti, në situatën konkrete, ndaj mendojmë se inventarizimi i kryqëzimeve që kemi bërë
drejtpërsëdrejti nga vrojtimi në GIS i “Hartës të Rrjetit Rrugor” të propozuar na mirë orjenton për të
zgjidhur hap mbas hapi këtë detyrë , në vazhdimësi të realizimit të PPV nga Bashkia (Departamenti
i Transportit i propozuar nga ana jonë, për tu krijuar rishtas), duke perdorur kategorizimin e
kryqëzimeve të evidentuara mbeshtetur ne analizen sipas mënyrës së më poshtme, nga ku
përcaktojme se do të kemi kryqëzime me:
• Rreth “rrotullime”
• Rregullime “me semafor” ,
• Rregullime “me përparsi kalimi” nëpërmjet shenjave të trafikut
• “disnivel”.
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Figura 34. Tipi i kryqëzimit në varësi të volumit të trafikut në orët e pikut në rrugën parësore dhe në rrugën
dytësore .

Figura 35. Interseksionet që duhet të përmirësohen në Planin Rrugor për Korçën
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Paraprakisht ne kemi përcaktuar (shif PC 5.6.2.2.) pesë kryqëzime në pjesën qëndrore që duhet të
rregullohen për efekt të koncentrimit aktual të trafikut në këto kryqëzime me qëllim që të çlirohet
qëndra e qytetit nga “konxhestionet” e trafikut .
Realizimi i kryqëzimeve të reja të rrjetit rrugor në rrafsh (nivel) si dhe rikualifikimi i disa prej tyre,
siç parashikohet në Raportin e Planit Struktural (Shih Projekt Kartën Nr.- 5.6.2.2. – Intersection
improvement project) duhet të bazohet në kritere projektuese të standartit (të cilat mungojnë ende
në Shqipëri) sipas udhëzimeve që lidhen me Kodin Rrugor. Në këtë rast ne duhet t’i referohemi
Normativave përkatëse të CNR meqenëse Kodi Rrugor i Republikës të Shqipërisë është bazuar në
Kodin Rrugor të Republikës të Italisë. Kryqëzimet në rrafsh karakterizohen nga rreze të ndryshme
kthimi të formuara nga drejtime që kryqëzohen me kënde të ndryshme nga ky rrjet që i kundërvihen
mungesa e hapsirave të gjëra egzistuese në kryqëzim. Në këto raste mund të lindin të paktën tre raste
të mos përshtatshmërisë:
• Lëvizje të pakontrolluara të automjeteve
• Vendkalime të zgjatura të këmbësorëve (sidomos në zonat urbane)
• Zona të asfaltuara të papërdorëshme
Kryqëzimet në nivel - janë një zonë e përbashkët për disa rrugë , e organizuar në menyrë të tillë që të
lejoje zhvendosjen e rrymave të trafikut nga njëra rrugë tek tjetra, si paraqitet në figurën e mëposhtme
(me katër dhe tre degë)

Figura 36. Kryqëzimi me katër degë
Kryqëzimet në disnivel - perfaqesojnë një nyjë, të organizuar në mënyrë të tillë që të lejojnë
zhvendosjen e rrymave të trafikut nga njëra rrugë te tjetra nëpërmjet rampave të veçanta, pa përzier
rrymat e trafikut, siç paraqitet në figurën e mëposhtme:
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Figura 37. Kryqëzim në disnivel

3.1.2 Parkimet
Në lidhje me parkimet në rrugë, sipas përmasave të seksioneve të rrjetit egzistues dhe atij të parashikuar
për zhvillimin e qytetit të Korçës ne kemi dhënë më poshtë mënyrën e organizimit të vënd parkimeve
për të gjitha llojet e rrugëve të rrjetit rrugor të qytetit .
Organizimi i karrexhatave të parkimit
Sigurimi dhe rrjedhshmëria e trafikut në rrugët rrjedhese arrihet nëpërmjet ndarjes fizike të lëvizjes
së mjeteve nga parkimi, duke evituar kështu mbivendosjen e funksioneve në të njëjtën karrexhatë të
lëvizjes normale të mjeteve dhe të manovrës së hyrjes dhe të daljes nga parkimi.
Bashkë-egzistenca e funksioneve lejohet në rrugët e kategorive të ulëta dhe ekzaktësisht në rrugët e
lagjeve me kusht që në të njëjtën anë ku lejohet parkimi egziston dhe mundësia e një korsie eskluzive
për shërbime manovre të parkimit dhe kur është nevoja me pamje ose strukturë tjetër të shtresës së
rrugës;
Në rrugët lokale urbane pa kufizime të veçanta.
Në rastin e rrugëve të lagjeve, korsia pranë korsisë së parkimit (korsia e manovrës), e kufizuar me
sinjalizimin përkatës horizontal, duhet të ketë gjërësi 3,50 m për parkim në rreshta paralel ose të
pjerrëta me 450 dhe 6,00 m për parkim perpendikular me anën e trotuarit, në anën e karrexhatës.
Po kështu korsia e parkimit, në të cilën vendet e parkimit duhet të tregohen me anë të sinjalizimit
horizontal me gjërësi respektive 2,00 m për parkim në rradhë paralele dhe 4,50 m për parkim të
pjerrët me 450 ose perpendikular me trotuarin në anën e karrexhatës.
Në figurën 17 janë treguar kombinimet më të vlefshme (sipas kapacitetit të vënd-makinave/m2)
të korsisë së parkimit dhe korsive përkatëse të manovrave, d.m.th. korsi – parkimi. Këto korsi duhet
të adoptohen në krah të karrexhatës së lëvizjes ose të veçuara (të kufizuara nga trotuari) për të
krijuar rrugë-parkimi.
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Po këto karrexhata-parkimi, të përdorura si module të përsëritshme, bëjnë të mundur organizimin e
zonave të parkimit:. Në këtë rast kombinimet më racionale individualizohen në bazë të raportit vëndemakina/m2.
Pajisja e parkimeve që tregohet në figurën e mëposhtme (përveç atyre që përcaktohen si rrugëparkimi) i referohen vetëm parkimit për një kohë të shkurtër, me ndërrime të shpeshta të mjeteve.

Figura 38. Harta e parkimeve rrugore dhe stacionet “Park&Ride” në qytetin e Korçës
3.1.3 Rrugët dhe Trafiku Tranzit
Qyteti i Korçës si “Perla Shqiptare” e turizmit gjithvjeçar të kombinuar liqenor (Prespën dhe Ohrin)
– malor , është një nyje e rëndësishme transporti tokësor dhe hekurudhor në Korridorin e VIII dhe
përballon të gjithë trafikun tranzit që kalon për në pjesën juglindore të Shqipërisë (në drejtim të
Ersekës e më tej Përmetit , por dhe trafikun për në drejtim të pikave kufitare Kapshticës dhe të Tre
Urave për në Greqi . Për këtë arsye, trafiku paraqitet i rënduar, sidomos gjatë kohës të veres kur është
kulmi i sezonit turistik, ,i cili do të vijë gjithnjë në rritje në vitet në vazhdim , përveç presionit gjithnjë
në rritje që do të përballojë qyteti nga rritja galopante e mobilitetit motorik për nevojat jetësore të
zhvillimit të qytetit dhe të turizmit.
Për kete arsye, pavarsisht lehtësimeve të dukshme që do të kemi nga ndërtimi i By-Pasit në rrugën
nacionale të shpejtësisë të lartë për në “Kapshtice”, që ndërtohet në kuadër të Korridorit VIII, është
parashikuar ndertimi i nje By-Pasi të ri në periferinë e Qytetit , që mbyll rrethimin e qytetit nga
hyrja qe vjen rruga nacionale nga Tirana ,deri në daljen e këtij aksi në rrugën nacionale që të çon në
drejtim të Bilishtit dhe Kapshticës (Fig.39), e cila ka parametrat e një autostrade urbane dhe ka si
qëllim kryesor shmangien e trafikut tranzit nga rrjeti rrugor urban, duke e lehtësuar maksimalisht
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atë. Kjo ndërhyrje do të lehtësoje dhe vetë trafikun në qytetin e Korçës , duke na siguruar një rrjet
qarkullues rezoro–unazor në qytet, në vënd të rrjetit rrugor uniaksial që ka sot qyteti. By-pasi do të
ndërtohet me një seksion me dy karexhata me nga tre korsi në çdo drejtim lëvizjeje, nga të cilat nga
një korsi në të dy drejtimet, do të jetë e destinuar vetëm për automjetet e transportit Publik. Kështu
me kompletimin e ndërtimit të kësaj unaze do të krijohet mundësia e vendosjes të një linje të re
të transportit Publik Urban me autobus, që do të rreth përfshi qytetin, duke ndihmuar veçanërisht
në lehtësimin e shërbimeve të mobilitetit për banorët e kësaj zone, ku kemi dhe pjesën kryesore të
ndërtimeve informale, si dhe të zonave suburbane të qytetit. Kapaciteti përcjellës i Bay-Passit do të
jetë 3 600 NEA/Ore (NEA- njësi ekuivalente automjetesh)
By-Pasi i Korçës
By-Pasi i qytetit, i cili luan me së miri rolin e një Bay-passi kompleks që siguron një tërheqje dhe
shpërndarje elastike të trafikut për qytetin e Korçës, i shërben më së miri mundësisë të ndërtimit të
një “Platforme Multimodale” apo “Terminali multimodal” të planifikuar për t’u ndërtuar në zonën
veriore të qyteti, që do të përpunojë dhe shpërndajë mallrat dhe ngarkesat e shkarkuara me kontejner
në portin e Durrësit për në Korridorin e VIII në drejtim të Kapshticës, e më tej nëpërmjet Korridoreve
Paneuropiane VIII, X dhe Rrugës Egnatia edhe në drejtim të Europës Qendrore dhe Detit të Zi për në
Azin e Mesme.
By pasi ka një lidhje mjaft funksionale dhe me stacionet “Park & Ride” që kemi propozuar të
ndërtohen në hyrje (dalje) të qytetit të Korçës nga drejtimi i Tiranës dhe nga rruga që shkon për në
pikën doganore. Kjo është bërë me synimin për të lehtësuar trafikun në vetë qytetin e Korçës nga
trafiku kombëtar dhe ndërkombëtar i mundshëm për qëllime vizite/qëndrimi ditor apo më gjatë.

Figura 39. BY-Pasi i brendshëm dhe i jashtëm i qytetit të Korçës
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Rrugë të reja
Gjithashtu pati edhe rekomandime për reflektim në plan. Ndër to më të rëndësishmet janë:
- Një zgjidhje për rrugën që do të lidhë Voskopojën me Vithkuqin
- Lidhja e Rajonit të Korçës me Beratin dhe Vlorën. Të specifikohet rruga e cila do të mundësonte
kalimin në drejtimin të Beratit për të dalë pastaj në Fier-Vlorë.
Grupi i punës mori përsipër të reflektonte këto rekomandime në plan duke nënvizuar se gjurmët
specifike të këtyre rrugëve duhet të jenë subjekt i një studimi fizibiliteti të veçantë.

Figura 40. Rrugë të reja të propozuara
3.1.4 Shërbimi publik i transportit
Organet e pushtetit vendor janë përgjegjëse për transportin e brendshëm të udhëtarëve brenda
juridiksionit të tyre. Ato miratojnë linjat e transportit ndërqytetës të udhëtarëve brenda qarkut si dhe
linjat rrethqytetëse. Bashkitë janë përgjegjëse për transportin qytetës dhe për proçesin e liçensimit
për transportin ndërqytetës brenda dhe ndërmjet qarqeve. Ato organizojnë dhe menaxhojnë këtë lloj
shërbimi brenda juridiksionit të tyre. Në linjat urbane të qytetit të Korçës duhet të hyjnë shumë
operatorë private; shtimi i numrit të tyre do sjellë edhe përmirësimin e këtij lloj shërbimi.
Bashkitë gjithashtu janë përgjegjëse edhe për shërbimin e udhëtarëve me taksi (këshilli bashkiak
përcakton çmimet dhe tarifat). Ministria përcakton numrin maksimal të taksive në shkallë vendi.
Sistemi i transportit urban ekziston edhe në qytetin e Korçë, në të cilin ka operatorë private në linjat
urbane, por edhe në këtë qytet mungon një terminal bashkohor i autobusëve.
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Gjatë analizës në pjesën e parë të projektit dhe gjatë hartimit të Vizionit dhe strategjisë të Bashkisë
Korçë ne kemi nxjerrë në dukje avantazhet qe na siguron egzistenca e nje sitemi të mirë të shërbimit
të “Transportit Publik Urban” në qytetin e Korçës . i cili mbi të gjitha do të sigurontë
•
•
•
•

Mundësi mobiliteti të banorëve në gjthë hapsirën urbane të qytetit dhe në përifëri ,
Zvogëlim të përdorimit të transportit privat, duke ulur bllokimet e trafikut duke ju referuar
rritjes të parashikuar të nivelit të motorizimit në hapsirën horizont të PPV të Korçës.
Përmirësimin e kushteve të ambjentit si rezultat i qetësimit të trafikut nga mbingarkesat e
përdorimit të mjeteve private ,
Ulje të nivelit të zhurmave nga trafiku nga përdorimi më i pakët i autoveturave private.

Për këtë qëllim ne kemi propozuar siç shifet në hartat në vazhdim , jo vetëm ruajtjen e dy linjave
ekzistuese të transportit publik (Fig. 41), por dhe riorganizimin e tyre, sidomos mbas studimit të
flukseve të pasagjerëve në orë të ndryshme të 24 orëshit, për të përshtatur frekuencën e prezences
të autobusëve në linjë në orë të ndryshme të “pikut”, për të ruajtur cilësinë e shërbimit. Gjithashtu
është rishikuar shpërndarja e stacioneve të qëndrimit, për ti përshtatur largësinë ndërmjet stacioneve
për tërheqjen e sa më shumë pasagjerëve , por për të tërhequr nga ana tjeter sa më shumë qytetar në
përdorimin e këtij transporti. Këtu duhet të kihet parasysh fakti që distancat më të përshtatëshme të
largësisë të stacioneve duhet të jenë jo më larg se 300 m.
Nga ana tjetër në kemi propozuar shtimin fillimisht të tre linjave të reja (shih fig.41), një që do të
jetë në pjesën qëndrore të qytetit, e cila duhet të organizohet me autobus të vegjël dhe komod (me
ajër të kondicionuar dhe xhama të zi , me shkallë që ulen për lehtësimin e hypjes dhe zbritjes të
pasagjerëve, etj.), atraktiv për vizitorët dhe turistët e shumtë në këtë zonë. Po kështu do të rrisi në
mënyrë të konsiderueshme plotësimin e nevojave për mobilitet linja e propozuar për transport
publik urban në pjesën perëndimore dhe jugore të By-pasit të qytetit, që fillon nga hyrja e këtij Bypasi me rrugën nacionale që vjen nga Tirana , ku kryqëzohet në linjat ekzistuese dhe përfundon në
drejtimin që shkon për në Mborje dhe Drenove, duke i lidhur këto qëndra urbane me kryeqëndrën e
Bashkisë dhe duke krijuar mundësi të reja të përmirësimit të jetës dhe integrimit. Figura 41 tregon
ndërlidhjen organike të këtyrë linjave që e bëjnë të mundur shërbimin me këtë lloj transporti në
gjithë zonën urbanë me sistem me biletë unike.
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Figura 41. Harta e transportit publik ekzistues dhe të propozuar
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3.1.5 Hapësirat publike
Kjo pjesë fokusohet veçanërisht në mënyrën e planifikimit të hapësirave publike, të gjelbra dhe sportive,
si shërbime publike, si dhe instrumentet e mundshme për menaxhimin dhe rritjen e sipërfaqeve në
funksion të hapësirave publike. Ndërkohë që pozicionimi i hapësirave publike në nivel bashkie është
paraqitur në pikën 1.4.1. Pozicionimi i hapësirave publike. Sipas kësaj pike, këto hapësira publike në
nivel bashkie janë:
•

Qendra e qytetit të Korçës: PPV-ja e trajton këtë zonë si hapësirën publike kryesore të
Bashkisë Korçë. Kjo hapësirë mund të kthehet në një trajtë akoma më atraktive nëse
mundësohet shmangia e mjeteve të motorrizuara në disa akse rrugore të Qendrës Historike të
Korçës. Për ndërmarrjen e kësaj iniciative, është e rëndësishme që pas miratimit të PPV-së,
Bashkia e Korçës të hartojë një Plan për Menaxhimin e Trafikut, i cili të orientojë qarkullimin
në qytet duke mundësuar edhe rikthimin e disa zonave në zona me prioritet këmbësorët dhe
pedalimin.

•

Rrugë dhe sheshe: shumë rrugë, shëtitore dhe bulevarde në Korçë të cilat karakterizohen nga
një bimësi e lartë e pemëve të reja dhe të rritura. Të kombinuara me trotuaret e gjera, disa prej
tyre mund të karakterizohen si “akse pedestriane të gjelbërta”.

•

Parqet e lagjeve dhe “kopshtet xhepa” janë hapësira të gjelbërta të madhësisë së vogël dhe
mesatare me distanca të afërta me zonat e banimit. Vendi më i rëndësishëm i identifikuar për
këtë zhvillim është Parku Shetro, i lokalizuar në zonën ku rridhte në të kaluarën lumi i qytetit,
në perëndim të Birra Korça. Veç kësaj kërkohet të kryhet punë për rehabilitimin e hapësirave
të lira në hapësirat e degraduara ndërmjet blloqeve kolektive të banimit, në lagjet jugore të
qytetit.
o Parqet e bashkisë janë të vendosur në pjesën periferike më veriore urbane të qytetit,
duke ofruar një larmi aktivitetesh për banorët e zonës:
o Parku „Rinia‟ është parku urban më i madh i qytetit, i përdorur gjerësisht nga banorët
për shëtitje dhe argëtim. Parku është i vendosur pranë hyrjes veriore të qytetit dhe
ndodhet pranë Universitetit Fan S. Noli dhe Kompleksit Sportiv Skënderbeu.

•

Hapësirat e lira përreth Kompleksit Sportiv Skënderbeu përbëjnë një park urban intensiv
me fokus në sportet e ndryshme. Bashkia është e ndërgjegjëshme për potencialet e kësaj qendre
dhe kohët e fundit ka propozuar zhvillimin e një kompleksi modern sportiv shumë-funksional.

•

Kodrat e Moravës: Kodrat, shkëmbinjtë dhe vendet e pjerrëta të Moravës rrëzë së cilës shtrihet
qyteti, në të kaluarën kanë qenë publike dhe të pyllëzuara. Duke pasuar proçesin e kthimit të
pronave mbas vitit 1990 pjesët kodrinore u janë rikthyer ish-pronarëve. Ndërkohë një prerje
masive dhe e paorganizuar e drurëve ka shërbyer për ngrohje rezidenciale të banorëve lokalë
në dekadat e fundit. Aktualisht, ekziston një përplasje ndërmjet PPVtë vitit 1994 i cili ndalon
çdo aktivitet ndërtues për kërkesat e pronarëve të ndryshëm. Pylli në të kaluarën shërbente për
banorët e Korçës me një mori aktivitetesh të orientuara nga natyra dhe argëtimet dhe në mënyrë
të ngjashme zotëronte një diversitet të florës dhe faunës. Pavarësisht proçesit të shpyllëzimit,
këto zona vazhdojnë të shërbejnë si një zonë aktivitetesh sportive dhe ecjesh të lira, duke
ofruar pamje panoramike të qytetit dhe një lidhje natyrore ndërmjet parqeve bashkiake në veri
dhe zonave rezidenciale në jug. Bashkia ka të përcaktuar në Strategjinë, si një nga projektet
prioritare në kuadër të Programit të Menaxhimit të Pyjeve, projektin “Rigjenerimi i Kurorës
së Gjelbër të Moravës”.
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Figura 42. Hapësirat publike të propozuara
•

Përveç hapësirave publike brenda qytetit të Korçës, janë identifikuar edhe hapësirat kryesore
publike të cilat mund të jenë subjekt i projekteve pilot për rigjenerimin e tyre, në Njësitë
Adminsitrative të tjera të Bashkisë Korçë:
o Njësia Administrative drenovë: Hapësira përreth Kishës së Ristozit, e cila është një
nga objektet më të hershme të kultit në Ballkan.
o Njësia Administrative Bulgarec: Sheshi para Postës Shqiptare dhe shkollës, i cili
përbën hapësirën kryesore publike në këtë NjA.
o Njësia Administrative Lekas: Shkolla e Njësisë Administrative Lekas, e cila mund
t’i shërbejë komuntitetit edhe si qendër rekreacioni jashtë orarit mësimor.
o Njësia Administrative Voskopojë: Sheshi i fshatit Voskopojë, si dhe hapësirat
përreth objekteve më të herëshme dhe më terheqëse në Voskopojë si Kisha e Shën
Thanasit dhe Manastiri i Shën Prodhromit. Këto hapësira mund të konceptohen si
hapësira publike në funksion të banorëve të zonës dhe turistëve, në afërsi të të cilave
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mund të parashikohen edhe aktivitete të vogla ekonomike në funksion të mbështetjes
së turizmit.
o Njësia Administrative Voskop: Shkolla e Njësisë Administrative Voskop, e cila mund
t’i shërbejë komuntitetit edhe si qendër rekreacioni jashtë orarit mësimor.
o Njësia Administrative Mollaj: Hapësira në afërsi të shkollës dhe fushës së sportit,
mund të vlerësohet si hapësira publike kryesore e kësaj NjA. Gjithashtu hapësira më
interesante përsa i përket vlerave historike që përmban është Tuma e Kamenicës,
hapësira përreth së cilës mund të përmirësohet përmes disa ndërhyrjeve akupunkturë,
në funksion të rritjes së vizibilitetit të këtij siti historik.
o Njësia Administrative Vithkuq: Godina e njësisë administrative, shkolla dhe kisha
në fshatin Dukas.
Ndërkohë përveç hapësirave publike kryesore në nivel bashkie, plani ka trajtuar edhe hapësirën publike
si shërbim publik. Më poshtë janë parashtruar disa standarde që plani ka ndjekur për parashikimin e
hapësirës së nevojshme të rezervuar për këtë qëllim.
3.0.1. Hapësirat e gjelbra
Rregullorja e Planifikimit të territorit, parashikon se zonat e gjelbra në nivel territori urban përbëhen
si më poshtë :
1. gjelbërim i përgjithshëm publik ( kënde lojrash për fëmijë)
2. gjelbërim publik i kufizuar (gjelbërim masiv në parqe dhe lulishte brenda aglomeratit)
3. gjelbërim publik i veçantë, ( gjelbërim në rrugë, shëtitore, sheshe dhe brigje ujore)
4. Zona e Pushimit dhe Parqe periferike
5. Gjelbërim shoqëror i kufizuar ( përfshin sip. e gjelbëra me përdorim publik dhe shërbim vetjak
të banesave individuale, standarti minimal 1 deri në 2 m² / banorë
6. Gjelbërim i veçantë (kopësht botanik, zoologjik, fidanishte, breza sanitarë mbrojtës)
Treguesit përllogaritës për secilin grup jepen në tabelën e mëposhtme, e cila parashikon se sa do të
duhet të plotësohet me sipërfaqe të gjëlbër Bashkia sipas të gjitha grupeve specifike.
Tabela 19. Standartet për hapësirat publike
Standartet
Gjelbërimi i Përgjithshëm
Gjelbërimi i kufizuar
Gjelbërim i veçantë
gjithsej Njësia
Parqe Periferike
Total gjelbërim

mbi 10.000 (në m2/b)
2.5
4
2.5
9
17
26

gjelbërimi / Popullsinë
325,000
520,000
325,000
1,170,000
2,210,000
3,380,000

Në bazë të inventarit për zonat e gjelbra të hedhur deri tani në hartë sip. e gjëlbër llogaritet 187.641 m2
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Figura 43. Hapësirat e gjelbra ekzistuese
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Bashkia duhet të bëjë inventarizimin e të gjithë hapësirave të gjelbra sipas klasifikimit të rregullores.
Bashkia do të bëjë kompensimin gradual me sipërfaqe të gjelbër për të siguruar minimumin e
mundshëm sipas treguesve të parashikuar, për të kapërcyer pragun minimal drejt arritjes së një
gjendjeje mjedisore dhe urbane të kënaqshme. Ajo synon ta nis këtë nëpërmjet:
- Shtimit të hapësirave të Parqeve dhe Lulishteve ekzistuese: rehabilitimi i parkut të Zhombrit,
ndërtim lulishte para kishës së Shën Mërisë në fshatin Voskop, zgjerimi i Parkut “Rinia”;
- Respektimit hapësirave të gjelbërimit për çdo ndërtim të ri, sipas parimeve higjeno-sanitare
dhe detyrimeve me rregullore
- Këndeve të lojrave: Ndërtim kënd lojërash për fëmijë në qendër të fshatit Voskop; Ndërtim
kënd lojërash për fëmijë në fshatin Voskopojë; Ndërtim kënd lojërash për fëmijë në fshatin
Mollaj.
Duke qenë se këto janë shërbime publike, që duhen ofruar në njësi banimi, do të ishte mirë të
shfrytëzohej dhe koncepti i vënies në përdorim të këndeve të lojrave në institucionet arsimore, si
kopshte e shkolla, ku të shfrytëzohej përdorimi i tyre dhe pasditeve, frekuentimi si qendra komunitare.
- Shtimit të hapësirës së gjelbër në rrugët e ndërtuara apo ato që do të ndërtohen;
- Shtimit të parqeve natyrore: Rigjenerimi i kurorës së gjelbër të Moravës; Rigjenerimi i Parkut
Kombëtar “Bredhi i Drenovës”.

3.1.6 Terrenet Sportive

Figura 44. Terrene sportive ekzistuese, Bashkia Korçë
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Figura 45. Terrene sportive ekzistuese, Qyteti Korçë
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Rregullorja e Planifikimit të territorit, parashikon se zonat sportive në nivel territori urban ndahen si
më poshtë:
a)

Terrene sportive të tipit stadium, pallat sporti me palestër, pishina etj, jo më pak se 1 m² /
banorë

b)

Për struktura dhe territore në nivel territori urban me të madh se qyteti ( me popullsi mbi
100.000 banorë) janë 2.6 m² / banorë

Ruajtjen e Raportit m² /banorë aktual, dhe raportin për banorë që do të duhet të ketë sipas rregullores
dhe sipërfaqen që Bashkia do duhet të rikuperojë për banorët e saj me hapësira për sportin.
Aktualisht, Bashkia parashikon rehabilitimin dhe shtimin e hapësirave aktuale të Komplekseve
sportive për Qytetin. Projekte konkrete të terreneve sportive për shkollat të hartuara nga Bashkia
Korçë janë:
- Zgjerimi i Parkut “Rinia”; Rikonstruksion i pishinës në qytet; Ndërtimi i klubit sportiv në
qytet; Ndërtimi i fushave të basketbollit, tenisit dhe mini-futbollit në qytet; Rikonstruksion
dhe shtesë e stadiumit “Skënderbeu”; Rikonstruksion dhe shtesë e pallatit të sportit “Tamara
Nikolla”; Ndërtim dhoma veshje-zhveshje për fushat e futbollit në qytet; Ndërtim terren
sportiv i mbyllur (palestër) në fshatin Bulgarec; Ndërtim terreni sportiv i mbyllur (palestër)
në fshatin Dishnicë; Ndërtim terreni sportiv në fshatin Voskopojë; Ndërtim terreni sportiv tek
Shkolla 9-vjeçare “Nuçi Naçi”; Përfundimi i palestrës së shkollës “Sevasti Qiriazi”; Ndërtim
palestre në shkollën “Asdreni”; Rikonstruksion i terrenit sportiv të fshatit Leshnjë.
3.1.7 Infrastrukturat publike të energjisë dhe komunikimit elektronik
Politikat e energjisë të një vendi shërbejnë për të rritur sigurinë e furnizimit me burime energjitike
dhe optimizimin e burimeve për mbulimin e nevojave me synim kryesor zhvillimin e qëndrueshëm
të ekonomisë.
Hartimi dhe zbatimi i politikave të cilat sigurojnë furnizimin me energji elektrike bëhet në nivel
qëndror dhe përgjegjëse për këtë është Ministria e Energjisë dhe Industrisë prandaj edhe çështjet
lidhur me këtë sektor duhet të zgjidhen në nivel kombëtar dhe të jenë subjekt i një plani sektorial mbi
energjinë.
Aktualisht në fuqi është Strategjia Kombëtare e Energjisë, 2013 – 2020. Referuar kësaj Strategjie
projektet prioritare për të ardhmen janë:
• Linja 220 kV Tirana2 - Rrashbull
• Linja 220 kV Elbasan - Fier
• Unaza 110 kV e Tiranës
• Linja 110 kV Korçë – Kolonjë – Përmet – Tepelenë – Memaliaj - Ballsh.
• Linja 110 kV Vlorë – Himarë - Sarandë
• Linja 110 kV Vau Dejës - Velipojë
• Linja 110 kV Fierzë - Kukës.
• Linja 400 kV Maqedoni-Shqipëri
Institucionet që hartojnë politikat, sigurojnë dhe kontrollojnë furinzimin me energji elektrike janë:
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (METE), Enti Rregullator i Energjisë (ERE), Agjencia
Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN), Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Inspektoriati Qëndror
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Teknik (IQT), Qëndra për Efiçiencën e Energjisë Shqipëri-BE (QË), Koorporata Elektroenergjetike
Shqiptare (KESH sh.a.), Operatorit i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH sha),
Konsiderata nga Plani Kombëtar për infrastrukturën energjitike dhe komunikimin elektronik
Plani kombëtar ka renditur këto Korridore energjetikë në nivel kombëtar:
- TAP -Trans Adriatik Pipeline;
- IAP - Ionian Adriatik Pipeline. Do të kalojë në pjesën perëndimore të Shqipërisë, nga Fieri në
Shkodër drejt Malit te Zi me dy degëzime Ulqin dhe Podgoricë. Infrastruktura e gazit
-IAP -KOSOVË. IAP degëzohet në rajonin Shkodër - Lezhë, për të furnizuar Kosovën nëpërmjet
Kukësit, duke realizuar Unazën Perëndimore të Ballkanit (VVestern Ballkan Ring -VVBR);
Objektivi i Planit të Përgjithshëm Kombëtar është që të mbështësë zhvillimin e integruar të rrjetit të
transportit, energjisë dhe komunikimit. Edhe pse sektorë të autoriteteve qeverisëse e menaxhuese të
ndryshëm duhet të parashikojnë zhvillimin e tyre të mëtejshëm në mënyrë të integruar. Kështu në të
ardhmen nëse flitet për korridore të reja transporti, energjie apo komunikimi ato duhet të projektohen
në një këndvështrim të përbashkët, në një rrjet që nuk fragmenton territorin, por është i integruar e
mbi të gjitha me kapacitetin e nevojshëm për tju përgjigjur kërkesave për zhvillim deri dhe përtej
2030.
Objektivi: zhvillimi i një rrjeti efiçient energjitik
Politika: diversifikim i drejtë i energjisë së rinovueshme
Në sistemin e infrastrukturës energjitike, Plani i Përgjithshëm Kombëtar synon:
• 0 % import energjie
• Konsolidimi i dy porteve kryesore me infrastrukturë të përshtatshme për transportin e
produkteve të naftës dhe të gazit të lëngshëm: Porto Romano dhe porti i Vlorës 2- Terminali
Petrolifera;
• 4 Korridore energjetike: TAP – IAP –Kosovë – AMBO do të mundësojnë integrimin e sistemit
energjitik të Shqipërisë në infrastrukturën energjitike të Ballkanit Perëndimor dhe Europës.
• Një Rrjet efiçent Energjitik ku do të ketë:
o 20% përdorim të energjisë së rinovueshme;
o 20% efiçencë energjitike
o 20% reduktim në emëtimin e CO2 në atmosferë;
• Realizimin e tre Makro – Objektivave për krijimin e një tregu të brendshëm energjitik në nivel
europian:
• Konkurrueshmëri - Furnizim i sigurt – Qëndrueshmëri;
PPK-ja adreson dhe priotarizon indikatorët kryesorë të zhvillimit të ekonomisë në fushën e energjetikës,
si më poshtë vijon:
• Rivlerësimin e rezervave për prodhimin e energjisë nga burimet energjetike tradicionale dhe
nga ato të rinovueshme. Një rëndësi shumë të madhe ka nxitja dhe promovimi i ndërtimit të
kapaciteteve me burime të rinovueshme apo energjitë e pastra mbështetur në Protokollin e
Kiotos.
• Rivlerësimi i potencialit të burimeve hidrike të rinovueshme për prodhimin kompleks të
energjisë elektrike nga HEC-et e vegjël dhe të mesëm, si dhe për zhvillimin e hidro-ekonomisë.
• Vlerësimi i gjeotermisë në kuadrin e përdorimit të energjive të rinovueshme si një kontribut
me vlerë për bilancin energjetik të vendit.
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Vlerësimi në aspektin makro-ekonomik dhe leverdishmërisë së prodhimit dhe përdorimit të
biokarburantëve në Shqipëri.
Vlerësime shkencore e teknike, për studimin e impakteve mjedisore dhe ekonomike në zonat
mbi dhe nën digat e hidrocentraleve e deri në det.
Shndërrimin e sistemit elektroenergjetik: në një sistem më të qëndrueshëm, më pak të varur
nga importi i energjisë, i mbështetur në rritjen e kapaciteteve të transmetimit të energjisë, në
një diversitet të burimeve të energjisë, në një sistem elektroenergjetik të së ardhmes.
Optimizimin e sistemeve të shpërndarjes, reduktimin e kërkesës për energji, duke ofruar
zgjidhje të përshtatshme dhe të qëndrueshme.
Përmirësimin e menaxhimit të energjisë, për rritjen e efiçiencës së saj, përfshirë këtu inovacione
për racionalizimin e përdorimit dhe rezervimit të energjisë, në rritjen e sigurisë, në reduktimin
e gazrave të dëmshëm për mjedisin dhe në rritjen e konkurencës në sektorin e energjisë.
Vlerësimin e mundësive për rritjen e përdorimit të gazit të lëngëzuar dhe të naftës (GLN), si
burime energjetike alternative.
Rivlerësimin e rezervave industriale të qymyrgurit sipas cilësisë dhe sasisë së tyre, si dhe
evidentimin e mundësive për prodhimin dhe përdorimin e tij për qëllime industriale dhe
komunale, nëpërmjet aplikimit të teknologjisë së qymyrit të pastër “Clean Coal Technology”.

Për Planin e Përgjithshëm Kombëtar ka rëndësi fuqizimi i infrastrukturës ekzistuese hidroenergjitike,
pasi vlerat makro tregojnë se një pjesë e madhe e energjisë elektrike të importuar vjen si rezultat i
humbjes në linjat e shpërndarjes. Ndërkohë vëmendje duhet të tregohet edhe për rritjen e sigurisë,
e pse jo dhe të kapaciteteve të digave të hidrocentraleve të mëdha në veri të vendit, si “Fierza”,
“Komani” dhe “Vau i Dejës”. Kapaciteti total i instaluar i tyre arrin vlerën prej 1350 MË.
Në lidhje me rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes, vëmendje e veçantë i është kushtuar përforcimit
të rrjetit kombëtar në mënyrë që të përmbushë standardet ndërkombëtare të furnizimit dhe për të
marrë parasysh kërkesën në rritje për energji. Parashikimet kryesore janë: Linjat e transmisioni 400 kv
Shqipëri-Kosovë, Shqipëri – Mali i Zi , Shqipëri-Maqedoni dhe Shqipëri – Greqi - “Rritja e Sigurisë
së Digave” – “Linja Unazore110kV e Shqipërisë së Jugut”(e përfunduar).
Për sa i përket marrëdhënies mes planifikimit rajonal e vendor dhe planifikimit të rrjetit të energjisë
elektrike, duhet të mbahen në konsideratë pikat e mëposhtme:
• nevoja për të zgjidhur infrastrukturën e energjisë elektrike në planet rajonale dhe vendore për
të lehtësuar përparimin ekonomik në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal;
• nevoja për të lidhur me operatorët e rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes, sidomos qendrat
urbane dhe lokale;
• të sigurohet disponueshmëria për hapësirat e nevojshme aktuale dhe të ardhshme për linjat
elektrike të transmisionit (ajrore ose nëntokësore) në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e
furnizimit për përdoruesit ekzistues dhe ato të parashikuar në të ardhmen.
Rëndësi për zgjerimin e potencialit të furnizimit me energji elektrike ka vënia në funksionim i
HEC “Ashta1&2” përfundimi i hidrocentralit të Devollit, si edhe parashikimet për ti shtuar rrjetit
të hidrocentraleve ekzistues ndërtimin e Hidrocentralit të Skavicës me kapacitet të instaluar prej
350 MVV në lumin Drin. Detaje të hollësishme mbi numrin dhe kapacitetin hidroenergjitik mund të
gjenden në webfaqet zyrtare të MEI dhe AKBN
Prioritetet strategjike të infrastrukturës Energjitike
Rrjeti i shpërndarjes së elektricitetit dhe shpërndarjes së gazit në të ardhmen në Shqipëri parashikohet
të jetë i integruar me korridoret e transportit, duke përshkuar gjithë vendin.
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Prioritetet në këtë drejtim kanë:
• Përmirësimi i furnizimit me energji elektrike në perëndim, në veri-perëndim, në kufi dhe në
skajet veri-lindore të vendit me një akses më të zgjeruar në rrjetin kombëtar, psh: sigurimi i
progresit në rrjetin kombëtar lidhës të propozuar nga linjat e transmisionit drejt Kosovës dhe
Maqedonisë.
• Fuqizimin e rrjeteve të furnizimit me energji elektrike brenda porteve ekzistuese e të
propozuara.
• Fuqizimi strategjik i rrjetit të furnizimit me energji elektrike që i shërben grupeve të veçanta
të punësimit, lidhur me kërkesat në zonat industriale të përpunimit, me fokus të veçantë zonat
e parashikuara si zona të lira ekonomike.
• Një integrim më të mirë midis rrjetit të elektricitetit në Shqipërinë Jugore e Jug-lindore.
• Subjekt i vlerësimit duhet të bëhet potenciali për zgjerimin e rrjetit të gazit TAP-IAP-KOSOVËMali i Zi për të plotësuar, si për portat hyrëse ekzistuese por edhe për ato të propozuara,duke
përfshirë ku është e nevojshme investime shtesë për të përmbushur, kërkesën e parashikuar
që lind nga rritja e planifikuar në këto qëndra dhe nevojat për zhvillim industrial e tregëtar.
Komunikimi
Në këtë drejtim, Plani i Përgjithshëm Kombëtar mbështet tre prioritetet e Programit të Qeverisë:
- për shtimin dhe promovimin e shërbimeve dixhitale, e-shërbimeve, për qytetarët dhe biznesin
- futjen masive të shërbimeve në arsim për të kapërcyer hendekun dixhital dhe për të aftësuar
Rininë.
- konsolidimi i infrastrukturës dixhitale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, duke
respektuar me rigorozitet parimet europiane të konkurrencës së lirë e të ndershme. dhe propozon
parashikimin e projekteve konkrete në nivel rajonal e vendor që përfshijnë vendosjen e rrjetit
me fibra optike në qytete. Në shumë prej qyeteve që do të përfshihen në fazat e mëvonshme
në këtë infrastrukturë fibra optike mund të jetë një zgjidhje e përshtatshme ndërsa në qytete të
tjera teknologjia wireless dhe DSL mund të jenë zgjidhja më e përshtatshme. Këto rrjete mund
të menaxhohen në mënyrë të hapur nga një operator i pavarur me partneritet publik- privat.
Vlen të theksohet se në rastin e Bashkisë Korçë dhe gjatë hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor
nuk janë përcaktuar/propozuar infrastruktura publike të energjisë dhe komunikimit elektronik.
Pavarësisht se gjatë studimit të profilit të secilës njësi administrative, janë evidentuar probleme lidhur
me furnizimin me energji elektrike dhe amortizimin e rrjetit, këto probleme nuk janë të përcaktuara në
mënyrë sasiore dhe gjatë hartimit të këtij dokumenti nuk mund të evidentohen fizikisht në çdo fshat.
Për këtë nevojitet një plan sektorial i veçantë i cili do të bëjë të mundur sigurimin e infrastrukturës
publike të energjisë dhe komunikimit në teritoret e kësaj bashkie.
3.1.8 Administrimi dhe rrjetet e ujësjellës kanalizimeve
•

gjëndja e rrjetit të Infrastrukturës, kushtet teknike dhe realizimi i tyre

Informacion i Përgjithshëm mbi Shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Korçë dhe Ujësjellës Fshat Korçë
Me miratimin e Ligjit nr.115/2014 datë 31.7.2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të
njësive të Qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, kanë ndryshuar kufijtë e Bashkisë
Korçë, duke përfshirë në hartën e vetë edhe Ish-Komunat e Korçës. Tabela e mëposhtme e ilustron:
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QARKU KORÇË
Tabela 20. Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre
Bashkia
Korçë

Qendra e Njësitë administrative
Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre
Bashkisë përbërëse
Qyteti
Korçë
Qyteti Korçë
Korçë
Fshatrat: Bulgarec, Lumalas, Biranj, Melçan, Porodinë,
Qendër Bulgarec
Dishnicë, Shamoll, Belorta, Kuç i Zi, Barç, Çiflig, Malavec,
Neviçisht
Fshatrat: Voskop, Dërsnik, Polen, Vinçan, Goskovë lart,
Voskop
Goskovë poshtë, Damjanec
Voskopojë
Fshatrat: Voskopojë, Shipskë, Krushovë, Gjonomadh, Lavdar
Fshatrat: Lekas, Marjan, Gjonbabas, Gurmujas, Shkozan,
Lekas
Xerje, Tudas, Gjergjevicë, Lavdar, Brozdovec, Mazrek,
Poponivë
Fshatrat: Vithkuq, Leshnjë, Gjanc, Lubonjë, Rehovë,
Vithkuq
Roshanj, Trebickë, Grabockë, Treskë, Stratobërdh, Panarit,
Shtyllë, Cemericë
Mollaj
Fshatrat: Mollaj, Floq, Pulahë, Ujë Bardhë, Kamenicë
Fshatrat: Drenovë, Mborje, Boboshticë, Moravë, Qatrom,
Drenovë
Ravonik, Turan, Dardhë

Përsa i përket shërbimit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve janë në funksion dy shoqëri të
liçencuara, Ujësjellës Kanalizime Korçë dhe Ujësjellës Fshat Korçë.
1-Ujësjellës Kanalizime Korçë ka funksionuar nën statusin e një “Ndërmarrje Shtetërore” deri në datë
06.06.2000, kohë kur u bë i mundur kalimi nga “Ndërmarrje Shtetërore” në “Shoqëri Aksionare me
100% Kapital Shtetëror” dhe me aksioner të vetëm Ministrinë e Ekonomisë. Ky ndryshim u realizua
duke u bazuar në Ligjin Nr. 7926, datë 20.04.1995 ‘Për transferimin e ndërmarrjeve shtetërore në
shoqëri tregtare’’, me ndryshime, si dhe të Ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992 ‘’Për shoqëritë tregtare”.
Bazuar në Vendimin Nr. 660, datë 12.09.2007 “Për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellësve
dhe kanalizimeve njësive të qeverisjes vendore”, Udhëzimin Nr. 965, datë 11.12.2007 për zbatimin e
VKM “Për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellës – kanalizimeve në njësitë e qeverisjes
vendore”, si dhe të Urdhërit të Ministrit të METE, Nr. 1049, datë 19.12.2007 ‘’Për ndryshime në
statutin e Shoqërise anonime Ujësjellës SH.A Korçë’’,u bë transferimi i aksioneve të shoqërisë
“Ujësjellës Kanalizime“ Korçë, nga pushteti Qëndror, në pronësi të njësisë së qeverisjes vendore të
Bashkisë Korçë, e cila zotëron 100% të aksioneve të shoqërisë.
Veprimtaria e Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A. ka bazë kryesore Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008
“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, si dhe Statutin e Shoqërisë.
Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Korçë, është e organizuar dhe funksionon në bazë të ligjit Nr.63
dt.27.1.2016 :”Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të
pijshëm,grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”.
Aktualisht Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A. është e organizuar me dy nivele ku organe kryesore të
saj janë:
•

Asambleja e Përgjithshme që përfaqësohet nga Këshilli i Bashkisë Korçë.

•

Këshilli Mbikqyrës i Shoqërisë që aktualisht funksionon me 5 (pesë) anëtarë që i përkasin
Bashkisë Korçë.
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Ujësjellës-Kanalizime Korçë i liçencuar për ushtrimin e aktivitetit të vetë në kategoritë e mëposhtme:
- Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik
- Për largimin e ujërave të ndotura
- Për përpunimin e ujërave të ndotura
Zona e shërbimit të shoqërisë është:
Bashkia Korçë, fshati Turan dhe Çiflig
2-Ujësjellës Fshat Korçë
Veprimtaria e Ujësjellës Fshat Korçë Sh.A. ka bazë kryesore Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për
tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, si dhe Statutin e Shoqërisë.
Shoqëria Ujësjellës Fshat Korçë, është e organizuar dhe funksionon në bazë të ligjit Nr.63
dt.27.1.2016 :”Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të
pijshëm,grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”.
Ujësjellës Fshat Korçë është liçencuar për herë të parë në mbështetje të nenit 14, pika 1/a, nenit 17 të
Ligjit Nr. 8102, datë 28.03.1996 „Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit
e përpunimit të ujërave të ndotura” si dhe VKM Nr. 958, datë 06.05.2009 “Për miratimin e kategorive
të liçencimit dhe të proçedurave për aplikim për liçencë”. Funksionet e operatorit janë:
- Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik.
Zona e shërbimit të operatorit:
Bashkia Maliq, Komuna Vreshtas, Vithkuq, Drenovë, Libonik, Pojan, Bulgarec, Voskop, Proger
•

Mënyra e furnizimit të rrjetit të ujësjellësit

1 - Ujësjellësi-Kanalizime Korçë
U.K.K.O Sh.a funksionon në mënyrë komplekse. Analizojmë njësitë e skemës së mëposhtme

Figura 46. Skema e sistemit të furnizimit me ujë
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 BURIMET
UKKO Sh.a. ka si burim për furnizimin me ujë të konsumatorëve pellgun ujëmbajtës të Turanit
në të cilin janë në shfrytëzim 4 puse nëntokësore me një kapacitet nominal (të taruara) secili me
rreth 80l/sek dhe me lartësi ngritje 30m. Kapaciteti maksimal i prodhimit të secilit pus është 100l/
sek, që i korespondon një prodhimi maksimal të mundshëm prej 8,640 m3/pus/ditë. Aktualisht për
të përmbushur kërkesën për ujë të gjithë puset në mënyrë të alternuar prodhojnë mesatarisht 9,356
m3/ditë, që do të thotë këto puse mund të përballojne çfarëdo lloj rritje të kërkesës për ujë në një të
ardhme afat mesme dhe të largët.
Burimet ujore shfrytëzohen gjerësisht dhe në bujqësi për vaditje. Disa nga kaptazhet, kryesore që
përdoren për furnizim me ujë të pijshëm në mënyrë të përqëndruar janë dhënë në tabelën
Vendndodhja

Sasia që shfrytëzohet

Pika ujore

Emërtimi
Turan-Korçë
Vreshtas-Podgorie

l/s
300
8

Burim apo shpim
shpim
shpim

Sheqeras-Korçë

4.5

shpim

Bulgarec-Korçë
Vloçisht-Korçë

100
3

shpim
shpim

2km në P.të lagjes Greluos-Vithkuq- Korçë
Në qendër të fshatit Kapshticë

30-40
10-14

burim
burim

 TRANSMETIMI
Uji grumbullohet në 2 rezervuarët e grumbullimit pranë stacionit të pompimit me kapacitet 1,000 m3
secili. Më tej uji pompohet nga stacioni i pompimit në dy linja tubacionesh transmetimi paralele me
DN-400 mm dhe me gjatësi rreth 6 km secili prej gize sferoidale për në tre rezervuarët në kodrat e
qytetit të Korçës. Stacioni i pompimit ka 4 pompa të grupuara në dy grupe me nga dy pompa me prurje
100 l/sek secila dhe me lartësi ngritjeje afërsisht 100 m dhe 200 m sipas lartësive të rezervuarëve që ato
furnizojnë. Stacioni i pompimit prodhon mesatarisht 9,711m3/ditë. Stacioni i pompave bashkëngjitur
ka edhe Impiantin e klorinimit të ujit . Hipokloriti i natriumit injektohet në mënyrë automatike në
sasine e duhur direkt tek linja e trasmetimit.
 AKUMULIMI
Njësia e akumulimit kryhet kryesisht nëpër depo të shpërndara në gjithë zonën që mbulon ujësjellësi.
Theksohet fakti se një pjesë e ujit nga njëri tubacion transmisioni pompohet direkt në rrjetin shpërndarës
në zonën 2 që është dhe zona më e ulët e qytetit. Zonat e tjera, të cilat kërkojnë presion më të lartë,
furnizohen nga dy rezervuarët që ndodhen në kuotat më të larta të kodrave të qytetit, përkatesisht zona
3 furnizohet nga rezervuari me i lartë me kapacitet prej 2,500 m3 dhe zona 1 nga rezervuari poshtë
tij me kapacitet prej 5,000 m3. Zona 2 furnizohet pjesërisht, siç u tha më sipër, direkt nga tubacioni i
transmetimit, dhe pjesërisht nga rezervuari i tretë me kapacitet prej 5,750 m3 i ndodhur në kuotën më
të ulët se dy të parët. Depot janë të gjitha struktura b/a, të rrethuara dhe të ruajtura nga shërbime me
turne.
 RRJETI SHPËRNDARËS
Rrjeti Shpërndarës fillon nga depot dhe përfundon tek konsumatori. Rrjeti shpërdarës i Ujësjellësit të
Korçës është dy llojësh:
bolles+wilson

111

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KORÇË

-

Rrjet i Hapur
Rrjet Unazor

Normalisht dihet anët pozitive dhe negative të dy rrjeteve. Në përgjithësi në Korçë dominon rrjeti unazor.
Në përgjithësi rrjeti i hapur është një rrjet që sjell probleme në kushtet e pikut për kërkesë për ujë.
Rrjeti shpërndarës me një gjatësi totale prej rreth 185.5 km është i ndarë nga ana hidraulike në tre
zona presioni të ndryshme që ballancohet hidraulikisht nga pozicionet gjeodezike të ndryshme të
rezervuarëve të sistemit të përshkruar më sipër.

Figura 47. Rrjeti ekzistues i furnizimit me ujë në qytetin e Korçës
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Sistemi i furnizimit me ujë monitorohet nga ujëmatësat në prodhim, në rezervuarë, si dhe ato zonale
në rrjetin shpërndarës. Të gjithë konsumatorët individualë të të tre kartegorive (familjare, biznese
private dhe institucione shtetërore) janë të pajisur gjithashtu me ujëmatësa.
Theksohet fakti se pothuajse të gjithë komponentët e sistemit të furnizimit me ujë janë të ndërtuara
rishtas vitet e fundit si rezultat i projekteve të financuara nga donatorët e ndryshëm në përputhje me
standartet bashkëkohore të teknologjisë, cilësisë së materialeve dhe të punimeve gjatë zbatimit të tyre.
2 - Ujësjellës Fshat Korçë
Ujësjellës Fshat Korçë ka një gjëndje të shërbimit të furnizimit me ujë të ndërtuar në kushte
emergjence, ku si rezultat edhe problematikat janë të vazhdueshme. Skemat e ujësjellësit të fshatrave
që administrohen nga Shoqëria janë kryesisht skema tip të përbëra nga një burim kryesisht pusçpim
– STP me ngritje mekanike – Depo akumulimi – Rrjet shpërndarës. Më poshtë po paraqesim një
përshkrim të shkurtër mbi disa prej këtyre ujësjellësave:
Bulgarec
Sh.A. Ujësjellës Fshat Korçë furnizon me anë të stacionit të pompimit në Bulgarec fshatrat: Lumalas
dhe Biranj, furnizimi i të cilave kryhet me anë të depos 200m3 beton arme të vendosur mbi fshatin
Lumalas. Linja kryesore e depos 200m3 është PE100 Dj-140m/m PN16Atm.
Numri i lidhjeve për Lumalasin është 124 familje të pajisur të gjithë me matësa. Numri i lidhjeve
për Biranjin është 161 familje të pajisur me matësa uji. Rrjeti i brendshëm është i ri si rezultat i
investimeve të kryera nga vetë komuna. Çmimi i ujit për këto fshatra është 45.6 lek/m3 me TVSH,
tarifa e shërbimit është 60 lek me TVSH . Fshatrat e tjerë administrohen nga njësia administrative
Bulgarec.
drenovë
Sh.A. Ujësjellës Fshat Korçë furnizon me ujë fshatin Qatrom me numër lidhjesh 187, të pajisur me
matësa uji me çmim 45.6 lek/m3 me TVSH. Gjithashtu me ujë furnizohet rruga Korçë-Ersekë me
numër lidhjesh 13 familje të pajisura me matësa uji me çmim 45.6 lek/m3 me TVSH, tarifë shërbimi
60 lek me TVSH, çmim për bizneset 114lek/m3, çmim për institucionet 108 lek/m3, tarifë aforfe 540
lek/m3. Me ujë furnizohet dhe burgu i Korçës me çmim 90 lek/m3.
Furnizimi me ujë kryhet nga burimet e Fejasit në Vithkuq me linjë çeliku Φ 200m/m e ndërtuar që në
vitet 1939-40. Fshatrat e tjerë administrohen nga njësia administrative Drenovë.
Vithkuq
Sh.A. Ujësjellës Fshat Korçë furnizon me ujë të pijshëm nga burimet e Fejasit 27 familje në Vithkuq,
të cilët nuk kanë matësa dhe faturohen me çmim 100 lek/frymë. Gjithashtu furnizojmë Leshnjën me
24 orë me numër familjesh 48, me çmim 100 lek/frymë. Linja është me tub xingato Φ 40m/m. Fshati
Gjanç ka numër lidhjesh 16 me çmim 100 lek/frymë. Po nga linja e Fejasit furnizohet me ujë fshati
Ujë Bardhë (Bellovodë) me numër lidhjesh 22 familje të pajisur me matësa. Të ardhurat merren nga
njësia administrative Mollaj.
Me burimet e Fejasit furnizohet dhe fshati Dërsnik, i komunës Voskopojë me numër lidhjesh 63, i
pajisur me matësa uji me çmim 45.6 lek/m3 me TVSH . Të ardhurat derdhen në Sh.A. Ujësjellës Fshat
Korçë. Në njësinë administrative Voskop është dhe fshati Vinçan, i cili furnizohet me ujë me anë të
depos 50 m3, pajisur me matësa uji. Të ardhurat administrohen nga njësia administrative Vithkuq.
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Kanalizimet e Ujërave të Ndotura

1-Ujësjellës-Kanalizime Korçë
U.K.K.O Sh.A. mbulon me shërbimet e mbledhjes dhe largimit të ujrave të ndotura 93.9% të
klientëve në zonën e shërbimit. Zonat e pambuluara me shërbimet e kanalizimeve të ujrave të ndotura
i përkasin zonave të ndërtimeve informale në qytetin e Korçës (zonat e ish SMT, ish ndërmarrja
bujqësore, ish artistikja dhe ish reparti ushtarak), për një total rreth 650 klientë, si dhe pjesës rurale të
zonës së shërbimit për fshatrat e Çifligut dhe Turanit për një total rreth 300 klientë. Aktualisht rrjeti
i kanalizimeve në qytetin e Korçës i cili shërben për mbledhjen dhe largimin e ujërave të zeza si dhe
ujërave të shiut (sistem miks).
Sistemi miks karakterizohet nga avantazhe dhe disavantazhe të ndryshme:
•
•
•
•
•
•

•

Avantazhet e sistemit miks
Sistemet e kanalizimeve miks kushtojnë më pak dhe janë më të lehta për t’u realizuar sesa
sistemet separative të kanalizimeve.
Kosto më e ulët për lidhjen e objekteve të ndryshme
Tubacionet e kanalizimeve, kryesisht kolektorët kryesorë, janë të inspektueshme në periudhë
thatësire
Mundësia për bllokime është gati nul edhe në rastin kur tubacioni ka pjerrësi të ulët. Sedimentet
që depozitohen në tubacion largohen gjatë fenomeneve metorologjike
Disavantazhet e sistemit miks
Duhet të tregohet kujdes gjatë hidroizolimit të tubacioneve
Në mungesë të pjerrësisë, në periudhë thatësirë, mund të rezultojë e vështirë që të sigurohen
shpejtësitë minimale të rrjedhës me qëllim largimin e materialeve të sedimentuara të cilat
mund të sjellin më pas probleme bllokimi, ose fenomene kalbëzimi
Prurja në tubacion është mjaft e variueshme, duke bërë të vështirë trajtimin e ujërave të
ndotura.

Qyteti i Korçës mund të përshkruhet i ndarë në dy nën zona: Zona A dhe Zona B.
zONA A përfshin një sipërfaqe rreth 68% e qytetit të Korçës. Rrjeti i kanalizimeve në këtë zonë
në sajë të investimeve të viteve të fundit me fondet e donatorëve, është totalisht i ri, me materiale
bashkëkohore dhe në përputhje me standartet Europiane. Ujërat e ndotura transportohen në impiantin
e pastrimit të ujërave të ndotura i ndërtuar në Jug-Lindje të qytetit, i cili është një impiant trajtimi
me teknologji të kostos së ulët (natyrale). Meqënëse sistemi i mbledhjes dhe transportimit të ujrave
të ndotura është i bashkuar, sistemi i mbledhjes dhe transportimit të ujrave të ndotura ka në përbërje
të tij për të përballuar situatat e shirave me intensitet të lartë tre shkarkues të ujrave të tepërta si dhe
një rezervuar të grumbullimit të ujrave të shiut. Këto elementë janë të domosdoshme për të mos
kompromentuar funksionimin e impiantit të pastrimit të ujërave të ndotura, si dhe të mbrojtjes së
ambientit për të mos derdhur ujëra të pa pastruara në ambientin final pritës të këtyre ujërave.
zONA B që përbën rreth 32% të rrjetit total të qytetit ka një rrjet kanalizimesh relativisht të vjetër dhe
të amortizuar. Kanalet e këtij rrjeti janë kryesisht kanale me plloça, pusetat me tulla të konsumuara.
Impianti i Pastrimit të Ujërave të Ndotura
Që nga muaji Maj 2012, ujërat e ndotura të qytetit të Korçës trajtohen në një impiant pastrimi me
teknologji kostoje të ulët me një sipërfaqe prej 13 ha që ndodhet rreth 2.5 km në veri të qytetit të
Korçës dhe që ka kapacitet trajtimi për një popullsi për rreth 85,000 banorë.
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Proçesi teknologjik i impiantit realizohet sipas një skeme të kompozuar me sisteme me ponde të
ajruara të vendosura në seri e të pasuara nga ponde llustër për një reduktim akoma më të mirë të ujit
të trajtuar deri në parametra në përputhje me standartet Europiane të cilësisë së ujit të pastruar për
ambientet pritëse (lumë, liqen etj.), si dhe të trajtimit të llumrave me shtretërit e tharjes së llumit me
pikësynimin e përdorimin e tyre në bujqësi.

Figura 48. Sistemi ekzistues i kanalizimeve në qytetin e Korçës
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Në hartën e mësipërme mund të krijojmë një përshtypje mbi shtrirjen e shërbimit të largimit të ujërave
të ndotura
2-Ujësjellësi Fshat Korçë
Ujësjellës Fshat Korçë ka një gjëndje të shërbimit të kanalizimeve të ujërave të ndotura në kushte
tepër të amortizuara ku gjenden zona ku mungon tërësisht ky shërbim. Në zona të tilla rrjetet janë
të ndërtuara nga vetë banorët e zonës, totalisht të pa azhornuar, pa respektuar kushtet teknike të
projektimit dhe zbatimit të këtyre veprave.
•

Sistemi kundrazjarrit

Legjislacioni në fuqi për mbrojtjen kundra zjarrit Ligjin Nr.8766, datë 5.04.2001 “Për mbrojtjen
nga zjarri dhe për shpëtimin”, me ndryshime. Sipas Kodit të Ujit projektimi dhe zbatimi i rrjetit të
ujësjellësit duhet të bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Përgjithësisht shpërndarja e tyre varet nga një seri faktorësh:
- Madhësia e qendrës së banuar
- Numri i banorëve
- Dendësia e tyre
- Qëndrueshmëria e konstruksioneve kundrejt zjarrit
- Dendësia e ndërtesave dhe karakteri i tyre
- Lloji i prodhimit në ndërmarrjet industriale dhe organizimi i prodhimit
- Drejtimi i erërave dhe intensiteti i tyre
•

Vlerësimi i volumit në rezervuarë për sistemet kundrazjarrit

Për të përcaktuar kriteret dhe në mungesë të normave zakonisht adoptohen kritere të karakterit empirik.
Fillimisht përcaktohet nëse shërbimi do të sigurohet vetëm nëpërmjet rezervave të ujësjellësit ose
mund të shfrytëzohen burime të tjera (rrjedha ujore, liqene, ujë deti, kanale etj)
Për qendra të vogla banimi deri 3000 banorë, në literaturën teknike sugjerohen kapacitete antizjarr
Vi e cila lejon funksionimin e dy hidrantëve për një periudhë kohe nga 3 deri 5 orë, me një prurje të
variueshme nga 5 deri 8l/sek. Në bazë të kësaj merren vlerat ekstreme të Vi:
Vi=0.005*3*3600=54m3 (1)
Vi=0.008*5*3600=144m3 (2)
Për një qendër të banuar deri 3000 banorë, vlera maksimale Vi=144m3 rezulton e barabartë me 15%
te konsumit ditor maksimal e vlerësuar kjo me një normë furnizimi me ujë 200l/banorë*ditë dhe
koefiçient maksimal K=1.6.
Pra kapaciteti Vi për shërbimin antizjarr llogaritet në vlera 30-50% e kapacitetit akumulues Vr
Për qendra të banuara të rëndësishme, Conti propozon një prurje Qi antizjarr me formulën e mëposhtme:
Ku Qi është në l/sek
N= popullsia në të mijëta banorë
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Nga formula e mëposhtme jepen vlera të prurjes antizjarr 19,41.4,60,85 l/sek për N me vlerë 10,000,
50,000 , 100,000 , 200,000 banorë
Duke pranuar një shërbim 5 orë, nga formula e mësipërme llogarisim volum Vi:
E cila për vlerat e mësipërme të popullsisë jep vlera volume 341, 764, 1080, 1527 m3
Mgjth për një vlerësim të drejtë të kapacitetit Vi duhet të kemi parasysh që nuk është e këshillueshme
marrja e vlerave të prurjes kundra zjarrit shumë të larta, për arsye së vetë rrjeti nuk do të ishte në gjendje
ti garantonte. Nëse do të orientonim prurjen vetëm për shërbimin kundra zjarrit do të rrezikonim të
zvogëlonim vlerat e presionit në zonat e tjera të banuara.
Një tjetër formulë e përdorshme për qendrat e banuara me një numër të lartë popullsie, duke supozuar
një kohëzgjatje të zjarrit 5 orë do të kishim volumin Vi:
Ku Qh = është prurja maksimale orare
Qa= prurje maksimale ditore
Nga sa më sipër, perveç qendrave të banuara shumë të vogla ku sugjerohet përdorimi i (1) dhe (2)
ku volumi akumulues Vr përfshin edhe volumin antizjarr Vi; megjithatë në mënyrë të kujdesshme
duhet të ruhet një normë e caktuar në vlerën totale të Vr e cila të mos të mund të konsumohet gjatë
shfrytëzimit normal të rezervuarit. Kjo zakonisht realizohet përmes një marrjeje në rezervuar e cila
pozicionohet në një kuotë më të ulët se marrja e shërbimit të furnizimit me ujë, kjo marrje duhet të
mbahet e mbyllur me një saraçineskë të montuar dhe të hapet vetëm në raste zjarri.

•

Problematikat e furnizimit me ujë

1-Ujësjellës-Kanalizime Korçë
Ujësjellës-Kanalizime Korçë siguron një shërbim 24 orë të furnizimit me ujë. Kjo nënkupton se
edhe problematikat janë minimale. Në bazë të vendimit nr.1304, datë 11.12.2009 për miratimin e
modelit të rregullores “për furnizimin me ujë dhe për kanalizimet në zonën e shërbimit të ujësjellëskanalizimeve sh.a.” në pikën 2.12 në lidhje me Zonat e mbrojtjes së burimeve ujore.
Këto zona aktualisht nuk gëzojnë ndonjë status të veçantë ndaj kjo mbetet një problematikë e
qëndrueshme e cila rrezikohet nga burime ndotjeje.
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2-Ujësjellës Fshat Korçë
Përsa i përket FUP Shoqëria Ujësjellës Fshat Korçë ofron një shërbim përmes një rrjeti me skema
të pavarura FUP. Burimi kryesor i furnizimit janë STP përmes pus-çpimeve uji dërgohet në rrjetin
shpërndarës ose në depo ekzistuese. Disa Ish-Komuna kanë si burim furnizimi me ujë burime
natyrore me vetërrjedhje, të cilat përmes kaptazheve janë shpërndarë drejt konsumatorëve. Mbeten
problematika si më poshtë:
-

Duhet të realizohen monitorime periodike mbi cilësinë fiziko-kimike të këtyre burimeve

-

Të azhornohen burimet e furnizimit me ujë, koordinatat e çdo burimi, kuotat dhe prurjet e tyre.

-

Infrastruktura rrugore deri në burim, minimalisht sugjerohet që rrugët të jenë të stabilizuara
dhe të shmangen rrëshqitjet.

-

Territoret e burimeve duhet të rrethohen dhe të krijohen brezat higjeno-sanitar

-

Burimet e largëta duhet të inspektohen nga punonjës mirëmbajtjeje sipas një grafiku të caktuar.

-

Rrjetet e ujësjellësit janë të amortizuara dhe ka domosdoshmëri rikonstruksionesh

-

Skemat e furnizimit me ujë janë provizore të hartuara në kushte emergjence, dhe pa një
perspektivë afatgjatë

-

Godinat e depove dhe stacioneve kanë nevoje për rikonstruksion, pasi shfaqin probleme
hidroizolimi, probleme qëndrueshmërie etj

-

Ka ende depo me material guri, duhen investime në ngritjen e depove me material B/A ose
Metalik

•

Rekomandimet për përmirësimin e shërbimit të furnizimit me ujë

1-Ujësjellës-Kanalizime Korçë
Ndërhyrjet janë të domosdoshme në disa elemente të ndryshme, nuk duhet të anashkalohen edhe
elementet që shfrytëzohen për një mirë menaxhim të rrjetit. Më poshtë japim një panoramë të
përgjithshme mbi disa rekomandime:
a) Të azhornohen dhe të kompletohen instrumentet e programimit dhe të verifikimit të adresave
të rrjetit të ujësjellësit, pra të realizohet një Studim i rregullimit Hidraulik
b) Reduktimin e lidhjeve abusive në tubacionet e transmetimit dhe shpërndarjes
c) Rikonstruksionin e tubacioneve të amortizuara
d) Ndërhyrjen në rrjetin shpërndarës duke eleminuar skemat e hapura, duke synuar skemat e
mbyllura të ujësjellësit
e) Nisjen e një programi mbi evidentimin e humbjeve të padukshme, përmes një rrjeti monitorimi
f) Rrjeti i monitorimit kimiko-biologjik të zgjerohet në gjithë qytetin, përmes stacioneve
stacionare ku të merren ivnformacione në kohë reale përgjatë 24 orëve.
g) Përgatitjen në G.I.S për të gjithë rrjetin e ujësjellësit
h) Të projektohen përmes studimeve të evolucionit demografik nevojat për ujë të pijshëm gjatë
periudhave të pikut të kërkesës. Kjo nënkupton vlerësimin e popullsisë gjatë periudhave të
caktuara për shkak të flukseve turistike.
i) Të realizohen në mënyrë periodike bilance hidrike ku të krahasohen prurjet e pikut në periudha
të ndryshme kohore me qëllim evidentimin e evolucionit të konsumit të ujit të pijshëm, në
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këtë mënyrë projektojmë tendencën e nevojave për burime të reja hidrike dhe konservimin e
atyre ekzistuese
j) Të ndërhyet në të gjitha pikat e telekontrollit me qëllim zëvendësimin/përmirësimin e
instrumentave
k) Mirëmbajtje të veprave ekzistuese
l) Zëvendësimin e impianteve të dezinfektimit me klor me impiante me rreze UV
m) Përmirësimin e impianteve elektrike, antizjarr dhe pajisjeve të sigurisë
2-Ujësjellës Fshat Korçë
Duke njohur problematikat e shërbimit të furnizimit me ujë dhe vështirësitë për të zgjeruar zonën e
shërbimit sugjerojmë rekomandime si më poshtë:
- Të realizohen monitorime periodike mbi cilësinë fiziko-kimike të burimeve të furnizimit me ujë

•

-

Të azhornohen burimet e furnizimit me ujë, koordinatat e çdo burimi, kuotat dhe prurjet e tyre

-

Të përmiresohet infrastruktura rrugore deri në burim, minimalisht sugjerohet që rrugët të jenë
të stabilizuara dhe të shmangen rrëshqitjet

-

Territoret e burimeve duhet të rrethohen dhe të krijohen brezat higjeno-sanitar

-

Burimet e largëta duhet të inspektohen nga punonjës mirëmbajtjeje sipas një grafiku të caktuar.

-

Në disa fshatra rrjetet e ujësjellësit janë të amortizuara dhe ka domosdoshmëri rikonstruksionesh

-

Skemat e furnizimit me ujë janë provizore të hartuara në kushte emergjence, dhe pa një
perspektive afatgjatë

-

Godinat e depove dhe stacioneve kanë nevojë për rikonstruksion, pasi shfaqin probleme
hidroizolimi, probleme qëndrueshmërie etj

-

Ka ende depo me material guri, duhet investime në ngritjen e depove me material B/A ose
Metalik

-

Të realizohet një azhornim i plotë i gjëndjes së rrjetit, ku të evidentohen dimensionet e
tubacioneve, materiali i tubacionit, viti i ndërtimit

-

Të kërkohen burime të reja të furnizimit me ujë, përmes studimeve hidro-gjeologjike

-

Të projektohen përmes studimeve të evolucionit demografik nevojat për ujë të pijshëm gjatë
periudhave të pikut të kërkesës.

-

Përmirësimin e impianteve elektrike, antizjarr dhe pajisjeve të sigurisë

-

Reduktimin e lidhjeve abusive në tubacionet e trasnmetimit dhe shpërndarjes

-

Mirëmbajtje të veprave ekzistuese

Problematika dhe Rekomandime për përmirësimin e shërbimit të largimit dhe përpunimit
të ujërave të ndotura

1-Ujësjellës-Kanalizime Korçë
Infrastruktura e largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura është një shërbim i cili mbulon 93.9%
të klientëve të zonës së shërbimit. Problematike mbeten zonat e ndërtimeve informale ku ende nuk ka
një rrjet për largimin e ujërave të ndotura sipas kushteve teknike.
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Për rritjen e efiçencës së shërbimit, duke njohur edhe rrjetin miks i cili është predominues sugjerojmë:
a) Në përgjithësi parametrat kryesore të cilët janë të domosdoshëm me qëllim dimensionimin e
rrjetit janë vlera mesatare dhe maksimale e prurjeve të gjeneruara nga shkarkimet individuale
dhe nga ato të gjeneruara nga fenomenet atmosferike. Njohja e nivelit të konsumit të ujit të
pijshëm, jep një informacion të rëndësishëm edhe për nivelin e shkarkimeve të ujërave të
ndotura. Ndërsa ngritja e një rrjeti të monitorimit atmosferik përmes pluviometrave, kryesisht
për nivelin dhe intensitetin e rreshjeve jep informacione mbi nivelin e prurjes. Megjithatë në
rastin e sistemeve unitare duhet të shmangen mbidimensionimet e rrjetit.
b) Të ngrihen grupe pune me qëllim azhornimin e të gjithë rrjetit formal dhe informal, ku të merren
informacione mbi gjëndjen e pusetave të kontrollit, kuotave, dimensioneve të tubacioneve.
c) Të hartohen programe të detajuara mbi planin e pastrimit të pusetave, dhe zhbllokimin e
tubacioneve
d) Metodat e pastrimit të tubacioneve të përmiresohen, nëpërmjet makinerive të posaçme.
e) Përmes rilevimeve ajrore me rreze infra të kuqe të sigurohet një rilevim i plotë i qytetit.
f) Me informacionet e grumbulluara, përmes software të ndërtohet një model i plotë. Pra përmes
ndërtimit të skenarëve të ndryshme ku do të modelohen situata të ndryshme atmosferike
(tashmë e njohur) mbi rrjetin, duke marrë si rezultat në këtë mënyrë pjesët e rrjetit të cilat
punojnë me vështirësi gjatë fenomeneve të ndryshme, dhe të cilat sjellin më pas probleme
përmbytjeje. Në këtë mënyrë mund të vlerësohen edhe zonat të cilat duhet të jenë objekt
ndërhyrjesh përmes investimeve.
g) Forcim të pajisjeve ekzistuese të impiantit
h) Ndërtim rrjet kanalizimesh në zonat të cilat nuk janë të mbuluara me shërbim
i) Të ngrihen sisteme Telekontrolli për rrjetin e kanalizimeve, përmes instalimit të sensorëve
të cilët sinjalizojnë humbjet, ndryshimet e nivelit. Sinjalet dërgohen drejt një paneli qëndor
kontrolli ku përmes ngjyrimeve të ndryshme gjykohet mbi zonat problematike. Vetëm në këtë
mënyrë ndërhyrjet mund të bëhen jo më duke u nisur nga emergjencat.
j) Të realizohen video-inspektime periodike të tubacioneve kryesore, për të parë gjëndjen e
kolektoreve.
k) Të gjitha ndërhyjet në zgjerimin e rrjetit të kanalizimeve të bëhen në bashkëpunim me
projektin urbanistik.
l) Zëvendesimin e pajisjeve të konsumuara elektro-mekanike pjesë të impiatit të trajtimit
2-Ujësjellës Fshat Korçë
Përsa i përket rrjetit të kanalizimeve që mbulon Ujësjellës Fshat Korçë gjendja varion sipas zonave.
Nga sa është përshkruar edhe në paragrafet e mësipërm fshatrat në shumicë nuk disponojnë rrjete për
largimin e ujërave të ndotura sipas kushteve teknike. Problem mbetet mjedisi prites, ku ujërat e ndotura
shkarkohen pa asnjë lloj trajtimi. Në këto zonat ku nuk është investuar në rrjetin e kanalizimeve
shkarkimet realizohen në mënyrë individuale në mjedis duke sjellë në këtë mënyrë një përkeqësim
higjeno-sanitar të ujërave pritëse.
Sugjerojmë për këto zona:
- Investime të reja në rrjetin e KUN sipas kushteve teknike
-
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Shkarkimi i rrjeteve ekzistuese KUN në mjediset pritëse ku përgjithësisht janë lumenj ose
përrenj, duhet të sistemohet me vepra të vogla pastrimi siç mund të jenë dekantuesit, vaskat
Imhoff, sistemet me vetëpastrim etj.
Propozime për ndërhyrje me projekte emergjente në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve
në qytetin e Korçës dhe fshatin
1- Kanalizimet e ujërave të zeza në të gjithë njësinë Bulgarec
2- Rehabilitimi i pjesshëm i ujësjellësit të fshatit Porodinë
3- Shtrimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatrat Moravë, Drenovë, Turan
4- Shtrimi i rrjetit të ujësjellësit në një pjesë të fshatit Dërsnik
5- Sistemimi i ujërave të zeza të fshatrave Voskop, Dërsnik, Polenë, Goskovë Poshtë,
Goskovë Lart, Vinçan dhe Damjanec
6- Sistemimi i ujërave të zeza në fshatrat Lavdar, Gjonomadh dhe Shipskë
7- Sistemimi i ujërave të zeza dhe i rrugëve në zonën Kullira 1, në fshatin Mollaj
8- Sistemimi i ujërave të bardha dhe të zeza në fshatin Floq
3.1.9 Përcaktimi i mekanizmave për administrimin e mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit

Mbetjet
Qëllimi thelbësor i të gjitha rregulloreve mbi mbetjet është mbrojtja e shëndetit të njerëzve dhe e
mjedisit nga efektet e dëmshme që shkaktohen nga grumbullimi, transportimi, përpunimi, depozitimi
dhe trajtimi i mbetjeve. Plani i Përgjithshëm Vendor në përputhje me direktivat e Planit të Përgjithshëm
Kombëtar dhe orientimet bazë të VSM parashikon një qasje të re mbi administrimin e mbetjeve bazuar
në parandalimin e ndikimeve negative të gjenerimit të mbetjeve dhe administrimit mbi shëndetin e
njeriut dhe mjedisin, si dhe duke synuar kufizimin e prodhimit të mbetjeve, si dhe nxitjen e përdorimit
të mbetjeve si burim nga riciklimi dhe rikuperimi. Mbetja është një burim i lëndës së parë (dhe jo
diçka që duhet shpërbërë sa më lirë që të jetë e mundur), kështu që duhet të merren masa për të
ripërdorur mbetjet sa më shumë të jetë e mundur. Përsa i përket riciklimit, plani paraqet një objektivë
mjedisore që është 55% e masës totale të mbetjeve të ripërdoret apo riciklohet, deri në 2020’.
Parandalimi i shfrytëzimit të burimeve natyrore, duke rritur nivelin e përdorimit të materialeve
të riciklueshme nga mbetjet që gjenerohen gjatë ndërtimit / rehabilitimit të infrastrukturës.
•

Aktivitetet ndërtimore në përgjithësi (rindërtime ose të reja) të infrastrukturës janë burim i
prodhimit të sasive të mëdha të mbetjeve, dhe gjithashtu krijojnë presione mbi përdorimin e
burimeve natyrore. Mbetjet gjenerohen, jo vetëm përkohësisht gjatë fazës së ndërtimit, por
edhe në mënyrë të vazhdueshme gjatë fazës operacionale, si edhe për efekt të proçeseve të
mirëmbajtjes së strukturave. Impakti nga gjenerimi i mbetjeve është i përhershëm dhe në
mjaft raste i pakthyeshëm në lidhje me impaktin ndaj burimeve natyrore. Prandaj, ky impakt
negativ ndaj mjedisit duhet të pakësohet me anë të masave që propozohen për menaxhimin e
mbetjeve.

•

Duke konsideruar mënyrën sesi gjenerohen dhe llojin e strukturës, sasitë e mbetjeve të
gjeneruara nga zhvillimet në infrastrukturë prej çdo sektori ekonomik duhet të konsiderohen
si sasira të mëdha, sidomos prej veprave të nivelit kombëtar ose rajonal, ndërkohë që sasitë
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e mbetjeve nga zhvillimet në nivel lokal priten të jenë më të lokalizuara dhe më të pakta
krahasuar me dy nivelet e para.
•

Ndërtimet e reja ose zgjerimet e infrastrukturave sipas sektorëve, ofrojnë një mundësi reale
gjatë fazës së ndërtimit për ripërdorimin ose proçesimin e materialeve dhe mbetjeve industriale
të prodhuara, ku efekti i sinergjisë reflektohet veçanërisht në faktet e mëposhtme:

Ç’mund të përfitoj Bashkia me riciklimin dhe ripërdorimin e mbetjeve
• Sasira të mëdha mbetjesh mund të përdoren veçanërisht në ndërtimet e rrugëve dhe
infrastrukturave të ngjashme, ku materialet mbushëse janë mjaft të nevojshme;
•

Substanca potenciale toksike të mbetjeve mund të mobilizohen në mënyrë të vazhdueshme, në
rast se ato përdoren në mënyrën e duhur;

•

Përbërësit e rinj të ndërtimit, shpesh kanë karakteristika më të mira funksionale në krahasim
me ato konvencionale.

Plani synon eleminimin, duke kryer rehabilitimin e venddepozitimeve të mbetjeve përgjatë lumenjve,
si dhe mbulimin e venddepozitimeve të hapura dhe përdorimin e tyre si hapësira të gjelbra.
Deri më sot, nuk ka zbatim të direktivave të BE për vendgrumbullimet sanitare të mbetjeve. Kështu siç
janë, ato kanë efekt të drejtpërdrejtë në zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik
të vendit.
Planet dhe strategjitë aktuale mbi mbetjet urbane parashikojnë përfundimin dhe funksionimin
e landfillit të nisur në Maliq. Në zona të caktuara është e domosdoshme të ndërtohen edhe pika
për përpunimin e mbetjeve (qendra transferimi), pasi parandarja i jep një gjatësi jete më të madhe
landfillit, zënie më të vogël të territorit dhe kosto shumë më të ulët të përpunimit final. Ndryshe, nga
menaxhimi jo i diferencuar i mbetjeve do të kemi investime të shtuara për “landfille” dhe mungesë të
nxitjes së ripërdorimit, riciklimit dhe rikuperimit.
Zonat rurale që nuk mbulohen me shërbim të menaxhimit të mbetjeve, bën që një sasi jo e vogël e tyre
qarkullojnë në rrjetin hidrik, duke krijuar një potencial ndotës për ujin e pijshëm dhe shpesh ndikojnë
edhe në degradimin e zonave të mbrojtura, duke ulur kështu aftësinë e tyre ripërtëritëse.
Ndikim tjetër negativ është edhe degradimi i peisazhit dhe i mjedisit. Shumica e ish komunave (sot
njësi administrative), rreth 70% e tyre, nuk e ofrojnë fare shërbimin e mbledhjes së mbeturinave.
Ndërtesat e shumta informale nuk kanë mbledhje të rregullt të mbetjeve të ngurta.
Plani parashikon ngritjen e infrastrukturës së duhur për trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe Bashkia
duhet ta konsiderojë këtë një prioritet me nisjen e planeve të përgjithshme vendore. Strategjitë në
Infrastrukturë dhe përpunim të Mbetjeve duhet të ndërmerren në bashkëpunim me Ministrin e linjës
dhe NjQV- të.
Rrezik potencial për shëndetin paraqitet nga hedhja e mbetjeve të rrezikshme (MRr) dhe atyre klinike
e farmaceutike në zona të pacaktuara. Shkarkimi i MRr në ujë, ajër ose tokë sjell rreziqe për shëndetin
e njerëzve dhe mjedisin, sjell ndotjen e tokës dhe ujërave nëntokësore, pastrimi i të cilave kërkon kosto
të mëdha. Hedhja e MRR në kanale dëmton sistemin e kanalizimeve dhe vë në rrezik funksionimin
e impianteve të trajtimit të bimëve. MRr në skrap metali ose materiale të tjera të ricikluara shkakton
rreziqe mjedisore dhe të shëndetit në industrinë e riciklimit.
Kësisoj, plani parashikon kategorizimin e MRr, si dhe rregullat e mënyrat e dorëzimit të tyre në
kompanitë e specializuara dhe të liçensuara për grumbullimin dhe asgjësimin e këtyre mbetjeve.
Plani parashikon ngritjen e landfill-it industrial e rajonal
Aktivitetet e riciklimit kufizohen te sektori informal dhe sektori privat zhvillon mbledhjen e pjesëve
të riciklueshme të mbetjeve, jo nëpërmjet sistemit.
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Plani parashikon riciklimin përkrah rritjes së kapacitetit të landfilleve. Gjithashtu rekomandohen
masa dhe programe për riciklimin e mbetjeve, të cilat do të kishin një impakt në zgjatjen e përdorimit
të landfilleve duke siguruar edhe përfitim ekonomik.
Strategjia e menaxhimit të mbetjeve duhet të përfshijë edhe mundesitë e incentivimit të riciklimit nga
konsumatorët, si dhe krjimin e zonave të dekompozimit (kompostimit) të mbetjeve organike në çdo
zonë rurale për të krijuar lëndë të parë për industrinë bujqësore për një ekonomi ciklike.
Probleme të tjera që shfaqen në këtë sektor janë: mosrealizimi i objektivave të synuara në dokumentat
strategjike dhe afatet përkatëse, dhe gjetja e zgjidhjeve të përkohshme qendrore, rajonale, vendore që
ndikojnë negativisht mjedisin.
Në këtë kuadër, Plani duhet të përcaktojë qartë standartin e detyrueshëm sektorial të shërbimit që
imponon më tej rregullime financiare në funksion të mbrojtjes së burimeve dhe zhvillimit të turizmit.
Kompletimi tërësor i infrastrukturës së landfill-it dhe njëkohësisht reduktim i sasisë së
depozitimit të mbetjeve në landfill nëpërmjet proçeseve të reduktimit dhe rritjes së riciklimit e
ripërdorimit.
Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të ngurta për qytetin e Korçës (landfilli i Maliqit) është një nga
projektet më të mëdha në fushën e menaxhimit të mbetjeve në vendin tonë.
Bashkia Korça ka kompani të vogla të riciklimit, por edhe kompania që largon mbetjet bën në vetvete
riciklim. Landfilli i Maliqit është i mirëfilltë sanitar dhe i llogaritur për 20 vjet, dhe me vend rezervë
për 20 vjet të tjera.
Dampa ekzistuese e Bashkisë Korçë po i nënshtrohet një projekti Slloven për t’u rehabilituar, ku një
pjesë e saj në formë bonus për 200 mijë euro është bërë nga KFV-ja gjermane.
Problemet / shqetësimet kryesore që lidhen me këtë sektor janë listuar si më poshtë:
•

Prania e zonave të ndotura të njohura si Hot-Spote (mbetje kimike, materiale të rrezikshme)
që akoma nuk janë sistemuar (ndotja e tokës nga aktivitete Industriale përpara vitit 1990), siç
janë mbetjet minerare të ish minierës së bakrit në Rehovë, ku një sipërfaqe prej rreth 11,000m²
pranë burimeve të lumit Osum ndodhet në kushte ndotje duke mbajtur rreth 100,000 ton
mbetje bakri në formë skrapi.

•

Tre-katër ish Komunat, si Drenova, Bulgareci, Mollaj, Dvoran dhe Voskopi me popullsi më të
madhe se të tjerat duhet të mbyllen nga sipër, dhe për pasojë kërkojnë projekt për rehabilitimin
total.

•

Prania e vend-depozitimeve të hapura (të ligjshme dhe të paligjshme) të hedhjes së mbetjeve
familiare, ku nga një përllogaritje prej punës në terren rezulton të jenë jo më pak se 60 fusha
të hapura në formë dampa e të pakontrolluara; Sepse 70% e ish komunave nuk e kanë ofruar
fare shërbimin e mbledhjes së mbetjeve;

•

Kapacitet i pamjaftueshëm i landfilleve ekzistues/mungesa e tyre;

•

Menaxhimi i mbetjeve është akoma në nivele të ulta, sisteme grumbullimi miks ka vetëm në
qytete;

•

Mbetjet inerte, mbetjet e rrezikshme, mbetjet spitalore dhe mbetjet e kafshëve nuk trajtohen
sipas kërkesave ligjore, por ato së bashku me mbetjet e tjera të zakonshme ose familiare
grumbullohen në venddepozita të hapura në natyrë; nuk kryhet asnjë lloj përpunimi; Vendosen
në depozitime të shkrifta, toka buke; Hidhen pranë sistemeve ujore (lumenj, perrenj); Digjen
jo rallë në gjendje të lirë dhe Jashtë kushteve të kontrollit mjedisor.
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•

Mungesa e landfilleve për mbetjet e rrezikshme e vështirëson problemin, edhe në rastet kur
kompani të specializuara i mbledhin, sepse nuk kanë ku t’i asgjësojnë ato.

•

Ndarja në burimin e mbetjeve / riciklimi, e cila megjithëse është kërkesë ligjore që prej
vitit 2011, nga Ligji i Menaxhimit të integruar të Mbetjeve Urbane e përafruar me atë të
Legjislacionit Euroipian nuk realizohet në praktikë. Pra, kuadri ligjor i përgjigjet kërkesave të
BE-së, por nuk mund të ndryshojë realitetin, për shkak të mungesës në investime.

Zhvillimi i zonave të caktuara mund të cënojë integritetin e shtresave të ujërave nëntokësore dhe
ndotja me kimikate të rrezikshme mund të kalojë në shtresat nëntokësore. Mund të shkaktojnë
sëmundje kancerogjene deri në largësi të mëdha prej zonave burimore në fjalë. Pikat e vjetra e të
nxehta përbëjnë rrezik, jo vetëm për shëndetin e njeriut, por nuk ofrojnë ambient për investime të reja
para pastrimit të duhur.
Planet sektoriale mund të parashikojnë ndërhyrje teknike, rinovime urbane, pra të krijojnë kushte për
një rritje ekonomike të qëndrueshme. Planet nuk mund të garantojnë zhvillime në këto pika/sheshe.
Kriteret e forta mjedisore-shëndetsore përcaktojnë zonat e përjashtuara nga zhvillimi urban.
Djegie të mbetjeve në fushë, përhapja e ndotësve nëpërmjet ajrit konsiderohet si një rrezik serioz për
shëndetin, gjë që krijon rreziqe potenciale për shëndetin e banorëve lokalë. Rrjedhjet e mbetjeve nga
fusha ndotin ujërat sipërfaqësorë të lumenjve që kalojnë pranë.
Pamje e shëmtuar vizive e territorit që ndikon në imazhin e tij të përgjithshëm dhe tërheqës për
aktivitetet, vizitorët dhe banorët. Mbetjet e këtyre zonave depozitohen në lumenj ose në anë të
rrugëve, të cilat pastrohen nga ujërat dhe në këtë mënyrë zhvendosen në një pjesë tjetër toke dhe në
fund në rrjedhjet ujore.
Sugjerime për trajtimin e mbetjeve
Në kushtet e reja ku do të ndodhet Bashkia lidhur me mbetjet urbane shihet i nevojshëm një plan i ri
menaxhimi për mbeturinat, ku të spikasin masat, rrugët dhe mekanizmat për:
1. Mënyrën e ndarjes së mbetjeve qysh në burim, për të cilën do të propozonim atë të ndarjes
me dy kazanë prej 1,7m3, plastik, hermetikisht të mbyllur që mund të futësh, jo të tërheqësh
prapa, ku njeri do të jetë për mbetjet e thata (plastikë, karton, letra, qelq, metalike) e tjetri
për mbetjet e njoma (kuzhine, organike), dhe një i tretë më i vogël do të jetë për mbetjet e
rrezikshme (bateri, etj)
2. Gjetjen dhe ngritjen e një sheshi i quajtur pikë transferimi, i cili do të shërbejë për ri ndarjen
e mbetjeve, duke krijuar lëndë të parë e të ndryshme deri në masën 80% për kompanitë e
riciklimit, si dhe duke zvogëluar sasinë e tyre deri në 20% për drejt landfillit të Maliqit,
përfshirë këtu edhe mbetjet që duhet të shkojnë për sistemin e kompostimit.
3. Mbetja e tepruar dhe e pa biodegradueshme, që rezulton nga para trajtimet e mësipërme, të
drejtohen për në Landfillin Ekologjik Rajonal të Maliqit.
Ujërat e përdorura
Aktualisht, Bashkia Korçë ka disa vite që ujërat e përdorura i çon në impiantin e trajtimit të tyre. Por,
gjithsesi ka ende probleme që kërkojnë marrjen e masave për kapërximin e tyre.
•
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Ndarja e sistemit të kullimit nga sistemi i ujërave të zeza do të çojë në ofrim më të mirë të
shërbimeve, si dhe në një organizim racional dhe të qëndrueshëm të ndërmarrjeve publike
brenda qytetit.
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•

Në shumicën e zonave të banimit në njësitë administrative, drenazhimi i ujërave nuk përbën
problem përmbytjeje, për shkak të pjerrësisë së terrenit.

•

Për sa i përket ujërave të zeza, pavarësisht perceptimit të banorëve nga anketat, mungesa e
kanalizime në zonë dhe përdorimi i gropave të improvizuara për derdhjen e tyre, përbën një
kërcënim serioz për cilësinë e jetesës dhe mjedisit në zonë.

•

Lidhur me ujërat e zeza ka disa zona informale periferike që akoma nuk kanë shkuar në
impiant, i cili është llogaritur për trajtimin e ujërave të zeza për 100 mijë banorë. Mund të
çohen edhe 3-4 fshatra kodrinorë si Mborja, Mbarçi, Çifligu që kanë nevojë vetëm për një
rrjet, i cili po bëhet gati.

•

Fshatra të tjerë janë në tubacione të vjetra kryesisht, pak prej zonave rurale janë me tubacione
të reja, por pa impiant, ndërsa fshatrat shumë malore janë pa tubacione fare.

•

Llumrat që dalin nga impianti ujrave të zeza në Korçë i dorëzohen kompanisë së mbetjes dhe
shkojnë në dampin ekzistues të Korçës.

Trajtimi i ujrave të përdorura me lagunazhe natyrore
•

Duke qenë se rajoni në fjalë sidomos zonat suburbane, kryesisht ndërtimet dhe banesat
vendosen në zona të ngritura mund të sigurohet trajtimi i ujërave të përdorura me anë të
lagunazhit natyror, për aq kohë sa ato nuk sistemohen në një magjistral pranë.

•

Fatmirësisht, të gjitha banesat rrafin drejt një zone të ulët fushore, ku gjendet një copëz tokë
moçalore ose tokë djerrë pranë një lumi ose përroi, ku më pak kujdes për secilin fshat mund
të zgjedhesh një siperfaqe për të ngritur një teknologji të thjeshtë, të trajtimit të ujërave të
përdorura.

•

Ky ujë vjen në mënyre gravitative, pa kosto energjie në drejtim të këtij sheshi, ku një basen i
gatitur sipas një profili vertikal me argjila e zhavore, e më pas me kallamishte filtruese arrihet
të pastrohen ujërat e ngarkuara (të zeza ose të përdorura), me lëndë nitrite, fosfate, duke u
kthyer deri në ujra të kategorisë së tretë, të cilat lehtësisht mund të derdhen në përrenj ose
liqene ose mund të përdoren për qëllime të tjera.

•

Në rasitin e banesave që bien jashtë skemës gravitative të përgjithshme të fshatit dhe larg
magjistraleve rekomandohen ndërtime të gropave septike ekologjike, të cilat parashikohen
me dhomëza të përbëra dhe të ndërtuara me mure hermetikisht të izoluara, ku uji i ngarkuar
me nitrite dhe fosfate mund të transformohet në ujë të pranueshëm për t’u derdhur në ujërat
sipërfaqësorë, por rast pas rasti ka një skemë specifike enkas për to.

Menaxhimi i burime të energjisë në favor të planit urban
Energjia nga TAP
Duhet theksuar energjia e TAP-it. Gazsjellsi Tap përbën një fat urban dhe social që nëse do lihet të
përfitohet ai ofron vlera të mëdha në sigurimin e energjisë elektrike dhe në punësimin e njerëzve.
Duke qënë se zona e Korçës, ka një klimë kontinentale dhe përdor për ngrohje, energjinë nga biomasa,
ky gazsjellës mund të bëjë të mundur furnizimin me lëndë të parë për gaz të një Teci që punon dhe
funksionon me anë të kësaj lënde, e cila është dhe në vazhdim të traditës së mëparëshme. Një Tec prej
100 MVV mund të sigurojë për rajonin juglindor Korçë Pogradec Ersekë një përfitim energjie dhe një
kursim të lëndës drusore në pyll. Nga ana tjetër TAP-i mund të sigurojë dhe një linjë bashkëshoqëruese
të rrugëve ndër rajonale.
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Energjia pozitive e ndërtesave
Filozofia e shfrytëzimit të energjisë
•

Një filozofi që shoqëron Planin e Përgjithshëm Urban është që të gjitha ndërtimet, si në zonën
urbane (qytet) apo në zonën suburbane (fshat ) duhet të kenë për mbulesë atë të tipit çati, pse
jo pjesë të kësaj çatie të përshtatura me pajisje si panele diellore për përfitim energjie.

•

Mbulimi me çati na siguron jo vetëm termoizolim apo kursim energjie, sepse në rastet me
mbulim prej solete, kemi kthim të energjisë diellore, për shkak të së cilës kemi një rritje të
temperaturave lokale, përpos një vizioni absurd jo estetik.

•

Një koncept tjetër i Planit të Përgjithshëm Urban që duhet të shoqërojë vendimmarrjet
Bashkiake është arritja apo sigurimi i ndërtesave me Energji 0, të paktën e atyre që ndërtohen
rishtaz, kjo d.m.th që të gjitha ndërtesat e planifikuara për ndërtim, do ti nënshtrohen një
proçesi analitik të shfrytëzimit të energjive alternative. Në kësi rastesh, rrjeti do të punojë me
dy kahje, edhe të marrë nga rrjeti kombëtar, por edhe një zgjidhje lokale dhe specifike (mulli
ere, panele diellorë, biomas) t’i transmetojë energji rrjetit kombëtar. Këto quhen ndertesa të
tipit me energji 0 dhe në rastin, kur jep më shumë seç merr quhen ndërtesa me energji pozitive
në përputhje të plotë me legjislacionin Europian.

Propozime paraprake
•

Duke qenë se vendimmarrja shqiptare është treguar dorëlëshuar në dhënien e Hec-eve të
shumtë mbi lumenjt shqiptarë (mbi 500 të tillë), ku bëjnë pjesë edhe lumenjt e Bashkisë
Pogradec, sugjerojmë që në sistemet lumore duhet të zbatohen praktika të sistemit propocional,
ku 33.3% e sasisë ujore të konsiderohet e paprekshme si prurje ekologjike, 33.3% të tjera si të
paprekshme për produktet bujqësore dhe 33.3% t’iu përkasi prurjeve energjitike, dhe në varësi
të kushteve klimaterike, raportet bujqësi dhe energji mund të shkëmbejnë sasira të caktuara
për muaj të caktuar.

•

Të abrogohet neni 39, i Ligjit 111, viti 2012, “Për menaxhimin e burimeve ujore”, pika ‘d’, ku
thuhet: Pavarësisht nga sasia e rrjedhjes ekologjike që përcaktohet në planet e menaxhimit të
baseneve, ajo nuk mund të jetë më e vogël se prurja me qëndrueshmëri 355 ditë në vit (Q355)
– dhe të bëhet: ajo nuk mund të jetë më e vogël se prurja me qëndrueshmëri 300 ditë në vit
(Q300).

•

HEC-et në kategorinë e katërt dhe të pestë të zonave të mbrojtura mund të lejohen me Leje
Mjedisi, por me kushtin që të ruhet Q (sasia) e 6 muajve ose afërsisht 50% dhe 40-50% mund
të jetë prurje energjitike.

•

Nga pikëpamja hidrologjike, Shqipëria ka vështirësi për të përmbushur kërkesat e brendshme
për energji, për shkak të luhatjes së reshjeve që janë thelbësore për funksionimin e
hidrocentraleve. Ndërkohë, përdorimi i ujit nga hidrocentralet e vogla bie ndesh me kërkesën
e bujqësisë për ujitje. Ky konflikt vërehet kryesisht në stinën e thatë të verës kur kërkesat për
ujë janë të larta dhe prurjet të pakta.

TË NdRySHME
1. Plani i Përgjithshëm Vendor mund të marrë në konsideratë dhe të parashikojë ngritjen e
tregjeve në zona të caktuara dhe disa qëndra që mund të shërbejnë si tregje në kuadër më të
gjerë se sa fshati apo Njësia Administrative, duke i lënë vendin njëra tjetrës sipas ditëve të
javës.
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2. Përmbytja më e madhe ndodh në Maliq, për të cilën duhet të ulet shtrati i lumit Devoll ose
duhet thithur uji me pompa prej fushës se Maliqit.
3. Të ndalohet hyrja e ujit të Devollit në liqenin e Prespës së Vogël. Për shkak se në Prespën e
vogël kemi mbathje të fundit të liqenit duke e kthyer zonën liqenore nga uji në sterë duhet me
patjetër që të ndalet devijimi dhe prurja ujore prej lumit Devoll, i cili mbush dhe mbath me
sediment zonën e Prespës.

3.2. Konsiderata nga rrjetet dhe planet kombëtare për infrastrukturat
Si pjesë e rëndësishme e rajonit, Bashkia e Korçës mirëpret dhe respekton direktivat e Planit të
Përgjithshëm Kombëtar në infrastrukturën e transportit, duke ruajtur perspektivën e zhvillimit vendor
dhe duke respektuar atë kombëtaren, në mënyra të ndryshme transporti si: hekurudha e propozuar,
aeroporti i propozuar, itineraret e biçikletave, korridori i gjelbër, etj.
Në hartën e figurës në vijim kemi marrë nga plani Kombëtarë i Transportit gjurmën e vazhdimit të
rrjetit rrugor në drejtim të Korçës për të vazhduar në drejtim të Kapshticës për në Greqi, për tu lidhur
me rrjetin rrugor hekurudhor të Greqisë dhe në vijim drejt rrjetit Paneuropian hekurudhor .

Figura 49. Gjurma e zgjatimit të rrjetit hekurudhor në drejtim të Korçës për në Kakavi.
Ndërkohë në hartën në fig. 50 ne kemi përcaktuar në kombinim me hartën që përcakton gjurmën e
Aeroportit të Korçës, gjurmën e zonës më të favorshme për një zonë zhvillimi multi-funksional, ku
do të ndërtohet dhe stacioni Multimodal i qytetit i cili i vendosur dhe në afërsi të rrugës hyrëse nga
Tirana për në Korçë do të integrojë transportin rrugor-hekurudhor dhe ajror.
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Figura 50. Transporti hekurudhor dhe ajror i propozuar
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3.3. Tipologjia dhe shpërndarja në territor i shërbimeve sociale, arsimore
dhe shëndetësore
3.3.1 Shërbimet sociale
Rregullorja e planifikimit të territorit për objektet me karakter të përdorimit publik, parashikon që
ndërtimi i tyre të bëhet në raportin 2 m2 për banorë. Kjo sipërfaqe është e parashikuar në nivelin e
zonës ose njësisë strukturore me prioritet zhvillimi.
Hapja ose ndërtimi i qendrave sociale ka prioritet mbulimin me shërbime sociale, sipas nevojave
specifike të komunitetit të zonave të qytetit dhe tipologjisë së qendrave që i ofrojnë këto shërbime.
Qendrat ditorë janë më të rekomandueshme dhe në raste të veçanta rezidenciale dhe Qendrat e
emergjencës.
Me zgjerimin e Bashkisë do të duhet të shikohet mirë mbulimi sipas nevojave për këto qendra
veçanërisht në njësitë administrave të Bashkisë.
Korça ka aktualisht 12 qendra sociale, që operojnë në nivel bashkie/qyteti dhe planifikon ngritjen e
qendrave të reja ditore për mbulim më të mirë të zonave.
Aktualisht propozohen këto qendra të reja:
• Qendër tjeter ditore për moshën e tretë pranë BKT.
• Qendër ditore tek Shkolla Naim Frashëri për fëmijë si dhe një qendër për moshën e tretë
• Qendër pranë Pallatit të Entit të Banesave në unazë, qendër ditore për fëmijë
• Qendër ditore për Moshën e tretë tek Lagjia 14
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Figura 51. Qendra sociale ekzistuese
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3.3.2 Strukturat e edukimit
Planifikimi për strukturat e edukimit është bërë në bazë të analizës dhe të kërkesave specifike të
rregullores së planifikimit të territorit. Rregullat e vendosura janë shumë strikte dhe përllogaritjet e
kryera, i referohen parametrave të kërkuara sipas çdo niveli arsimor. Arritja e standardeve të kërkuara,
duhet të jetë aspiratë e Bashkisë për 15 vitet e ardhshme, duke planifikuar shtimin e hapësirave
shkollore me një plan të detajuar fazash.
Rregullorja e planifikimit të territorit për çerdhet :
•
•
•
•
•

•

llogaritet një çerdhe çdo 1,000 banorë dhe 25-30 fëmijë për 1,000 banorë;
në zona rurale llogaritet një çerdhe çdo 1,000 banorë dhe 13-15 fëmijë për 1,000 banorë;
rrezja e shërbimit të çerdhes në vijë ajrore është 200-300 metra;
në varësi të numrit të grupeve, një çerdhe planifikohet sipas 25m²-30m²/fëmijë;
në varësi të numrit të grupeve, parcela e çerdhes është 900m²-1,500m² dhe përmban të gjitha
shërbimet e parashikuara nga Ministria përkatëse dhe legjislacioni i posaçëm.

Çerdhet

Situata me çerdhet, është me problematikja në Bashkinë e Korçës, për sa i përket strukturave
edukuese. Bashkia e Korçës ka vetëm një çerdhe funksionale me 81 fëmijë, ndërkohë që kërkesat
sipas standardeve janë shumë më të mëdha. Nëse do t’i përmbaheshim standardeve të kërkuara nga
rregullorja e planifikimit, duke marrë për bazë parashikimin për popullsinë e vitit 2030 kemi tabelën
si më poshtë:
Tabela 21. Standarti i rregullores për çerdhet
Nr. Çerdhesh Standardi i rregullores
1 çerdhe/1000 banorë
BULgAREC
dRENOVË
KORÇË
LEKAS
MOLLAj
VITHKUQ
VOSKOP
VOSKOPOjË
TOTAL

8
5
46
0
3
1
3
1
68

Nr. Çerdhesh Standardi i adoptuar Nr. i fëmijëve Sip. e kërkuar për t’u
(50-60 fëmijë për
të shërbyer
ndërtuar
çerdhe)
3
162
4,060
2
100
2,511
23
1,381
34,528
0
11
265
1
62
1,547
0
27
684
1
69
1,724
0
19
476
45,795
31
1,832

Sipas standardit të adoptuar5, Bashkia e Korçës ka nevojë për rreth 31 çerdhe në total, ndërkohë
që funksionale ka vetëm një. Duke pasur parasysh standardin e hapësirës së kërkuar për çdo fëmijë
(25m2) sipërfaqja e kërkuar për t’i shërbyer fëmijëve është rreth 46 000 m2, që nënkupton një shumë
të konsiderueshme për ndërtimin e çerdheve.

Rregullorja e planifikimit parashikon 1 çerdhe për 1000 banorë dhe 25-30 fëmijë për 1000 banorë. Në standardin e
adoptuar ne kemi parashikuar për çdo çerdhe një minimum prej 50-60 fëmijësh që nënkupton zvogëlimin e numrit të
çerdheve me të paktën 2 herë.

5
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Në këtë kuadër propozohet:
• Duke qenë se rregullorja e planifikimit ka parashikuar edhe mundësinë e ndërtimit të përbashkët
të çerdheve dhe kopshteve, Bashkia Korçë do të hartojë një plan i cili do të shikojë si opsion të
parë shtimin e kapaciteteve ndërtimore të kopshteve ekzistuese, duke shtuar atje edhe çerdhe.
Sipas një vlerësimi parak, mund të jenë deri në 15 kopshte që kanë mundësi për të shtuar edhe
çerdhe duke shtuar hapësirat ndërtimore.
• Ndërthurja e shërbimeve çerdhe në katin e parë dhe kopsht në katin e dytë, në godinat aktuale
do të respektonte dhe rrezet e nevojshme për këto shërbime.
• Ndërtimi i objekteve të tjera çerdhe dhe kopshte të integruar në rrezet e përcaktuara, shkarkon
dendësinë që është përqendruar në qendër, si dhe pamundësinë për të shtuar kapacitetet në
këto zona të ngarkuara. Ato do të bëjnë të mundur rregullimin e shpërndarjes së fëmijëve në
territorin e Bashkisë.
• Njëkohësisht, ndërtimi i çerdheve të reja, të kombinuara dhe me kopshte të reja të integruara,
ndikon në rregullimin e frekuencës së çerdhes/kopshtit në rrezet e pëtcaktuara, ku situata
është e mbingarkuar ose e pa-shërbyer.
• Ndërtimi i ri i të paktën pesë çerdheve të reja në Korçë një çerdhe në Bulgarec dhe një çerdhe
në Drenovë, 2 çerdhe te reja të ndërtuara, si dhe 3 çerdhe dhe kopshte te integruara.
•
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Figura 52. Kopshte dhe çerdhe ekzistuese dhe të propozuara, qyteti Korçë
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Rregullorja e planifikimit të territorit për Kopshtet :
•
•
•
•
•

•

llogaritet një kopësht çdo 1,500 banorë;
rrezja e shërbimit të kopshtit në vijë ajrore është 250-350 metra në zona urbane dhe 500-600
metra në zona rurale;
në varësi të numrit të grupeve, një kopësht planifikohet sipas 18 m²-25 m²/fëmijë;
në varësi të numrit të grupeve, parcela e kopshtit është 1,000 m²-1,500 m² dhe përmban të
gjitha shërbimet e parashikuara nga Ministria përkatëse dhe legjislacioni i posaçëm.
nëse një strukturë përmban edhe kopësht edhe çerdhe, planifikimi, projektimi dhe ndërtimi
bëhet mbi bazën e standardeve minimale për të dyja strukturat, duke përdorur vlerat që
garantojnë standardin më të mirë.
Kopshtet

Situata me kopshtet në Bashkinë e Korçës pas përllogaritjeve paraqitet si në tabelën më poshtë:
Tabela 22. Standarti i rregullores për kopshtet

BULgAREC
dRENOVË
KORÇË
LEKAS
MOLLAj
VITHKUQ
VOSKOP
VOSKOPOjË
Total

Nr.
fëmijë në
moshë
kopshti

Standardi i
rregullores 1
kopësht/1500
banorë

Nr i
Kopshteve
Aktuale

Sip
ndërtimi
aktuale

374
231
2,118
16
142
63
159
44
3,146

5
3
31
0
2
1
2
1
46

12
6
23
0
4
2
5
3
55

2,513
1,655
10,588
0
2,730
233
1,071
420
19,210

Standardi i Sip. Që duhet
kërkuar sipas
ndërtuar
rregullores (18
(sipas
2
m / fëmijë)
standardit)
6,723
4,159
38,118
292
2,562
1,132
2,856
788
56,631

4,210
2,504
27,530
292
-168
899
1,784
369
37,421

Tabela tregon se nga pikëpamja e mbulimit të popullsisë dhe shpërndarjes, numri i kopshteve në
Bashki është në nivelin e duhur (madje e tejkalon) por, sipërfaqja në dispozicion të nxënësve është e
vogël në krahasim me atë që kërkon standardi. Që të arrihet standardi 18 m2 për çdo nxënës, duhet të
ndërtohen edhe 37 000 m² hapësirë për kopshte.
Në lidhje me hapësirat e reja, duhet parë mundësia për shtim hapësirash në kopshtet ekzistuese, duke
qenë opsioni i parë për arritjen e standardit të kërkuar.
E njëjta situatë, paraqitet dhe me kopshtet publike, edhe pse mbulojnë rrezen e shërbimit deri diku,
ato e kanë të pamundur të respektojnë standardin e hapësirës dhe të numrit maksimal të frekuentimit
të fëmijëve, për këtë arsye:
• Rritja e sipërfaqes së kopshteve ekzistuese është e domosdoshme, si dhe ndërtimi i kopshteve
të reja përreth, duke mbuluar rrezen e shërbimit të disa zonave të cilat nuk i kanë këto shërbime
në rrezen e tyre. Si rezultat, ka pasur mbingarkesë në institucionet arsimore në qendër. (shiko
hartat)
• Standari i ofrimit të shërbimit në Kopshte duhet të jetë i njëjtë kudo, rikonstruksioni i kopshteve
aktualë është i domosdoshëm për të siguruar të njëjtat kushte dhe standarde kudo, me qëllim
që të mos përzgjidhen institucionet arsimore, por të frekuentohen sipas rrezes së mbulimit.
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Ndërtimi i integruar çerdhe dhe kopësht, është i mundshëm dhe komod për banorët, duke i
lehtësuar frekuentimin e fëmijëve, si dhe për mungesë hapësire brenda rrezeve të mbulimit.
Aktualisht ndërtimi i 3 kopshte dhe çerdhe të integurara në qytetin e Korçës është kërkesë më
imediatë për të përmirësuar frekuentimin.

Duke harmonizuar këtë kërkesë për hapësira më të mëdha me kërkesën e mbulimit të rrezes për
kopshte, del se në Bashkinë e Korçës do të ketë nevojë për ndërtimin e kopshteve të reja ( sipas hartës)

Figura 53. Kopshte dhe çerdhe ekzistuese dhe të propozuara, Bashkia Korçë
Rregullorja e planifikimit të territorit për shkollat 9-vjeçare:
•
•
•
•

•

llogaritet një shkollë çdo 6,000 banorë;
rrezja e shërbimit të shkollës në vijë ajrore është 500-600 metra në zona urbane dhe 1,000 1,500 metra në zona rurale;
në varësi të numrit të klasave, një shkollë planifikohet sipas 20 m²-25 m²/nxënës;
në varësi të numrit të klasave, parcela e shkollës është 1,500 m²-7,000 m² dhe përmban të
gjitha shërbimet e parashikuara nga Ministria përkatëse dhe legjislacioni i posaçëm.
Shkollat 9-Vjeçare

Situata me shkollat 9-vjeçare në Bashkinë e Korçës paraqitet e mirë për nga numri i shkollave dhe
shpërndarja e tyre në territor por me standard të paarritur përsa i përket hapësirës së kërkuar për
nxënës. Sipas rregullores duhet të parashikohet 20-25 m2 për nxënës, ndërkohë që për shumicën e
shkollave kjo nuk shkon më shumë se 7-12m2 /nxënës.
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Në tabelën më poshtë paraqiten përllogaritjet sipas standardeve të rregullores së planifikimit territorial,
duke u bazuar në të dhënat e situatës aktuale.
Tabela 23. Standarti i rregullores për shkollat 9-vjeçare
Njësitë
BULgAREC
dRENOVË
KORÇË
LEKAS
MOLLAj
VITHKUQ
VOSKOP
VOSKOPOjË

Standardi i
Standardi
Nr. i
Sip
Sip. që
rregullores 1
Nr.
i kërkuar
Nxënësve ndërtimi M2/Person
duhet
shkollë/6000 Shkollash
sipas
aktualë
aktuale
ndërtuar
banorë
rregullores*
10
797
8,243
2.3
10.3
15,940
7,697
6
765
5,324
1.8
7.0
15,300
9,976
14
4,887
32,581
14.4
6.7
97,740
65,159
2
22
1,839
0.1
83.6
440
-1,399
4
385
4,809
1.1
12.5
7,700
2,891
3
90
2,251
0.4
25.0
1,800
-451
5
401
4,372
1.0
10.9
8,020
3,648
3
100
2,221
0.4
22.2
2,000
-221

grand Total

22

47

7,447

61,640

8.3

148,940

87,300

* 20 m2/nxënës sipas rregullores.

Tabela tjetër më poshtë paraqet llogaritjet bazuar në numrin e pritshëm të popullsisë për vitin 2030
të projektuar.
Njësitë

Nr. i Nxënësve në
moshë për 9-vjeçare

Sip ndërtimi
aktuale

M² /Pers

926
573
5248
40
353
156
393
109
7,797

8,243
5,324
32,581
1,839
4,809
2,251
4,372
2,221
61,640

8.9
9.3
6.2
45.7
13.6
14.4
11.1
20.5
7.9

BULgAREC
dRENOVË
KORÇË
LEKAS
MOLLAj
VITHKUQ
VOSKOP
VOSKOPOjË
grand Total

Standardi i kërkuar Sip. që duhet
sipas rregullores*
ndërtuar
18,513
11,452
104,964
804
7,055
3,117
7,863
2,171
155,940

10,270
6,128
72,383
-1,034
2,246
866
3,491
-50
94,300

* projektim demografik

Sipas përllogaritjeve del se:
• Në bazë të popullsisë, Bashkia e Korçës duhet të kishte rreth 22 shkolla 9-vjeçare (1 shkollë
për 6000 banorë6) por, në fakt ka 47 shkolla të tilla (publike dhe jo-publike). Pra, ky standard
është i tejkaluar, për shkak edhe të vendndodhjes gjeografike të zonave urbane (shpërndarjes në
territor) pasi kjo kushtëzon rrezen e shërbimit të shkollave. Parë vetëm nga ky këndvështirm,
Bashkia e Korçës nuk ka nevojë për shkolla të reja.
• Nga ana tjetër, nëse llogaritet standardi i kërkuar prej 20 m2 për nxënës, Bashkia Korçë,
ka nevojë për rreth 87 000 m2 shtesë hapësira shkollore për këtë nivel arsimor. Situata më
prioritare është në qytetin e Korçës, ku kërkohen rreth 65 159 m2 hapësira të reja shkollore për
të arritur standardin e kërkuar nga rregullorja. Nëse llogaritet pritshmëria për vitin 2030, në
Standardi i parshikuar 1 shkollë për 6000 banorë në fakt nënkupton që çdo shkollë të ketë mesatarisht 600-700 nxënës
duke marrë parasysh përbërjen moshore të popullsisë. Mesatarja e nxënësve për shkollë është shumë më e ulët se kaq.

6
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bazë të popullsisë, atëherë nevoja për hapësira shkollore për të respektuar edhe standardin e
kërkuar nga rregullorja është rreth 94 000 m2.
Si rrjedhojë, Bashkia Korçë do të bëjë një plan të shtimit të hapësirave shkollore në
vendndodhjet aktuale të shkollave, duke konsideruar shtesa katesh apo shtesa anësore të
ndërtesave shkollore, për të arritur standardin e kërkuar. Ndërtimi i shkollave të reja, do të
konsiderohet si opsion i dytë pas shfrytëzimit të mundësive për shtesa hapësirash.
Duke kombinuar kërkesat e standardeve të kërkuar më sipër, me atë të rrezes së shërbimit
dhe duke marrë parasysh edhe intensitetin demografik të zonave urbane specifike, nevoja për
shkolla të reja në Bashkinë e Korçës mund të ketë të paktën për një shkollë 9-vjeçare. ( Shiko
hartën)

Figura 54. Shkolla 9-vjeçare ekzistuese dhe të propozuara, Bashkia Korçë
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Figura 55. Shkolla 9-vjeçare ekzistuese dhe të propozuara, qyteti Korçë
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Rregullorja e planifikimit të territorit për shkollat e mesme:
•
•
•
•
•
•

•

llogaritet një shkollë çdo 9,000 banorë;
si rregull bazë 1.5 m²/banor;
rrezja e shërbimit të shkollës në vijë ajrore është 1,000-1,500 metra në zona urbane dhe
2,000-4,500 metra në zona rurale
në varësi të numrit të klasave, një shkollë planifikohet sipas 20 m²-30 m²/nxënës;
në varësi të numrit të klasave, parcela e shkollës është 2000 m²-7000 m² dhe përmban të
gjitha shërbimet e parashikuara nga Ministria përkatëse dhe legjislacioni i posaçëm
nëse shkolla e mesme ka konvikt me 100-400 vende, parcela është 4,000 m²-9,000 m² dhe
planifikohet sipas 25-35 m²/nxënës.
Shkolla të mesme

Në lidhje me shkollat e mesme, duke bërë llogaritjet mbi bazën e standardeve të kërkuara dhe
projeksionit demografik për vitin 2030, dalin të dhënat e tabelës si më poshtë.
Tabela 24. Standarti i rregullores për shkollat e mesme
Nr. Nxënësve
Standardi i
Standardi i
Sip.
Nr.
në moshë
kërkuar sipas
rregullores 1
Aktuale e
Shkollash
shkollë të
rregullores (20
shkollë/9000
ndërtimit
Aktuale
mesme
m² /nxënës)
banorë

Njësitë
BULgAREC
dRENOVË
KORÇË
LEKAS
MOLLAj
VITHKUQ
VOSKOP
VOSKOPOjË

1
1
5
0
0
0
0
0

0
0
14
0
1
0
1
0

512
316
2900
22*
195
86*
217
60*

10,231
6,329
58,006

grand Total

8

16

4,309

82,810

3,899
4,345

Sip. që duhet
ndërtuar
(sipas
standardit)

0
0
38,940
0
705
0
477
0

10,231
6,329
19,066
0
3,194
0
3,868
0

40,122

42,688

Si në rastin e shkollave 9-vjeçare, edhe në rastin e shkollave të mesme duket se numri i shkollave,
nëse i referohet standardit të parë ( 1 shkollë për 9000 banorë) është i realizuar dhe tejkaluar, pasi nga
tetë shkolla që “kërkohen” janë rreth 16 të tilla7.
Në rastin e Njësive Lekas, Vithkuq dhe Voskopojë, numri i vogël i nxënësve në moshë (për shkollë të
mesme nuk e justifikon ndërtimin e një shkolle të re, por ata mund të sistemohen duke iu subvencionuar
transporti për në shkollat e afërta (në rastin konkret në Mollaj).
Duke harmonizuar këto të dhëna me rrezen e shërbimit kërkohet:

7

-

Ndërtimi i një shkolle të mesme në Bulgarec

-

Ndërtimi i një shkolle të mesme në Drenovë/periferi i qytetit të Korçës

Në shkollat e mesme përfshhen edhe 34 shkolla jo-publike në qytetin e Korçës (Medreseja, jo-publike Thimi Marko)
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Shiko edhe hartën e mëposhtme.
Gjitashtu, kërkohet zgjerimi i hapësirave ndërtuese për t’i shërbyer nxënësve sipas standardit. Në total,
kërkohet që të shtohen hapësira me rreth 43 000 m2 duke u kujdesuar fillimisht që të zgjerohen hapësirat
e ndërtesave ekzistuese dhe vetëm më pas, të shihet mundësia e ndërtimit të shkollave të reja.

Figura 56. Shkolla të mesme ekzistuese dhe të propozuara, Bashkia Korçë
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Figura 57. Shkolla të mesme ekzistuese dhe të propozuara, qyteti Korçë
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•

Arsimi i Lartë

Korça si qendër rajonale arsimore, duhet të sigurojë hapësirat e nevojshme për objekte për arsimin e
lartë. Zona pranë Universitetit “Fan S. Noli”, një zonë e përshtatshme si territor dhe nga ana pronësisë
së tokës si aset vendor.

Figura 58. Shkolla të larta ekzistuese në qytetin e Korçës
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Arsimi privat – Listimi i qartë dhe informimi i biznesit vendas për listën aktuale të institucioneve
arsimore dhe mundësitë për objekte arsimore private, është i rëndësishëm për të mbuluar nevojat
arsimore të Korçës si rajon. Kujdes të veçantë i duhet kushtuar shkollave profesionale, sipas
tendencave të zhvillimit të qytetit, si dhe kundrejt legjislacionit përkatës.
3.3.3 Strukturat shëndetësore
Treguesit sipas rregullores së planifikimit urban, është 1 qendër shëndetësore për 250-1500 banorë
dhe me sipërfaqe 300-400 m2.
Referuar të dhënave të Gjendjes Civile ka rreth 130.000 banorë, dhe sipas standardit numri i qendrave
shëndetësore për të mbuluar Bashkinë duhet të ishte rreth 86 qendra shëndetësore. Duke qenë funksion
i pushtetit qendror ende i pa deleguar, këto projekte duhet të jenë në bashkëpunim me Ministrinë e
Shëndetësisë.
Referuar dhe nenit 81 të Rregullore së Planifikimit që flet për standartet dhe treguesit e planifikimit të
zonave dhe njësive strukturore, si dhe pikës 2 ku citohet se Standartet e Planifikimit ndryshojnë sipas
numrit të popullsisë në territore urbane dhe kategorizoen sipas rastit nr popullsisë për njësi, Bashkia
duhet të marë në konsideratë verifikimin e popullsisë për çdo rast që do të gjykohet për ndërtimin e
një qendre të re, në bashkëpunim me Ministrinë e linjës.
Rehabilitimi i qendrave aktuale duke i vendosur në ambiente të posaçme në respektim të standardeve
të ofrimit të këtij shërbimit sipas Ministrisë përkatëse, si dhe mbulimi me qendra shëndetësore në
fshatra sipas standardit të sipërfaqes dhe infrastrukturës bazuar në rregulloren e planifikimit, mbetet
prioritet për Bashkinë.
Aktualisht Bashkia Korçë ka 23 Qendra Shëndetësore dhe Bashkia duhet të propozojë dhe objekte të
tjera shëndetësore, për të pasur mbulim më të mirë
•

Blerje Qendër Shëndetësore lagjia 3

•

Blerje Qendër Shëndetësore lagjia 17

•

Blerje Qendër Shëndetësore lagjia 9

•

Ndërtim qendër shëndetësore në fshatin Ravonik

Treguesi sipas rregullores së planifikimit urban, është 1 ambulancë / 1500-2000 m2 dhe me sipërfaqe
700-1000 m2.
Referuar të dhënave të Gjendjes Civile ka rreth 130.000 banorë, dhe sipas standardit numri i
Ambulancave për të mbuluar Bashkinë duhet të ishte rreth 65 . Duke qenë se është funksion i pushtetit
qendror ende i pa deleguar, këto projekte duhet të jenë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë
si dhe të kihet parasysh verifikimi i numrit të banorëve të njësive për vendimmarrje të ndërtimit të
Ambulancave të reja.
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Figura 59. Qendra shëndetësore në nivel lokal, Bashkia Korçë
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Figura 60. Qendra shëndetësore në nivel lokal, qyteti Korçë
bolles+wilson
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Spitalet - Korça si qendër Rajonale spitalore dhe duke pasur parasysh tendencat në zhvillim të turizmit,
duhet të sigurojë mundësinë për zgjerim në zonën ekzistuese spitalore, nisur dhe nga pronësia e asetit,
në mënyrë që të mbulojë nevojat lokale dhe rajonale.

Figura 61. Qendra shëndetësore në nivel rajonal
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KAPITULLI IV
4. PLANI I VEPRIMEVE PËR zBATIMIN E PPV-SË
Më poshtë, në mënyrë tabelare paraqiten projektet prioritare të Bashkisë Korçë për 15 vitet e
ardhshme të përcaktuara në faza 5-vjeçare, të shpërndara sipas programeve, objektivave strategjike
që përmbushin, dimensioneve dhe vizioneve përkatëse.
Në këtë tabelë është paraqitur një kosto e përafërt e projekteve të cilat i kanë kushtet për t’u vlerësuar
në sasi. Kostoja e parashikuar ndihmon në kuptimin e peshës që mund të zë projekti në sasinë e
investimeve për zhvillimin e bashkisë. Nga ana tjetër, përcaktimi në faza i projektit ka të bëjë me
parashikimin e shtrirjes së projekteve në kohë, por mbi të gjitha, vlerësimin e rëndësisë dhe prioriteteve.
Elementët kryesore të paraqitura në tabelën e mëposhtme kanë të bëjnë me pikën 4.1, 4.2 dhe 4.3 të
PPV-së, si më poshtë:

4.1 Fazat e zbatimit të zhvillimit, të ndara në periudha kohore brenda
vlefshmërisë së planit
o zonat me prioritet zhvillimi;
o PDV-të;

o rrjetet kryesore të infrastrukturave publike;

o projektet prioritare/strategjike dhe projektet pilot.
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Figura 62. Fazimi i zhvillimit sipas njësive strukturore dhe sipas infrastrukturave

4.2 Kosto e përgjithshme për zbatimin dhe aktivitetet kryesore të
financuara të shoqëruara me planin e investimeve kapitale
o investimet kryesore në infrastrukturë;
o identifikimin e projekteve prioritare të nevojshme gjatë 5 viteve të ardhshme.
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Forma Urbane

dimensioni

Objektivat Strategjike

Programe

OS 2

Përmirësimi i
pëlhurës urbane

Programi i
rikualifikimit te
teksturës urbane

Konsolidimi i një
sistem modern të
planifikimit urban
bazuar mbi platforma
inteligjente të
Program për
dhënash dhe burime dixhitalizmin/
OS 1
njerëzore të
modernizimin e
kualifikuara që rrisin
planifikimit
cilësinë e formës
urbane dhe zhvillojnë
Duke përmirësuar
territorin në mënyrë të
proçeset
qëndrueshme.
planifikuese dhe
manaxhuese,
Korça do të ketë
një formë urbane
që i përshtatet
objektivave të
bashkisë dhe
mbështet
zhvillimin urban
në tërësi.

Synimi

Përgjegjësitë
institucionale,
Projekte
burimet njerëzore dhe
treguesit e
monitorimit
Projekte për trajnimin e Institucionet:
burimeve njerëzore
Bashkia Korçë,
Projekt për dixhitalizmin e Ujësjellës-Kanalizime
Korçë, ZVRPP
plotë të planifikimit
Ndërtimi i sistemit webTreguesit:
GIS për Sistemin e
-Të paktën 5 trajnime
Adresave dhe mirëmbajtja
të organizuara /vit
- PPV-ja e realizuar në
Projekt për hartëzimin e sistemin GIS
plotë të informacionit mbi - Sistemi i Adresave i
bonitetin e tokave, sistemit hedhur në Web-GIS
elektrik, ujësjellës- Hartëzim i plotë në
kanalizme dhe rrjeteve të GIS i infrastrukturave
tjera inxhinierike.
dhe rrjeteve
inxhinierike
Restaurimi i shtëpive Institucionet:
monument kulture
Bashkia Korçë
Plane të Detajuara Vendore Instituti i
Monumenteve të
Kulturës
Përmirësim të
infrastrukturës lidhëse me
Burimet njerëzore: Në
rrjetin rrugor për aksesin e
disa nga këto projekte,
kishës së ANA MUZAKËS
përveç stafit të
(Kisha e Shën Triadhës) në
Bashkisë Korçë, mund
Fshatin Tudas të NJ.A. të
të përfshihen edhe
Lekasit
profesionistë të fushës
Muzeu i komunizimit në jashtë institucionit për
qytet
të ofruar asistencën e
Rikonstruksion Manastirit tyre në dizajn urban
të Shën Pjetrit e Pavlit të dhe arkitekturë
Vithkuqit
Ndërtim i lulishtes tek Treguesit:
- Të paktën 15 shtëpi të
“Shetroja”

4.3 Indikatorët për monitorimin e zbatimit të PPV-së
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Rikonstruksion i lulishtes restauruara
“Lëndina e Lotëve”
- Të paktën 10 PDV të
Rikonstruksioni i Lulishtes hartuara
në veri të blv. “Republika” - Hapja e muzeut të
komunizmit brenda tre
Përmirësimi i cilësisë së
viteve të para
banimit në L. 11 dhe L. 12
- Rikonstruksionet e
(NID)
parashikuara në
Restaurimi i fasadave të projektet strategjike të
ansamblit rreth sheshit të kryera brenda 3 viteve
çezmës së Amzos dhe të para
sheshit të Mitropolisë - Të paktën 3 qendra
Rikonstruksion i fasadave fshatrash të
përgjatë Bulevard
rehabilituara brenda 3
“Republika”
viteve të para
Rikonstruksion i fasadave
dhe rrethimeve me mur
guri dhe kangjella hekuri
dekorative, përgjatë rrugës
“Kongresi i Përmetit”
Rikonstruksion i fasadave
të pallateve, përgjatë Blv.
“Republika”, “Shën
Gjergji”
Rikonstruksion i fasadave
të pallateve, përgjatë rrugës
“10 Korriku” në qytet
Rikonstruksion dhe
termoizolim i fasadave të
pallateve në blloqet e
sistemuara në qytet
Punime mirëmbajtjeje në
blloqet e banimit në qytet
Truall i pajisur me
infrastrukturë falas, për
shtëpi banimi të
standartizuara
Rikonstruksioni i qendrës,
infrastrukturës rrugore dhe
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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monumenteve të kulturës së
fshatit Voskopojë
Ndërtimi i çezmës së
Pashutës së Zhombrit në
Voskopojë
Rikonstruksion i fasadave
dhe rrethimeve me mur
guri dhe kangjella hekuri
dekorative, përgjatë rrugës
kryesore Voskopojë
Rikonstruksioni i 5
çezmave publike në fshatin
Vithkuq
Rehabilitimi i qendrës së
fshatit Leshnjë
Zgjerim dhe shtrim i
rrugëve të pacelave, hapja e
kanaleve vaditëse në
fshatin Mollaj, Pulahë
Rehabilitimi i qendrës së
fshatit Pulahë
Rehabilitimi i qendrës së
fshatit dhe rrugëve në
fshatin Ujëbardhë
Hartim projekti për
përshtatjen për bashki të
Qendrës Kulturore
“Vangjush Mio” dhe
Bibliotekës “Thimi Mitko”
Punime për përshtatjen për
bashki të Qendrës
Kulturore “Vangjush Mio”
dhe Bibliotekës “Thimi
Mitko”
Përshtatje objekti për muze
në fshatin Voskopojë
Rikonceptimi i zonës së ish
TEC-it

bolles+wilson

8.000.000 lek

5.000.000 lek

900.000.000 lek

9.100.000 lek

3.000.000 lek

4.000.000 lek

8.000.000 lek

5.000.000 lek

2.500.000 lek

5.000.000 lek

3.000.000 lek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Infrastrukturë
publike që rrit
mundësinë e
zhvillimit të
bizneseve dhe
komuniteteve,
duke u shoqëruar
me rritjen e
OS 3
mobilitetit për
qarkullimin e
njerëzve dhe
mallrave në
mënyrë të
“zgjuar” dhe
efiçente.

Përmirësim i rrjetit
rrugor të Bashkisë
dhe shërbimeve të
transportit

bolles+wilson
Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
Integrimit të
Zonave
Informale

Treguesit:
- Projektet për
urbanizimin e zonave
informale të shpallura
në Bashkinë Korçë të
miratuara brenda 3
viteve të para
Projekti i Bypasseve (By- Institucionet:
Pass-Verior qytetas, By- Bashkia Korçë
Pass-Perëndimor qytetas) Ministria e Transportit
Rikonstruksion i rrugës dhe Infrastrukturës
Kamenicë- Vithkuq
Treguesit:
Rikonstruksion i rrugës
- Rritje e aksesit të
Voskopojë- Gjergjevicëqytetit
Lekas
- Ulje e kohës së
Sistemim rrugë e lulishte shpenzuar në trafik
tek blloku i banimit lagja - Rritje e lidhjes midis
16/1
zonave rurale dhe
Sistemim rrugë e lulishte qendrës urbane
tek blloku i banimit lagja 8 - Qarkullim i
Rikonstruksion i rrugëve në përmirësuar në zonat e
brendshme të qytetit
lagjen 6

Urbanizimi i zonave
informale

Burimet njerëzore:
Përveç stafeve të
institucioneve të
përfshira në projekte,
është e rëndësishme të
përfshihen edhe
banorët e këtyre zonave
në proçesin e
rikonceptimit të
hapësirave rezidenciale
në fjalë

Institucionet:
Bashkia Korçë
ALUIZNI
ZVRPP

30.000.000 lek

19.000.000 lek

12.000.000 lek

45.000.000 lek

10.000.000 lek

X

X

X

X
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Infrastruktura

Rikonstruksion i Bulevardit
“Fan Noli”
Hartim projekti për
rikonstruksionin e Bulevard
“Gjergj Kastrioti” dhe
unifikimin e fasadave
përgjatë tij
Rikonstruksion i Bulevardit
“Gjergj Kastrioti” dhe
unifikimi i fasadave
përgjatë tij
Rikonstruksion i rrugës
“Midhi Kostani”
Rikonstruksion i rrugëve
“Demir Progri”, “Mujo
Ulqinaku”, “Thanas
Rëmaçka”
Ndërtim rrugë e re me
vendndodhje përpara
Gjykatës dhe Prokurorisë
së Rrethit Korçë
Rikonstruksion i rrugës
“Dhimitës Emanuil”
(Rruga e Barçit)
Rikonstruksion i rrugës
“Mitingu i shkronjave”
(Blloku informal ish NB)
Rikonstruksion i rrugës
“Sotir Kozmo” (Blloku
informal Sporti)
Ndriçimi i Unazës
Perëndimore
Sistemim – asfaltim rruga
hyrëse fshati Bulgarec dhe
unaza dhe kanalizime të
ujërave të zeza nën
segmentin e asfaltuar
Sistemim – asfaltim rruga

bolles+wilson

60.000.000 lek

136.000.000 lek

42.200.000 lek

14.000.000 lek

14.000.000 lek

13.000.000 lek

44.500.000 lek

20.000.000 lek

21.000.000 lek

100.000.000 lek

3.100.000 lek

200.000.000 lek

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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hyrëse në fshatin Porodinë
deri te shkolla e fshatit
Sistemim – asfaltim pjesor
rruga hyrëse në fshatin
Malavec
Sistemim – asfaltim pjesor
rruga hyrëse fshati Barç
(rruga e silikatit)
Sistemim – asfaltim pjesor
rruga fshati Lumalas deri te
gurorja
Sistemim – asfaltim rruga e
kopshtit fshati Dishnicë
Sistemim – asfaltim rruga e
Çobankave fshati Dishnicë
Sistemim – asfaltim rruga
hyrëse fshati Çiflig deri tek
shkolla
Sistemim – asfaltim i
rrugës unazë – Lumalas
Sistemim – asfaltim rruga
Melçan – Porodinë
Sistemim – asfaltim rruga e
varreve fshati Shamoll
Sistemim – asfaltim rruga e
varreve fshati Malavec
Sistemim – asfaltim rruga e
varreve fshati Çiflig
Sistemim – asfaltim i
rrugëve të brendshme të
fshatit Moravë
Sistemim – asfaltim i
rrugës Korçë - Drenovë
Sistemim – asfaltim i
rrugës nga burgu i
Drenovës deri në fshatin
Boboshticë

154
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140.000.000 lek

95.000.000 lek

15.000.000 lek

10.000.000 lek

25.000.000 lek

35.000.000 lek

70.000.000 lek

50.000.000 lek

30.000.000 lek

8.000.000 lek

16.000.000 lek

55.000.000 lek

40.000.000 lek

26.000.000 lek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BASHKIA KORÇË
PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

Sistemim – asfaltim i
rrugëve të brendshme dhe
shtrim me pllaka i
trotuareve në fshatin
Qatrom
Sistemim – asfaltim i
rrugëve të brendshme të
fshatit Mborje
Sistemim – asfaltim i
rrugëve të brendshme të
fshatit Ravonik
Shtrim me kalldrëm i disa
rrugëve në fshatin Dardhë
Sistemim i rrugës kryesore
të fshatit Damjanec
Rikonstruksion i rrugës së
Lavdarit
Rikonstruksion i rrugës së
Shipskës
Ndërtim rrugë në fshatin
Gjonomadh
Rehabilitimi i rrugës Lekas
– Mazrek
Rehabilitimi i rrugës
Shkozanj – lagje
Gjokshtiras
Sistemim i rrugëve brenda
fshatit Vithkuq
Rehabilitimi i rrugës nga
segmenti kryesor deri në
fshatin Gjanç
Sistemim – asfaltim i
rrugëve të brendshme të
fshatit Mollaj në lagjen mbi
lumin
Sistemim – asfaltim i
rrugës kryesore të fshatit
Pulahë

bolles+wilson

40.000.000 lek

42.000.000 lek

65.000.000 lek

85.000.000 lek

30.000.000 lek

400.000.000 lek

18.000.000 lek

145.000.000 lek

115.000.000 lek

50.000.000 lek

100.000.000 lek

30.000.000 lek

60.000.000 lek

250.000.000 lek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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OS 4

Përmirësim i
shërbimeve të
Transportit

Porgrami i
zhvillimit të
Transportit

Sistemim i rrugëve të
brendshme të fshatit Floq
Sistemimi i rrugëve
dytësore midis parcelave
bujqësore
Promovimi i bashkëpunimit Institucionet:
mes sektorit publik dhe Bashkia Korçë
privat për një parkMinistria e Transportit
hipodrom në zonën veriore dhe Infrastrukturës
të qytetit të Korçës
ndërmjet dy By-paseve Burimet njerëzore:
Përveç stafeve të
veriore
Promovimi dhe futja në institucioneve të
sipërpërmendura, për
ANTP i një Sistemi
Transporti për Masa për realizimin e këtij
lidhjen e qytetit të Korçës programi është i
me Aeroportin Lokal dhe domosdoshëm edhe
angazhimi i sektorit
hekurudhën me një
privat, për krijimin e
terminal multimodal
një park-hipodrom, si
Krijimi i një platforme
dhe operatorëve privatë
logjistike dhe ndërlidhjeje
në sektorin e transportit
ndërmjet Koridorit VIII e
Rrugës Egnatia,
Treguesit:
hekurudhës dhe aeroportit,
- Krijimi i një parkpër vendosjen e terminalit
hopodrom në veri të
kryesor për transportin e
qytetit
mallrave drejt gjithë rajonit
- Rritja e përdorimit të
Juglindor të Ballkanit
transportit publik me
Ngritja e sektorit të
30%
transportit brenda Bashkisë - Ngritja e qendrës së
Krijimi i një qendre të kontrollit ICT
avancuar të kontrollit ICT - Pilotimi i të paktën
me ndihmën e teknologjive një projekti për kthimin
të tilla si RFID, për të e një zone industriale
siguruar, kontrolluar dhe në pike shkëmbimi
monitoruar konteinerët dhe intermodale
mallrat me satelit dhe
pajisje GPS
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8.000.000 lek

100.000.000 lek

X

X

X
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Ripërdorimi i disa zonave
industriale të braktisura si
platforma për shkëmbime
trans modale si dhe
intermodale për qytetin dhe
nyjen rajonale.
Hartim projekt zbatimi për
Terminalin e Autobusave
Ndërtim Terminali i
Autobusëve
Hartim projekti për
infrastrukturën rrugore me
interes të veçantë zhvillimi
Hartimi i strategjisë për Institucionet:
Program specifik tërheqjen e kapitalit të huaj Bashkia Korçë
për tërheqjen e
dhe promovimin e
Bashkitë e qyteteve
kapitalit të huaj mundësive për investime në fqinje dhe ndërkufitare
në Korçë
Bashkinë e Korçës AIDA
Bashkëpunim me AIDA
Burimet njerëzore: Në
Qendër rajonale
Projekt specifik për
Zhvillimi i potencialit
me një ekonomi
disa projekte, përveç
ndërtimin
e
marrëdhënieve
bashkiak për krijimin
konkurruese,
stafeve të
të
qëndrueshme
Ndëre një klime tërheqëse
sipërmarrje
Kufitare me Geqinë dhe institucioneve të
për investimet
dinamike, bujqësi
sipërpërmendura, është
Maqedoninë
vendase dhe të huaja
të zhvilluar,
e nevojshme të
në Korçë, duke
turizëm shumëangazhohen organizata
promovuar e
përmasor, të
OS 5
të shoqërisë civile ose
mbështetur
fokusuara tek
eksperte me
bashkëpunimin ndërinovacioni dhe
eksperiencë në
Program
specifik
kufitar me qëllim
duke u kujdesur
shkrimin e projektpër
bashkëpunim
zhvillimin e biznesit
në mënyrë të
ndërkufitar
Përfitime nga projektet propozimeve për
dhe rritjen e
veçante për mosndërkufitare kombëtare projektet IPA
mundësive për
dëmtimin e
IPA: Rikonstruksion i crossborder
punësim.
mjedisit.
Bulevardit “Fan Noli”
Treguesit:
- Të paktën dy projekte
IPA crossborder të
fituar brenda Fazës së
parë të zbatimit të
planit

zhvillimi ekonomik

200.000.000 lek

70.000.000 lek

16.000.000lek

210.000.000 lek

8.200.000 lek

X

X

X

X

X

X
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Treguesit:
- Zbutja e papunësisë
me 20% gjatë fazës së
parë të zbatimit të PPV
Institucionet:
Bashkia Korçë

Regjistrimi i Aseteve
vendore
Rivleresimi i Aseteve
Treguesit:
Regjistrimi në bilancin e
- Të gjitha asetet e
Bashkisë
bashkisë të
identifikuara dhe
Program specifik Ngritja e bazë të dhënash
me funksionet aktuale, inventarizuara brenda
për
vitit të parë
administrimin e kërkesat e bashkisë për
- Të gjitha asetet e
aseteve vendore asetet dhe funksionet e
bashkisë
të regjistruara
ardhshme të tyre (çdo
në
ZVRPP,
brenda tre
pronë e regjistruar dhe e
viteve
të
para
rivleresuar është mundësi
- Të gjitha asetet e
bashkëpunimi me
investitorët vendas dhe të bashkisë të vlerësuara
brenda tre viteve të
huaj)
para
Stimulimi i shtimit të bazës Institucionet:
së bizneseve nëpërmjet Bashkia Korçë
politikave fiskale
Shoqatat e bizneseve
inkurajuese
Ngritja e strukturës të
Program specifik
stimulimit të bizneseve të Treguesit:
për zhvillimin e
- Struktura për
reja dhe personave të
biznesit dhe
vetëpunësuar nën varësi të stimulimin e bizneseve
financave
të reja e ngritur pranë
Njësisë së Zhvillimit
vendore të
Ekonomik pranë Bashkisë Bashkisë
qëndrueshme
- Identifikimi dhe
(Qytet dhe Njësi
sistemimi i të paktën
Administrative)
nje hapësirë për treg të
Krijimi i hapësirave të reja
përhershëm në
të tregjeve në mbështetje të
mbështetje të
prodhimit dhe promovimit

Program specifik
për nxitjen e
Hartimi i disa nxitësave
punësimit
fiskale në sektorët kryesor
të ekonomisë lokale për
nxitjen e punësimit

Përkthimi i Politikave Institucionet:
kombëtare të punësimit në Bashkia Korçë
nivel lokal
Zyra e punës

bolles+wilson
X

X

X
X
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prodhues të tokës bujqësore
dhe specializimit të saj Treguesit:
- Ngritja e strukturave
të posatshme të sektorit
të bujqësisë dhe
zhvillimit rural pranë
Bashkisë Korçë brenda
vitit të parë
- Hartimi i strategjisë
së zhvillimit të

të produkteve vendore produkteve tipike
(artizanale, bujqësore, korçare
blegtorale, etj.)
- Rritje e të ardhurave
Rivlerësimi i saktë i bazës vendore nga biznesi me
së tatueshme vendore me të paktën 10% vetëm si
qëllim maksimizimin e të rezultat i rritjes së
ardhurave vendore (qyteti bazës së tatueshme
dhe Njësitë e reja
Administrative)
Ngritja e strukurave
Institucionet:
menaxhuese të posatshme Bashkia Korçë
të sektorit të bujqësisë Ministria e Bujqësisë,
pranë bashkisë (politika, Zhvillimit Rural dhe
monitorim dhe çertifikim) Administrimit të
Hartimi i një strategjie Ujërave
lokale për zhvillimin e
bujqësisë (infrastrukturë Burimet njerëzore:
për të ngritur një sistem të Gjatë hartimit të
kontrolluar të produkteve strategjisë lokale për
nga fermeri te konsumatori) zhvillimin e bujqësisë,
Ngritja dhe fuqizimi i
perveç angazhimit të
Verifikimi dhe dixhitalizmi
një rrjeti të
stafeve të
i Bonitetit
mbështetjes
institucioneve të
institucionale dhe
Programi i
lartpërmendura, është e
infrastrukturore për
mbështetjes
rëndësishme të
OS 6
zhvillimin e Bujqësisë Institucionale
përfshihen edhe
në Bashkinë e Korçës për Bujqësinë
përfaqësues të
si një motor i
agrobiznesit, shoqata të
fermerëve dhe
zhvillimit ekonomik
të zonës në tërësi
specialist të pavarur të
fushës
Njohja e potencialit

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR
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Mbështetje për hapësira
magazinimi të produkteve
dhe ndertimin e tregjeve
lokale
Mbeshtetje për hapësira
magazinimi të produkteve
dhe ndërtimin e tregjeve
lokale
Treguesit:
Ndërtimi i tregut të
- 30% e infrastrukturës
bagëtisë për zonën e qytetit
Program i
kulluese dhe vaditëse e
Mbështetjes Burim uji për vaditje në Nj.
rehabilituar brenda 5
Infrastrukturore
A. Bulgarec
viteve të para
për Bujqësinë
Rehabilitim kanali kullues - Ndërtimi i të paktën
tek Kisha në Çiflig
dy qendrave të
grumbullimit dhe
magazinimit të
produkteve bujqësore
Sistemim – betonim kanali brenda 5 viteve të para
(jazi mullirit) fshati
- Ndërtimi i tregut të
Bulgarec
bagëtisë për qytetin
brenda Fazës së Dytë të
zbatimit të PPV-së
Program i
Sistemi i Informacionit të Institucionet:
Mbështetjes Tregut Bujqësor (çmime në Bashkia Korçë
Fiskale dhe
kohë reale, kërkesa, oferta, Ministria e Bujqësisë,
nxitjes së
etj). Lidhja e prodhuesve Zhvillimit Rural dhe
sektorit të
me tregjet.
Administrimit të
Bujqësisë, duke Njohja e Potencialeve të Ujërave
u mbështetur te Tregjeve lokale dhe ngritja
vënia e Bashkisë e një sistemi marketimi për Treguesit:
- Hartimi i një
në rolin
produktet lokale
menaxhues të
strategjie për
Menaxhimi nga ana e marketimin e
këtij sektori

bujqësisë brenda Fazës
së Parë të zbatimit të
PPV-së
- Përditësimi dhe
regjistrimi i bonitetit të
tokës bujqësore brenda
5 viteve të para
Institucionet:
Bashkia Korçë
Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të
Ujërave
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200.000 lek

900.000 lek

100.000.000 lek

12.000.000 lek
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Transformimi i
Korçës në një
destinacion turistik
me shumë përmasa
atraktive sezonale
OS 7
përgjatë gjithë vitit –
i) kulturore, ii)
natyrore (ekoturizëm), iii) të shijes,
etj.
Program i
zhvillimit të
Turizmit

X

Treguesit:
Zhvillimi i itinerarit turistik - Strategjia e Zhvillimit
të Voskopojës, Dardhës, të Turizmit e hartuar
Vithkuqit, Boboshticës, gjatë vitit të parë të
zbatimit të PPV
Drenovës
- Struktura e informimit
e ngritur brenda 3

X

X

X

10.000.000 lek

6.000.000 lek

produkteve bujqësore
brenda Fazës së parë të
zbatimit të PPV-së
- Sistemi i
Informacionit për
tregun bujqësor i
ngritur brenda 3 vitesh
Strategji Specifike e
Institucionet:
Bashkisë për zhvillimin e Bashkia Korçë
Turizmit ShumëBashki të rajonit dhe
dimensional 12-mujor ndërkufitare, të
Ngritja e një strukture identifikuara si pjesë e
informuese për turizmin në itinerareve turistike
shërbim të turistëve vendas Ministria e Zhvillimit
e të huaj (7 në 24) ku të Ekonomik, Turizmit,
informohet mbi çdo gjë, nr. Tregëtisë dhe
e shtretërve të lirë, çmimet, Sipërmarrjes
info për turistët, për
Burimet njerëzore:
farmaci, spitale nr.
emergjentë, gatim, etj. Gjatë hartimit të
Strategjisë, si dhe
Ndërtimi i itinerareve
ndërtimit të itinerareve
turistike kulturore
turistike, përveç stafeve
arkitektonike (në
të institucioneve të
bashkëpunim me rajonin)
lartpërmendura, është e
Ndërtimi i itinerareve rëndësishme që të
turistike natyrore –
përfshihen edhe partner
gastronomike (agroturizmi) privat aktiv në këtë
Hartim projekti për
sektor si: Agjenci
ndërtimin e pistës së skive Turistike vendase dhe
dhe kompleksit turistik të huaja që operojnë në
dimëror në fshatrat Dardhë këtë bashki, guida
dhe Voskopojë
turistike, etj.

Bashkisë i të gjithë
zinxhirit nga Prodhuesi tek
Konsumatori (grumbullim,
magazinim, përpunim,
shitje)
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Treguesit:
- Baza e të dhënave e
ngritur brenda Fazës së
Parë të zbatimit të
PPV-së

Krijimi i një baze të
Burimet njerëzore:
dhënash historike dhe
Përveç stafeve të
Përfshirja në
kulturore që promovojnë
institucioneve të
rrjetin e
turizmin vendor, me
lartpërmendura, është e
itinerareve
informacion, distancat e
rëndësishme që të
turistike
aksesisimit, hoteleri,
përfshihen edhe partner
kombëtare dhe kulinari etj. Për tu përfshirë
privat aktiv në këtë
ndërkombëtare
në rrjetet e informimit
sektor si: Agjenci
kombëtare dhe
Turistike vendase dhe
ndërkombëtare.
të huaja që operojnë në
këtë bashki, guida
turistike, etj.

viteve të para
- Identifikimi i
itinerarëve dhe
zhvillimi i tyre gjatë
fazës së parë dhe të
dytë të zbatimit të PPV
- Projekti për ndërtimin
e pistës së skive i
hartuar gjatë 2 viteve të
para
Institucionet:
Bashkia Korçë
Bashki të rajonit dhe
ndërkufitare, të
identifikuara si pjesë e
itinerareve turistike
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe
Sipërmarrjes

X
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Përmirësimi i
cilësisë së jetës së
banorëve të
Bashkisë Korçë
përmes ofrimit të
shërbimeve
publike të nivelit
të lartë, duke i
dhënë prioritet
arsimit cilësor
dhe ekonomikisht
të përballueshëm,
për një komunitet
kulturalisht të
pasur dhe fuqi
punëtore më të
kualifikuar.

Hartimi i një Plani të
integruar Investimesh për
Shërbimet Publike me
prioritet në Zonat Rurale
Matje periodike e
performancës së
Shërbimeve Publike
nëpërmjet anketave
qytetare dhe fokus grupeve
nga Bashkia
Blerje Qendër
Shëndetësore lagja 3
Blerje Qendër
Shëndetësore lagja 17
Blerje Qendër
Shëndetësore lagja 9
Ndërtim qendër
Shërbime publike të
Programi i
shëndetësore në fshatin
standardeve të larta Përmirësimit të
Ravonik
OS 8
për një jetë më
Shërbimeve
Rikonstruksion
i qendrës
cilësore të banorëve të
Publike të
shëndetësore
në
fshatin
Korçës
Bashkisë
Mborje
Rikonstruksion i qendrës
shëndetësore në fshatin
Dardhë
Ndërtim qendër
shëndetësore në fshatin
Ravonik
Rikonstruksione në
territore publike dhe
institucione në lidhje me
përshtatshmërinë për
personat me aftësi të
kufizuar në qytet
Ndriçimi rrugor me llampa
ekonomike në qytet
Ngritja e kantinave
shkollore

Cilësia e jetës

Treguesit:
- Plani i investimeve
për zonat rurale i
hartuar gjatë 6 muajve
të parë
- Rikonstruksion i të
gjithë qendrave
shëndetësore të
amortizuara në zonat
rurale dhe ndërtimi i
disa qendrave të reja
shëndetësore
- Zëvendësimi i të
gjithë llampave të
ndriçimit publik me
llampa ekonomike
brenda 5 viteve të para
- Zgjerimi i rrjetit të
kanalizimeve të ujërave
të ndotura në zonat e
banuara që nuk
mbulohen nga ky
shërbim
- Eliminim i ndotjes së
trupave ujore si rezultat
i shkarkimit të
drejtpërdrejtë të ujërave
të ndotura në to deri në
përfundim të afatit të
zbatimit të PPV-së
- Ndërtimi i katër urave
të reja brenda 5 viteve
të para të zbatimit të
PPV-së
- Rikonstruksioni i 30%
të ndërtesave arsimore

Institucionet:
Bashkia Korçë
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Përshtatje objekti për
shkollën e restaurimit
Shpronësime për investime
publike në qytet
Shtesë për varreza publike
në qytet
Kanalizimet e ujërave të
zeza në të gjithë njësinë
Bulgarec
Rehabilitimi i pjesshëm i
ujësjellësit të fshatit
Porodinë
Ndriçimi i rrugëve hyrëse
dhe të brendshme të 12
fshtrave: Bulgarec,
Lumalas, Biranj, Melçan,
Porodinë, Çiflig, Shamoll,
Neviçisht, Kuç i Zi,
Belorta, Barç, Malavec
Shtrimi i rrjetit të
kanalizimeve të ujërave të
zeza në fshatrat Moravë,
Drenovë, Turan
Shtrimi i rrjetit të
ujësjellësit në një pjesë të
fshatit Dërsnik
Sistemimi i ujërave të zeza
të fshatrave Voskop,
Dërsnik, Polenë, Goskovë
Poshtë, Goskovë Lart,
Vinçan dhe Damjanec
Rehabilitimi i parkut të
Zhombrit
Sistemimi i ujërave të zeza
në fshatrat Lavdar,
Gjonomadh dhe Shipskë
Sistemimi i ujërave të zeza
dhe i rrugëve në zonën

brenda
3 Viteve të para.
- Rehabilitimi i fushës
së mbetjeve brenda
Fazës së parë të
zbatimit të PPV
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Kullira 1, në fshatin Mollaj
Sistemimi i ujërave të
bardha dhe të zeza në
fshatin Floq
Ndërtimi i dy urave lidhëse
në fshatin Vinçan
Ndërtimi i urës në lumin
Dunavec, në fshatin
Voskop
Ndërtimi i urës në lumin
Dunavec, në fshatin
Dërsnik
Rikonstruksioni i urës së
Denasit në Lekas
Ndërtimi i urës në fshatin
Ujëbardhë
Paisje për shkolla e kopshte
në qytet
Rikonstruksion dhe
përshtatje për çerdhe në
qytet
Studime, projektime për
objektet arsimore
Rikonstruksion dhe izolim
termik i godinës së shkollës
“Themistokli Gërmenji”
Vendosje panele diellore në
kopshte, shkolla dhe
institucione
Rikonstruksion shkolla 9vjeçare në fshatin Barç
Rikonstruksion i shkollës
9-vjeçare në fshatin Belorta
Drenazhimi i themeleve
dhe rrethimi i shkollës së
fshatit Bulgarec
Sistemim oborri dhe çatia e

bolles+wilson
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shkollës së fshatit Melçan
Ndërtimi i shkallëve të
emergjencës dhe pajisja me
mjete të fikjes së zjarrit në
12 shkollat e Nj.A.
Bulgarec
Izolim termik i godinës së
Bibliotekës “Thimi Mitko”
Izolim termik i godinës së
Bashkisë Korçë
Rikonstruksion i godinës së
Rajonit Nr. 2 e garazhit
Rikonstruksion i shkallëve
për tek Varrezat e
Dëshmorëve
Rikonstruksion i godinës së
ish frontit në lagjen 11
Shpronësim për Varrezat
Publike
Sistemim zyra e taksave
fshati Dishnicë
Pajisja me mjete të fikjes së
zjarrit në zyrat e Nj.A.
Bulgarec
Ndërtim lulishte para
kishës së Shën Mërisë në
fshatin Voskopojë
Rrethimi i varrezave në
fshatin Kamenicë
Rrethimi i varrezave në
fshatin Floq
Vendosja e tabelave
informuese në fshatin
Voskopojë
Rehabilitimi i fushës së
mbetjeve

166

bolles+wilson
64.950.600 lek

4.000.000 lek

950.000 lek

400.000 lek

2.000.000 lek

50.000 lek

1.000.000 lek

9.000.000 lek

2.000.000 lek

40.000.000 lek

1.000.000 lek

50.000.000 lek

40.000.000 lek

2.500.000 lek

X

X

X

X

X

X

BASHKIA KORÇË
PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

Arsim gjithpërfshirës,
cilësor dhe i
barazvlefshëm duke
OS 9
ju përgjigjur
kërkesave të tregut të
punës

Treguesit:
- Ngritja e One Stop
Shop brenda 3 viteve të
para
- Hartimi i planit për
shërbimet elektronike
në nivel lokal gjatë 3
viteve të para
Plan për shpërndarjen Institucionet:
efiçiente të godinave
Bashkia Korçë
arsimore, sipas frekuentimit Drejtoria Arsimore
dhe distancave , duke Rajonale
menduar transportin etj Ministria e Arsimit dhe
Sportit
Plan Investimesh i
prioritizuar për
Treguesit:
rikonstruksionet e
shkollave me fokus njësitë - Mbulimi i të gjithë
territorit të banuar me
adminsitrative
rrezet e shërbimit të
Plan Investimesh për
arsimit parauniversitar
ndërtimin e Çerdheve dhe
brenda 5 viteve të para
Kopshteve në territorin e
Program për
- Garantimi i standardit
Bashkisë
përmirësimin
të përcaktuar nga MAS
dhe nxitjen e
Strategji Bashkiake për për numrin e
Arsimit
Zhv. E Arsimit Profesional nxënësve/klasë në të
lidhur me nevojat e rajonit, gjitha shkollat e
arsim profesional të
bashkisë
barazvlefshëm.
- Rikonstruksioni i të
Projekt Pilot për Shkollat gjitha godinave
me Bazë Komunitetin arsimore të amortizuara
Nxijta e Arsimit falas për brenda 5 viteve të para
- Rritja e efiçencës së
kategoritë në nevojë
energjisë nëpër shkolla
nëpërmjet politikave
sociale të reduktimit të
kostove për tu futur në
sisitemin arsimor (çerdhe,
kopësht, shkolla)

Program për
Përmiresimin e
Shërbimeve
Plan për zhvillimin e
Administrative shërbimeve elektronike në
Bashkiake
nivel lokal sistemi i
pagesave

Krijimi i One Stop Shop Institucionet:
për ofrimin e shërbimeve Bashkia Korçë
administrative bashkiake

bolles+wilson

X

X

X

X

X

X

X

X

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR
BASHKIA KORÇË

167

Shtesë shkolla “Sotir
Gurra” në qytet
Rikonstruksion i gjimnazit
“Ymer Dishnica”
Rikonstruksion i shkollës
“Tefta Tashko Koço”
Rikonstruksion i shkollës
“Naim Frashëri”
Rikonstruksion i shkollës
“Naum Veqilharxhi”
Rikonstruksion i shkollës
“Nuçi Naçi”
Ndërtim çerdhe e re në
qytet
Rikonstruksion i Kopshtit 6
në rrugën “Hamid Mani”
Rikonstruksion i Kopshtit
nr. 12 në rrugën “Avni
Rustemi”
Rikonstruksion i Kopshtit
nr. 9 në rrugën “Rexhep
Telhaj”
Rikonstruksion i Kopshtit
nr. 7 në rrugën “Demir
Progri”
Rikonstruksion i Kopshtit
nr. 11 në qytet
Shtesë kati dhe
rikonstruksion shkolla e
fshatit Lumalas
Rikonstruksion i shkollës
në fshatin Turan
Rikonstruksion i shkollës
9-vjeçare në fshatin Mborje
Rikonstruksion i shkollës 9
vjeçare në fshatin Qatrom
Rikonstruksion i shkollës
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OS 10

Zbutja e varfërisë

në fshatin Vinçan
Rikonstruksion i shkollës
9-vjeçare në fshatin Polenë
Ndërtim shkollë e re fillore
dhe kopsht për fëmijë në
fshatin Goskovë Lart
Ndërtim shkollë e re 9vjeçare në fshatin
Voskopojë
Ndërtim shkollë e re fillore
në fshatin Marjan
Rikonstruksion i pjesshëm i
shkollës 9-vjeçare në
fshatin Gjonbabas
Rikonstruksion i shkollës
9-vjeçare në fshatin
Vithkuq
Rikonstruksion i shkollës
në fshatin Leshnjë
Ndërtim shkollë e re 9vjeçare në fshatin
Kamenicë
Rikonstruksion i katit të
tretë të shkollës në fshatin
Mollaj
Plan Strehimi i Bashkisë, Institucionet:
afat gjatë për të plotësuar të Bashkia Korçë
gjithë kërkesat për Strehim Drejtoria Arsimore
sipas kategorive, duke Rajonale
parashikuar të gjitha
Ministria e Arsimit dhe
Programi për opsionet e trajtimit. (Zona, Sportit
Kostot, Ndërtimi, afatet etj)
mbrojtjen
sociale
Verifikimi i saktë i gjendjes Treguesit:
së banorëve në të gjithë - Mbulimi i të gjithë
Bashkinë që kanë nevojë territorit të banuar me
rrezet e shërbimit të
për Nd. Ekonomike
arsimit parauniversitar
Përgatitja e Një plani
brenda 5 viteve të para
Social Vendor, që mer në
15.000.000 lek

40.000.000 lek

5.000.000 lek

18.000.000 lek

1.800.000 lek

1.900.000 lek

40.000.000 lek
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bolles+wilson

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR
BASHKIA KORÇË

169

konsideratë trajtimin dhe - Garantimi i standardit
daljen nga skema
të përcaktuar nga MAS
ekonomike e familjeve të për numrin e
varfëra, nëpërmjet
nxënësve/klasë në të
politikave të punësimit, gjitha shkollat e
arsimit, kualifikimeve bashkisë
- Rikonstruksioni i të
profesionale, etj.
Banesa për komunitetin gjitha godinave
200.000.000 lek
arsimore të amortizuara
rom dhe egjiptian
brenda 5 viteve të para
Ndërtim i qendrës për
- Rritja e efiçencës së
moshën e tretë në fshatin
4.000.000 lek
energjisë nëpër shkolla
Voskop
Ndërtim kënd lojërash për
fëmijë në qendër të fshatit
3.000.000 lek
Voskop
Qendra komunitare për të
moshuarit
Ndërtim kënd lojërash për
fëmijë në fshatin
3.000.000 lek
Voskopojë
Rikonstruksion i sallës së
10.000.000 lek
fshatit Shtyllë
Rikonstruksion i sallës së
5.000.000 lek
fshatit Leshnjë
Rikonstruksion i sallës së
3.000.000 lek
fshatit Gjanç
Ndërtim kënd lojërash për
3.000.000 lek
fëmijë në fshatin Mollaj
Zgjerimi i Parkut “Rinia”
6.000.000 lek
Rikonstruksion i pishinës Institucionet:
400.000.000 lek
në qytet
Bashkia Korçë
Ndërtimi i klubit sportiv në Ministria e Arsimit dhe
25.000.000 lek
Sportit
qytet
Programi për
Sport Klubet vendore
Ndërtimi i fushave të
Sportin
FSHF
basketbollit, tenisit dhe
80.000.000 lek
minifutbollit në qytet
Rikonstruksion dhe shtesë e
2.500.000.000 lek
stadiumit “Skënderbeu”
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dhe galerisë së arteve
Punime për përshtatje për
brenda Fazës së Dytë të
Qendër Kulturore të
godinës së Prefekturës dhe zbatimit të PPV
- Hartimi i projektit për
Këshillit të Qarkut
përshtatjen në qendër

Rikonstruksion dhe shtesë e Treguesit:
pallatit të sportit “Tamara - Pishina e qytetit e
Nikolla”
rikonstruktuar brenda 3
Ndërtim dhoma veshje- vitesh
- Stadiumi dhe pallati i
zhveshje për fushat e
sportit
të rikonstruktuar
futbollit në qytet
brenda 3 vitesh
Ndërtim terren sportiv i - Pajisja e të gjithë
mbyllur (palestër) në
shkollave të ciklit
fshatin Bulgarec
parauniversitar me
Ndërtim terren sportiv i ambjente sportive të
mbyllur (palestër) në
hapura ose të mbyllura
fshatin Dishnicë
Ndërtim terren sportiv në
fshatin Voskopojë
Ndërtim terreni sportiv tek
Shkolla 9-vjeçare “Nuçi
Naçi”
Përfundimi i palestrës së
shkollës “Sevasti Qiriazi”
Ndërtim palestre në
shkollën “Asdreni”
Rikonstruksion i terrenit
sportiv të fshatit Leshnjë
Hartim projekti për ndërtim Institucionet:
Bibliotekë dhe Galeri të Bashkia Korçë
Arteve
Ministria e Mirëqenies
Ndërtim Bibliotekë dhe Sociale dhe Rinisë
Galeri e Arteve
Treguesit:
Hartim projekti për
- Hartimi i projektit për
përshtatjen për Qendër ndërtimin e biblotekës
Programi për
Kulturore
të godinës së dhe galerisë së arteve
Rininë
Prefekturës dhe Këshillit të brenda vitit të parë
Qarkut
- Ndërtimi i bibliotekës
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Mjedis natyror i
mbrojtur në
përputhje me
standardet teknike
e ligjore për
trajtimin e
Mbrojtja dhe
ekosistemeve dhe
zhvillimi i mjedisit
OS 11
ruajtjen e
bazuar në burimet
biodiversitetit, e
vendore të Bashkisë
në të njëjtën kohë
duke siguruar
kushtet e
nevojshme për
zhvillimin urban

Rehabilitimi i fushës së
mbetjeve
Gjetja e shesheve dhe
vlerësimi inxhinierik,
teknologjik dhe parafizibël
Burimet njerëzore:
për rehabilitimin e
vendhedhjes për sistemimin Gjatë hartimit dhe
ekologjik të mbetjeve inerte zbatimit të disa prej
në Korçë (metodat dhe projekteve me fokus
mjedisin synohet të
rrugët e zgjidhjes)
angazhohen edhe
Përgatitja e planit të
përfaqësues të
menaxhimit të mjedisit në
shoqërisë civile të cilët
kuadër të nxitjes së
janë aktivë në këtë
zhvillimit të qëndrueshëm
fushë
Programi i
të turizmit
Treguesit:
Menaxhimit të
Identifikimi dhe verifikimi - Rehabilitimi i fushës
Mjedisit
i pikave të nxehta
së mbetjeve brenda tre
mjedisore". Përmirësimin e viteve
bashkëpunimit rajonal për - Hartimi i planit të
menaxhimin e rrezikut nga menaxhimit të mjedisit
pikat e nxehta të ndotjes, brenda dy viteve të
Projekt per menaxhimin para
ndërkufitar të burimeve të - Të paktën dy projekte
përbashkëta natyrore. ndërkufitare të zbatuara
Pastrimi i lumit anës fshatit në kuadër të
Voskop dhe Goskovë menaxhimit të
burimeve të
Poshtë
përbashkëta natyrore
Ndërtimi i mureve anësorë
brenda tre viteve të
të përrenjve të Zhombrit
para
dhe Xegës

kulturore të godinës së
prefekturës brenda vitit
të parë
- Realizimi i punimeve
të ndërtimit për
përshtatjen në qendër
kulture të godinës së
prefekturës brenda 3
viteve të para
Institucionet:
Bashkia Korçë
Ministria e Mjedisit
ARM
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Mjedisi

Pastrimi i lumit në lagjen - Pastrimi dhe
Saraq të fshatit Vithkuq sistemimi i disa
lumenjve brenda tre
viteve të para, dhe në
Sistemimi i lumit të
vijim periodikisht çdo
Kamenicës
vit.
Projekt për përdorimin e Institucionet:
biomasës
Bashkia Korçë
Projekt për fizibilitetin e Ministria e Mjedisit
Ministria e Energjisë
Energjisë së erës
dhe Industrisë
Ngritja e një TEC-i me
energji nga gazësjellësi Tap
Treguesit:
për të evituar burimet nga
Program për
- Hartimi i projekteve
biomasa, lënde e
zhvillimin e
për përdorimin e
diversifikuar.
Energjisë
biomasës dhe energjisë
Alternative
së erës brenda 3 viteve
të para
- Hartimi i projektit për
Stukturat Bashkiake për krijimin e
menaxhimin e pyejeve infrastrukturës
qendrore për ngrohje në
qytetin e Korçës brenda
5 viteve të para
Fushata sensibilizuese Institucionet:
publike në lidhje me
Bashkia Korçë
përdorimin e qëndrueshëm Ministria e Mjedisit
të pyjeve dhe ruajtjen e
florës dhe faunës,
Treguesit:
- Rehabilitimi i 50% të
Zhvillimi i një grupi
sipërfaqeve
të
përdoruesish të pyjeve duke
Programi i
shpyllëzuara/dëmtuara
përfshirë familjet si
Menaxhimit të
brenda 5 viteve të para
praktika të reja të
Pyjeve
- Rigjenerimi i kurorës
menaxhimit.
së gjelbër të Moravës
Rigjenerimi i kurorës së
dhe Rigjenerimi i
gjelbër të Moravës
Parkut Kombëtar
Rigjenerimi i Parkut
“Bredhi i Drenovës”
Kombëtar “Bredhi i
brenda fazës së parë të
Drenovës”
zbatimit të PPV-së
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4.4 Ndryshimet e nevojshme në kuadrin ligjor dhe administrativ në nivel
vendor.
Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Korçë ka reflektuar parashikimet ligjore të
ligjit nr.107/2014 dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Gjatë hartimit të këtij plani, në kuadër të
përmbushjes së detyrimeve ligjore si dhe me qëllim njohjen e thelluar të territorit, janë kryer një sërë
analizash të thelluara të cilat kanë orientuar nevojën për ndërhyrje të parashikuar dhe propozuar në
këtë PPV.
Nisur nga tipologjia zhvillimore, të dhënat ekzistuese dhe karakteristikat e zonave të ndryshme, pjesë
përbërëse të Bashkisë Korçë, është vënë re që jo gjithmonë Standardet e Planifikimit të Shërbimeve
Publike të referuara sipas VKM.671, reflektojnë nevojat reale të të gjitha njësive administrative
dhe fshatrave të kësaj Bashkie. Është e rëndësishme që këto standarde të jenë të adaptueshme sipas
kontekstit, dhe ndonëse duhet të merren parasysh si orientim për qëllime planifikimi, ato duhet të
jenë fleksibël dhe të ndryshueshme sipas rastit, në përmbushje të nevojave kontekstuale si dhe në
përmbushje të parashikimeve ligjore sektoriale.

4.5 Përcaktimet kryesore për Termat e Referencës për Planet e detajuara
Vendore
Bashkia Korçë ka përcaktuar përmes kësaj PPV-je njësitë strukturore të cilat do t’i nënshtrohen
hartimit të planeve të detajuara vendore, mbi bazën e kritereve ligjore dhe atyre të parashtruara në
këtë dokument. Këto PDV do të hartohen me nismë publike ose private në zona të cilat janë:
o një njësi strukturore;
o disa njësi strukturore bashkë;
o çdo zonë me prioritet për zhvillim
Qëllimi kryesor i Planeve të detajuara vendore do të jetë zhvillimi dhe/ose rizhvillimi i një zone,
rigjenerimi /ripërtëritja e një zone kryesisht urbane, ndërtimi i infrastrukturave publike.
Planet e detajuara vendore kanë për objekt nëndarjen dhe/ose bashkimin për qëllim zhvillimi. Nisma
për hartimin e tyre duhet të mbështetet nga pronarët që kanë në pronësi jo më pak se 51 për qind të
sipërfaqes së zonës, për të cilën propozohet plani i detajuar vendor.
Kryetari i bashkisë merr vendimin mbi miratimin e planit të detajuar vendor brenda 45 ditëve nga data
e paraqitjes për shqyrtim të dokumentacionit të plotë përfundimtar dhe pasi ka informuar dhe kryer
takime publike me palët e interesuara.
Kryetari i bashkisë vendos mbi miratimin e planit të detajuar vendor mbi bazën e raportit teknik, të
përgatitur nga strukturat përgjegjëse të planifikimit të autoritetit vendor dhe të botuar në Regjistrin
e Planifikimit të Territorit dhe vetëm në rast se nuk shprehen kundër banorët që kanë në pronësi më
shumë se një të tretën e sipërfaqes së zonës përkatëse.Në rast se ka kundërshtime, kryetari i njësisë së
qeverisjes vendore organizon takime publike me palët e interesuara, shqyrton vërejtjet ose propozimet
përkatëse dhe vlerëson reflektimin e tyre në planin e detajuar vendor.
Në përfundim të proçesit, kryetari vendos në lidhje me miratimin e planit duke u shprehur edhe në
lidhje me pranimin ose mospranimin e propozimeve dhe vërejtjeve të depozituara.
Këshilli Bashkiak monitoron proçesin e miratimit të PDV-së dhe garanton respektimin e proçedurave
ligjore për miratimin e saj. Në rast se konstaton mangësi apo shkelje, këshilli e kthen PDV-në për
rishqyrtim nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore, brenda 60 ditëve nga miratimi i saj.
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Përpara vendimmarrjes së mësipërme, këshilli mund të organizojë një ose disa takime publike me
palët e interesuara.
Plani i detajuar vendor me nismë private regjistrohet në regjistrin e pasurive të paluajtshme si bazë
për kryerjen e transaksioneve me pronën. Parcelat e reja që krijohen nga nënndarja dhe/ose bashkimi
i parcelave ekzistuese janë objekt transaksioni vetëm pasi të jetë regjistruar në regjistrin e pasurive të
paluajtshme në pronësi të autoritetit publik përkatës.
Struktura, forma, pjesët përbërëse të përmbajtjes, proçesi për nismën, informimin dhe takimet publike
të detyrueshme, hartimin dhe miratimin e planit të detajuar vendor, kriteret për përcaktimin e kufijve
të zonës që trajtohet me plan të detajuar vendor dhe kushte të tjera, përcaktohen në rregulloren e
zhvillimit.
Proçesi i hartimit të PDV-së shoqërohet nga përgatitja e studimit paraprak të fizibilitetit, ku llogariten
përqindjet e përfitimeve nga zhvillimi, në mënyrë të drejtë dhe proporcionale me kostot dhe kontributin
në zhvillim. Përfitimet, kontributi dhe kostot janë financiare ose të mira materiale që përfshijnë të
drejtat për zhvillim dhe vlerën e rritur të tokës si rezultat i planifikimit ose investimeve publike.
Përfitimet e Bashkisë Korçë nga të drejtat për zhvillim dhe vlera e rritur e tokës do të përdoren për
ndërtimin ose financimin e infrastrukturave publike, kryesisht në zonën ku janë përftuar.
Sipas VKM 671, Dokumenti i PDV-së përmban, të paktën,:
o dokumentin e analizës për zonën/njësinë;
o strategjinë e zhvillimit të zonës/njësisë;
o propozimin me përcaktime territoriale;
o rregulloren e PDV-së;
o vlerësimin ekonomik dhe financiar për zbatimin e PDV-së (Studimin e fizibilitetit);
o hartat që shoqërojnë dhe pasqyrojnë përmbajtjen e secilës prej pikave më sipër, në shkallën
që varion nga 1:500 në 1:2,000, në përputhje me madhësinë e zonës;
o relacionin e propozimeve të planit;
o studimin e vlerësimit të ndikimit nga zhvillimi dhe ndikimit në mjedis;
o planin e veprimeve dhe investimeve për zbatimin e PDV-së;
o indikatorët për monitorimin e zbatimit të PDV-së;
o në rastet e PDV-së me nismë private, dokumenti i PDV-së përmban edhe kontratën e
bashkëpunimit mes palës private të interesuar për hartimin e PDV-së dhe autoritetit
përgjegjës për hartimin e PDV-së.
Dokumenti i analizës për zonën paraprin përcaktimet e planit dhe bazohet në analizën e thelluar që
ofrohet nga PPV-ja apo PVS-ja. Në çdo rast, analiza e zonës/njësisë përmban:
o hartat në shkallë 1: 500 ose 1:2,000 në varësi të sipërfaqes së zonës/njësisë përkatëse, që
prezantojnë rilevimin teknik të topografisë, hapësirave, përdorimeve, parcelave, objekteve
dhe infrastrukturave në zonë, emërtimet, dimensionet, si dhe kufirin e saj;
o dokumentim të detajuar fotografik të zonës/njësisë;
o hartën shoqëruar me listën e pronarëve të parcelave dhe objekteve dhe të gjitha të dhënat
për çdo pronë sipas regjistrit të pasurive të paluajtshme;
o relacionin me rregullat dhe hartat që tregojnë zonat dhe strukturat e mbrojtura, nëse ka të
tilla, në përputhje me legjislacionin në fuqi për mjedisin dhe për trashëgiminë kulturore;
o analizën e detajuar të problemeve mjedisore, të peizazhit dhe të infrastrukturave, në
përputhje me përcaktimet e Planit të Përgjithshëm Vendor apo planeve vendore sektoriale;
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o analizën e cilësisë së objekteve ekzistuese dhe të nevojave për rigjenerim, konservim apo
mirëmbajtje.
Strategjia e zhvillimit të zonës bazuar në përcaktimet e Planit të Përgjithshëm Vendor.
Propozimi me përcaktime territoriale me komponentët, disa prej të cilëve janë listuar më poshtë:
o relacionin dhe hartat për planin e propozuar të përdorimit të tokës pas riorganizimit të
parcelave përmes ndarjes dhe/ose bashkimit. Përdorimi i tokës paraqitet për kategoritë
bazë, nënkategoritë dhe për funksionet apo aktivitetet sipas shpërndarjes së tyre në parcela
dhe në çdo objekt;
o relacionin dhe hartat për planin e propozuar të të gjitha infrastrukturave të nevojshme
kryesore dhe dytësore në zonë, përfshirë parkimin;
o paraqitjen grafike të propozimeve për të garantuar akses dhe përdorim të barabartë dhe të
pavarur të hapësirave nga të gjithë personat;
o përcaktimin në hartë dhe argumentimin në relacion të objekteve që do të shemben dhe
atyre që do të rigjenerohen dhe/ose do të restaurohen;
o paraqitjen volumetrike dhe gjurmën e objekteve/strukturave të parashikuara;
o paraqitjen e detajuar në relacion dhe në hartë të shpërndarjes së intensitetit të ndërtimit dhe
të koefiçientit të shfrytëzimit të tokës për çdo parcelë, si dhe të distancave dhe lartësive të
objekteve në përputhje me rregulloren e zhvillimit;
o mënyrën e zbatimit të instrumenteve të drejtimit të zhvillimit në përputhje me ligjin dhe
me rregulloret përkatëse.
Rregullorja e PDV-së përmban, të paktën,:
o përkufizimet e termave të përdorur;
o shpjegimin e kodeve të përdorura për:
- kategoritë dhe nënkategoritë e përdorimit të tokës;
- sistemet/ zonat/ njësitë;
- kode të tjera sipas rastit.
o normat, treguesit dhe standardet e zbatueshme të planifikimit, sipas kësaj rregulloreje;
o rregullat e ruajtjes së mjedisit, peizazhit, burimeve natyrore, zonave dhe objekteve të
trashëgimisë kulturore, që përfshijnë, të paktën,:
- normat dhe standardet për zhvillimet, që kanë ndikim në mjedis, shëndet, peizazh
dhe në trashëgimi kulturore, sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi.
- normat, standardet dhe rregullat për zonat dhe objektet e trashëgimisë kulturore,
historike dhe mjedisore, nëse ka elemente të tillë në zonë;
o përcaktimin e vijës mbrojtëse përgjatë elementeve ujore (vija blu), nëse ka elemente të
tilla në zonë.
o rregullat për zhvillimin e njësisë/zonës që përmbajnë, të paktën,:
- kushtet e zhvillimit;
- kategoritë bazë dhe nënkategoritë e përdorimit të tokës;
- aktivitetet dhe funksionet në përputhje me kategoritë e përdorimit të tokës;
- Përdorimet që lejohen, ndalohen apo kushtëzohen, përfshirë kushtet përkatëse.
o të drejtat dhe kufizimet ligjore, publike apo private, që rrjedhin nga përdorimi i treguesve
të zhvillimit;
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o rregullat e nënndarjes dhe të bashkimit të parcelave në çdo njësi:
o rregullat e sistemit rrugor dhe transportit që përmbajnë, të paktën:
- përcaktimin dhe përshkrimin e kategorive të rrjetit rrugor në përputhje me
legjislacionin e posaçëm;
- kushte teknike dhe përmasat;
- parametrat e skemës së lëvizshmërisë dhe të transportit, sipas legjislacionit të
posaçëm;
- përcaktimin e vijës së ndërtimit (vija e kuqe) përgjatë anëve të trupit të rrugës;
o rregulla arkitektonike, sipas rastit;
o rregullat për përdorimin e hapësirave nga “Personat me aftësi të kufizuara”.
Në përputhje me legjislacionin në fuqi, proçesi i hartimit të PDV-së shoqërohet nga përgatitja e
studimit paraprak të fizibilitetit, ku llogariten përqindjet e përfitimeve nga zhvillimi, në mënyrë të
drejtë dhe proporcionale me kostot dhe kontributin në zhvillim. Përfitimet, kontributi dhe kostot janë
financiare ose të mira materiale që përfshijnë të drejtat për zhvillim dhe vlerën e rritur të tokës si
rezultat i planifikimit ose investimeve publike.

4.6 Përcaktimet kryesore për Termat e Referencës për Planet Sektoriale
Strategjia, parashikimet dhe rregulloret e Planeve Vendore Sektoriale përcaktohen mbi bazën e
Strategjisë Kombëtare Sektoriale, të PPV-së dhe buxhetit afatmesëm dhe vjetor të bashkisë.
Plani vendor sektorial, teksa hartohet e zbatohet, duhet të ndjekë parimet e planifikimit si një proçes
pune përherë në vazhdimësi.
Autoriteti përgjegjës, përmbajtja e dokumentit të PVS-së, përmbajtja e dokumentit të PVS-së, nisma
për hartimin e PVS-së; hartimi i PVS-së, bashkërendimi i PVS-së, këshillimi dhe takimi publik në
kuadër të PVS-së, botimi në regjistër i PVS-së, miratimi, hyrja në fuqi e PVS-së kryhen duke ndjekur
si bazë proçedurat e përcaktuara për PPVdhe PKS.
Disa nga planet sektoriale që duhet të hartohen në vijim të zbatimit të kësaj PPV-je janë:
1- Plani sektorial i transportit të qëndrueshëm: Me qëllim dhënien e zgjidhjeve afatgjata për
të përmirësuar dhe efiçentuar flukset e transportit privat dhe publik në Bashkinë e Korçës. Ky
plan duhet të synojë:
a. Zgjidhjen e skemës së transportit publik me synim mbështetjen e rolit të Bashkisë
së Korçës si një nyje rajonale transporti si dhe përmirësimin e lidhjes së Njësive
Administrative me qytetin e Korçës
b. Mundësimin e kthimit në rrugë këmbësore të disa segmenteve rrugore në qendrën
historike dhe ansamblin muzeal të qytetit të Korçës
c. Lidhje më efiçente të zonave periferike të bashkisë me shërbimet shëndetësore,
arsimore dhe sociale përmes transportit publik
d. Promovimin e lëvizjës së gjelbër dhe uljen e emetimeve të karbonit në ajër
ii.

Plani sektorial i menaxhimit të mjedisit: Me qëllim përmirësimin e cilësisë së mjedisit në
Bashkinë Korçë dhe mbrojtjen e aseteve natyrore. Me qëllim përmirësimin e cilësisë së mjedisit
në Bashkinë Korçë dhe mbrojtjen e aseteve natyrore. Ky plan duhet të përmbaje minimalisht:
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a. Politika që lidhen me Përmirësimin e Cilësisë Urbane dhe ato që lidhen me Mbrojtjen
dhe Përmirësimin e Cilësisë së Mjedisit, si dhe Politika që lidhen me zhvillimin e
Qëndrueshëm Ekonomik dhe Përmirësimin e Infrastrukturës apo Politika që lidhen me
vendosjen e standarteve të projektimit urban, dhe krijimin e Parqeve Rajonale.
b. Masat per mbrotjen e burimeve karstike, si akuiferi me i rëndesishëm i Bashkisë së
Korçës dhe mbrojtjen e burimeve kryesore, shtimin e kapaciteteve ujore, ku kryesori
të jetë akuiferi, me porozitet çarje-karst.
c. Përmirësimin e pyjeve të lisit, rehabilitimit të tyre në një kohë sa më të shkurtër për
rritjen e prodhimtarisë së tyre.
d. Mundësinë e ngritjes së një landfilli industrial qëndror për depozitimin e mbetjeve
të ngurta industriale mbas trajtimit të tyre me metodat e përcaktuara nga Konventa
e Bazelit, duke shmangur depozitimin e tyre në landfillet urbane. Planet duhet te
saktesojne orientimin drejt trajtimit te tyre sipas hiearkise qe eshte me praktikja dhe
me e arritshmja ne nivelet e ulta, te nderlidhura me masa qe varen shume nga aktoret
kryesore ne qeverisjen qendrore , politikat e saj dhe pergjegjesite e prodhuesve.
e. Parashikimet per korridore ekologjike urbane, nga niveli lokal apo ndër rajonal deri
në ato ndërshteteror. Konkretisht, rajoni i Korçës mund të ketë një korridor ekologjik
kulturor urban (KEKU) në rang lokal, siç mund të jetë ai lindje perëndim Parku
Kombëtar i Drenovës me zonën e menduar për park Kombëtar i Ostrovicës, i cili
mund të vazhdojë duke marë kuptimin e një KEKU regjional në drejtim të Tomorrit.
f. Sigurimi i korridoreve të migrimit dhe siguria e kafshëve, ku të ulet fragmentimi i
habitateve të llojeve, duke krijuar pasazhe për kafshët e egra në linjat ekzistuese të
lëvizjes (veçanërisht për gjitarët dhe amfibet). Në zonat ku planifikohet infrastruktura
e re, duhet të sigurohet ruajtja e rrugëve ekzistuese të migrimit. Këto masa do të
lehtësojnë lidhjet mes habitateve (rivendosin apo ruajnë rrugët e migrimit) të specieve
dhe arrijnë e objektivat mjedisore që lidhen me mbrojtjen e natyrës.
g. Rehabilitimi /Inkapsulimi i pikave të nxehta mjedisore, rinovimi urban dhe ripërdorimi
i tokës, duke i kthyer në zonë të gjelbra me vlerë rekreative për qytetin, të tjerat në
përputhje me normat e sigurisë.
2- Plani sektorial i strehimit: I cili duhet të synojë garantimin e mundësive të strehimit të
përballueshëm financiarisht për të gjithë banorët e Bashkisë Korçë. Ky plan duhet të përmbajë
minimalisht:
a. Analizë të thelluar mbi situatën aktuale të strehimit në Bashkinë Korçë
b. Analiza të thelluara demografike dhe parashikime të nevojave për strehim
c. Propozime të zgjidhjeve të ndryshme nga pikëpamja tipologjike dhe parashtrim i
alternativave më optimale për të reduktuar sa më shumë konvertimin e tokës bujqësore
në tokë urbane për qëllime strehimi
d. Propozime të skemave të ndryshme financiare dhe rolit që duhet të luajë Bashkia për
të garantuar strehim të përballueshëm
e. Propozime konkrete mbi projekte me fokus strehimin social
3- Plani sektorial për zhvillimin e Edukimit: Ky plan sektorial duhet të ketë qëllim kryesor
përmirësimin e ofrimit të shërbimit arsimor në Bashkinë e Korçës dhe rritjen e cilësisë së
mësimdhënies në këtë bashki. Ky plan duhet të përmbajë minimalisht:

178

bolles+wilson

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KORÇË

a. Plan për shpërndarjen efiçiente të godinave arsimore, sipas frekuentimit dhe distancave
, duke menduar transportin
b. Plan Investimesh i prioritizuar për rikonstruksionet e shkollave me fokus njesitë
adminsitrative
c. Plan Investimesh për ndërtimin e Çerdheve dhe Kopshteve në territorin e Bashkisë
d. Propozime për zhvillimin e Arsimit Profesional lidhur me nevojat e rajonit.
e. Një listë me Projekte Pilot për Shkollat me Bazë Komunitetin
f. Propozime për masa që duhet të ndërmerren për të garantuar gjithëpërfshirje në
sistemin arsimor të detyrueshëm

4.7 Evidentimi i faktorëve që mund të shkaktojnë një rishikim të pjesshëm
të PPV-së.
PPV-ja është objekt ndryshimi, kur është e nevojshme, sipas pikës 2, të Nenit 26 të Ligjit 107/2014,
dhe në çdo rast objekt rishqyrtimi të plotë çdo 15 vjet. Proçesi për shqyrtimin e plotë të tyre fillon 2
vjet para përfundimit të afatit të sipërpërmendur, sipas së njëjtës proçedurë të ndjekur për miratimin
e tyre.
Po sipas këtij ligji, PPV-ja mund të ndryshojë edhe kur ka ndarje administrative dhe territoriale,
ndryshime të paparashikuara demografike, sociale dhe ekonomike, ndryshime të shkaktuara nga kriza
sektoriale apo nga forca madhore, si dhe në rastet kur lind nevoja e harmonizimit me dokumente të
një niveli më të lartë planifikimi apo të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Europian.
Proçesi i rishikimit dhe i miratimit të planit realizohet sipas përcaktimeve të proçedurës së thjeshtuar
në përputhje me nenin 14, të VKM 607, “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”.
Proçedura e thjeshtuar është proçedura e cila ka për qëllim të shkurtojë afatet e proçesit të rishikimit
të dokumenteve të planifikimit sipas parashikimeve ligjore përkatëse. Përjashtim nga ky rregull
përbëjnë planet e detajuara vendore.
Proçedura e thjeshtuar, zbatohet kur:
o PPV-ja e Bashkisë Korçë do të rishikohet për çështje që nuk prekin qëllimet e përmbajtjen e
saj dhe nuk cenojnë vlerat natyrore, cilësinë e mjedisit, zonat e mbrojtura, tokat bujqësore,
biodiversitetin dhe trashëgiminë natyrore e kulturore;
o rishikimi i rregulloreve të planifikimit nuk shoqërohet me ndryshime të strategjisë
territoriale dhe të parashikimeve të planit përkatës;
o rishikimi i dokumenteve sipas pikës 1, më lart, shoqërohet me kritere apo kushte më të
hollësishme sesa dokumenti në fuqi;
o parashikohet sipas legjislacionit të posaçëm sektorial.
Përdorimi i proçedurës së thjeshtuar ka për efekt përjashtimin e miratimit të nismës, si dhe
përgjysmimin e afateve të përcaktuara për bashkërendimin e këshillimin dhe takimin publik sipas
ligjit të planifikimit dhe akteve nënligjore përkatëse.
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KAPITULLI V
5.1 VLERËSIMI I SHPEjTË I KAPACITETEVE INSTITUCIONALE
TË dEPARTAMENTIT TË PLANIFIKIMIT dHE KONTROLLIT TË
zHVILLIMIT TË TERRITORIT
Bashkia e Korçës me miratimin e Buxhetit të vitit 2016, ka miratuar edhe strukturën e Bashkisë e
cila përmban 1021 punonjës. Kjo strukturë tashmë përfshin edhe Njësitë e reja Adminsitrative që ju
shtuan pas reformës por edhe funksione të reja qe i janë deleguar Bashkisë në kuadër të reformës së
decentralizimit të shërbimeve.
Pavarësisht që në praktikë tashmë Njësitë Administrative kanë filluar të funksionojnë me stafet e tyre,
është e nevojshme pikë së pari një rishikim i Rregullores për Organizimin, Funksionimin, Detyrat
dhe Kompetencat e Administratës së Bashkisë Korçë, pasi ajo vazhdon të jetë me të njëjtën strukturë
siç ishte në kohën kur Bashkia përfaqësonte vetëm qytetin e Korçës. Detajimi në nivel strukture,
pozicionesh dhe hierarkie për stafin e Njësive Adminstrative është i rëndësishëm të reflektohet në
rregullore.
Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit.
Kjo Drejtori udhëheq dhe orienton, në territorin administrativ, zhvillimin dhe mbrojtjen e
territorit, nëpërmjet hartimit dhe miratimit të instrumenteve vendore të planifikimit dhe integrimit/
përputhshmërisë së tyre me instrumentet kombëtare të planifikimit. Detyrat e kësaj Drejtorie janë:
•

Përcakton standarde e kushte të hollësishme në rregulloret vendore të kontrollit të zhvillimit

•

Ushtron kontrollin e zhvillimit për zbatimin e instrumenteve kombëtare e vendore të planifikimit
në territorin administrativ dhe merr masat e nevojshme sipas ligjit, për të shmangur shkeljet
mjedisore, të shëndetit e sigurisë publike e abuzimet në territor

•

Administron dhe merr masa për një politikë aktive të menaxhimit të tokës e të zhvillimit në
të, sipas përcaktimit të ligjit

•

Rregjistron të dhënat e përgjithshme e individuale, sipas mjeteve tradicionale të informimit
dhe në rregjistrin e planifikimit të territorit

•

Zhvillon e nxit veprimtarinë profesionale në fushën e planifikimit të territorit

•

Drejton e nxit programe për ndërgjegjësimin e edukimin publik për përgjegjësinë e qytetarëve
në mbajtjen pastër të mjedisit

•

Bashkëpunon me autoritetet e planifikimit të çdo niveli e raporton rregullisht për gjendjen
e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit nëpërmjet rregjistrit dhe metodave
tradicionale të informimit publik

•

Informon publikun për të gjithë proçesin planifikues e zhvillimet në territor dhe siguron akses
të plotë e të lehtë në të dhënat e lidhura me këtë proçes

•

Siguron e zhvillon burimet e nevojshme njerëzore e profesionale për planifikimin e territorit,
kontrollin e zhvillimit, përmirësimin e mjedisit dhe administrimin e rregjistrit
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•

Koordinon proçesin e mbulimit të territorit me PDV dhe merr pjesë në proçesin e bashkërendimit
dhe këshillimit gjatë hartimit të projektit të PDV.

•

Kontrollon planet e detajuara vendore që paraqiten në bashki nga subjekte private dhe
shtetërore në lidhje me zbatimin e ligjshmërisë.

•

Përgatit dhe zhvillon analiza dhe mbledhje periodike lidhur me objektivat e punës dhe detyrat
e tyre.

•

Ideon projekte për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, arsimore dhe shëndetësore të
institucioneve në varësi në të gjithë natyrën e tyre.
Mbron Planin e Përgjithshëm Vendor në Këshillin Bashkiak e KKT.

•
•

Trajton dokumentacionin e paraqitur pranë Bashkisë Korçë për kërkesa për kryerje punimesh,
në përputhje me planin e përgjithshëm vendor dhe planet e detajuara vendore të miratuara dhe
legjislacionin në fuqi. Kontrollon zbatimin e lejeve të zhvillimit e të ndërtimit.

•

Përcakton standarde e kushte të hollësishme në rregulloret vendore të kontrollit të zhvillimit

•

Ushtron kontrollin e zhvillimit për zbatimin e instrumenteve kombëtare e vendore të planifikimit
në territorin administrativ dhe merr masat e nevojshme sipas ligjit, për të shmangur shkeljet
mjedisore, të shëndetit e sigurisë publike e abuzimet në territor

•

Administron dhe merr masa për një politikë aktive të menaxhimit të tokës e të zhvillimit në
të, sipas përcaktimit të ligjit

•

Rregjistron të dhënat e përgjithshme e individuale, sipas mjeteve tradicionale të informimit
dhe në rregjistrin e planifikimit të territorit

•

Zhvillon e nxit veprimtarinë profesionale në fushën e planifikimit të territorit

•

Drejton e nxit programe për ndërgjegjësimin e edukimin publik për përgjegjësinë e qytetarëve
në mbajtjen pastër të mjedisit

•

Bashkëpunon me autoritetet e planifikimit të çdo niveli e raporton rregullisht për gjendjen
e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit të territorit nëpërmjet rregjistrit dhe metodave
tradicionale të informimit publik

•

Informon publikun për të gjithë proçesin planifikues e zhvillimet në territor dhe siguron akses
të plotë e të lehtë në të dhënat e lidhura me këtë proçes

•

Siguron e zhvillon burimet e nevojshme njerëzore e profesionale për planifikimin e territorit,
kontrollin e zhvillimit, përmirësimin e mjedisit dhe administrimin e rregjistrit

•

Koordinon proçesin e mbulimit të territorit me PDV dhe merr pjesë në proçesin e bashkërendimit
dhe këshillimit gjatë hartimit të projektit të PDV.

•

Kontrollon planet e detajuara vendore që paraqiten në bashki nga subjekte private dhe
shtetërore në lidhje me zbatimin e ligjshmërisë.

•

Përgatit dhe zhvillon analiza dhe mbledhje periodike lidhur me objektivat e punës dhe detyrat
e tyre.

•

Ideon projekte për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, arsimore dhe shëndetësore të
institucioneve në varësi në të gjithë natyrën e tyre.

•

Mbron Planin e Përgjithshëm Vendor në Këshillin Bashkiak e KKT.

•

Trajton dokumentacionin e paraqitur pranë Bashkisë Korçë për kërkesa për kryerje punimesh,
në përputhje me planin e përgjithshëm vendor dhe planet e detajuara vendore të miratuara dhe
legjislacionin në fuqi. Kontrollon zbatimin e lejeve të zhvillimit e të ndërtimit.
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Kjo Drejtori përbëhet nga 4 sektorë si më poshtë:
- Sektori për planifikimin e territorit dhe projektimin
Aktualisht ky sektor ka:
- 1 Përgjegjës sektori
- 1 Specialist Arkitekt
- 1 Inxhinier Ndërtimi ( Preventivues)
-

Sektori për zhvillimin dhe kontrollin e tokës

Aktualisht ky sektor ka:
- 1 Përgjegjës
- 2 Arkitektë
- 1 Inxhinier Ndërtimi
- 1 Arshiviste
- 1 Jurist
-

Sektori për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit

Aktualisht ky sektor ka:
- 1 Përgjegjës
- 1 Specialiste
-

Sektori për administrimin e rregjistrit të territorit – “gIS“
1 Përgjegjës
2 Specialiste (Inxhineri Ndërtimi dhe Gjeodet)

Rekomandime
- Ngritja e një sistemi të integruar të gIS brenda Bashkisë, i cili do ti shërbejë
drejtorisë së Urbanistikës por edhe gjithë sektorëve të tjerë brenda bashkisë për
nevoja të planifikimit dhe zbatimit të planeve. Departamenti i Urbanistikës në Bashkinë
e Korçës ka specialistë të veçantë që e përdorin GIS-in por ky nuk është një sistem i
integruar që të përdoret nga gjithë Departamenti. Shumica e specialistëve vazhdojnë të
punojnë kryesisht me AutoCAD dhe harta fizike. Ngritja e sistemit GIS ka të bëjë së pari
me infrastrukturën hardware të Bashkisë. Një rrjet kompjuterash me një server i cili do të
përballonte ngarkesën e platformës GIS. Gjithashtu një sistem funksional për platformën
GIS do të kërkonte edhe një lidhje interneti të mire që do të mundësonte thirrjen e shtresave
të ndryshme te infromacionit edhe online.
-

Rishikimi i strukturës së Drejtorisë së Urbanistikës dhe Planfikimit të Territorit.
o Rekomandohet që në strukturën e Njësive Administrative (rurale) të ketë të paktën një
punonjës që të jetë strukturë e Drejtorisë e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të
Territorit. Ky punonjës me profesion Urbanist/Arkitekt/Inxhiner do të ndjekë zbatimin
e planeve në nivel të njësisë administrative, do të kryejë verifikimet konkrete të
territorit, do të azhornojnë informacionet e territorit etj.
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-

Trajnimi i stafit të Bashkisë në përdorimin e platformave GIS. Momentalisht brenda
Bashkisë, kapacitetet për të përdorur në mënyrë të pavarur platformat GIS janë të limituara.
Pra ka specilaistë të mirë që dinë të përdorin GIS-in, por përdorimi nuk është i përhapur
në të gjithë strukturën e Drejtorisë. Me anë të trajnimeve stafi i Drejtorisë së Urbanistikës
ka mundësi të fillojë të përdorë në mënyrë të rregullt platformën GIS për nevoja pune.
Hartimi i një plani specifik me trajnime për GIS është i nevojshëm në terma afatshkurtër
për Bashkinë. Ky trajnim duhet të përmbajë si module që kanë të bëjnë me përdorimin
e programeve specifike por edhe tajnime që kanë të bëjnë me standartet shtetërore të
kërkuara të GIS dhe ato të Regjistrit Elektronik.

-

Trajnimi i Stafit të Bashkisë me kuadrin ligjor të nevojshëm për Planifikimin e
Territorit. Ky trajnim është i nevojshëm sidomos për ligjin e ri të Planifikimit të territorit,
por duhet të perfshijë edhe ligjet e tjera që lidhen drejtpërsëdrejti me planifikimin.

-

Azhornimi i informacionit në lidhje me asetet publike të Bashkisë. Gjatë proçesit të
planifikimit u vu re që ka akoma mangësi në identifikimin, regjistrimin dhe azhornimin e
aseteve publike të cilat kanë kaluar në pronësi të Bashkisë. Disa faktorë janë të jashtëm
(azhornimi nga ZRPP, apo fakti që regjistrimi i pronave ka një kosto relativisht të madhe
për Bashkinë), por disa faktorë janë të lidhur me Bashkinë drejtpërsëdrejti. Ngritja e një
grupi pune me qëllim të posaçëm, identifikimin, regjistrimin ne databasë dhe azhornimin
e informacionit të aseteve publike është një hap i domosdoshëm që duhet filluar menjëherë
nga Bashkia.

-

Krijimi i strukturës së zyrës së Statistikave brenda Bashkisë. Aktualisht në Bashkinë
e Korçës, çdo Drejtori ka për detyrë të mbajë “statistikat” e fushës së vetë duke krijuar
regjistra më vete të dhënash. Mungon një sistem i integruar i të dhënave. Rekomandohet
që të krijohet një zyrë më vete e Statistikave e cila të mbajë këtë sistem të integruar
dhe të komunikojë me Drejtoritë specifike për përmbajtjen e informacioneve specifike
duke marrë atributet e një zyre me lidhje horizontale me të gjitha Drejtoritë e Bashkisë.
Gjithashtu kjo Zyrë duhet njëkohësisht të krijojë marrëdhënie të ngushta me Drejtoritë
Rajonale të funksioneve të dekoncentruara të qeverisë (Bujqësia, Mjedisi etj) dhe të kryejë
azhornime periodike të informacionit. Kjo zyrë duhet të furnizojë me të dhëna statistikore
sistemin GIS të Bashkisë.
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KAPITULLI VI
6. PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE
Plani i Investimeve Kapitale për Bashkinë Korçë është bazuar në Dokumentin e Strategjisë së
Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë për 15 vitet e ardhshme. Plani i Investimeve Kapitale është
hartuar me bazë 5 vjeçare me mundësinë e rishikimit çdo vit sipas prioriteteve të Bashkisë Korçë, dhe
burimeve të mundshme financiare që mund të krijohen.
Përshkrim i metodologjisë së hartimit të Planit të Investimeve Kapitale dhe parimet bazë mbi
të cilat është ndërtuar Plani
Hartimi i këtij Plani përshkruan projektet e investimeve që do të ketë Bashkia në vitet e ardhshme
dhe i prioritizuar me qëllim përmbushjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar në Planin
Vendor dhe Dokumentin Strategjik. Të gjitha projektet janë hartuar në bazë të programeve të caktuara
të cilat synojnë të kenë impakt social, ekonomik, dhe njerëzor në të gjithë territorin e Bashkisë, si në
zonat urbane ashtu edhe ato më të largëta të Bashkisë. Plani prioritizon projektet sipas treguesve të
përcaktuar në tabelë, përfitimeve ekonomike që ky projekt sjell për banorët dhe Bashkinë në tërësi,
numrin e përfituesve etj, duke koordinuar dhe rradhën e tyre në spektrin kohor dhe në ndërthurjen
që mund të kenë projektet me njëra tjetrën. Projektet gjithashtu parashikohen sipas fazave të tyre të
realizimit. Tregusit janë të trajtuar me një peshë specifike e cila e kombinuar me indikatorin përkatës.
Bashkia Korçë e fillon zbatimin e këtij plani që me vitin present 2016, dhe e ndjek këtë plan në vijim
sipas viteve dhe prioriteteve të përcaktuara në të, sigurisht duke u rishikuar nga Grupi i Punës që
harton Planin e Investimeve Kapitale dhe e Monitoron atë.
Siç e përmendëm më lartë Plani i Investimeve kapitale bën një përmbledhje të Projekteve që Bashkia
parashikon për të realizuar Objektivat dhe Programet e saj strategjike të përcaktuara në Dokumentin
e Strategjisë së Territorit të Bashkisë Korçë
Për të orientuar punën Plani i Investimeve Kapitale është bazuar tek Objektivat Strategjike dhe
Programet e Zhvillimit duke ruajtuar të njëjtën linjë. Zhvillimi i Bashkisë është përcaktuar nga 5
Dimensione ku secili dimension ka synimin përkatës, Programin dhe Objektivat strategjikë për
çdo program, ky lloj angazhimi është pasur parasysh dhe në kombinim me peshën e treguesve dhe
indikatorëve për të bërë një rradhitje të projekteve. Sigurisht Plani i Investimeve është jo vetëm
orientues për Bashkinë duke i sjellë në vëmendje të gjithë listën e projekteve, por ndihmon në mirë
rënditjen në kohë të tyre, si dhe në nje instrument informues për financimin e projekteve.
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OS.3

OS.2

10

OS.4

6

9

OS.6

5

OS.4

OS.11

4

8

OS.11

3

OS.4

OS.11

2

7

OS.8
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Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Porgrami i
zhvillimit të
Transportit

Porgrami i
zhvillimit të
Transportit

Program i
mbështetjes
Infrastrukturore
për Bujqësinë
Programi i
zhvillimit të
transportit

Program për
zhvillimin
e Energjisë
Alternative

Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi i
Menaxhimit të
Mjedisit
Programi i
Menaxhimit të
Mjedisit

Obj.
Programi
Strategjik

1

Nr.

64,950

Rehabilitimi i fushës
së mbetjeve

8,000

-

16,000

8,200

210,000

Ndërtim Terminali i
Autobusëve

Hartim projekt
zbatimi për
Terminalin e
Autobusave
Hartim projekti
për infrastrukturën
rrugore me interes të
veçantë zhvillimi
Projekti i Bypasseve
(By-Pass-Verior
qytetas, By-PassPerëndimor qytetas)
Zgjerim dhe shtrim i
rrugëve të parcelave,
hapja e kanaleve
vaditëse në fshatin
Mollaj,Pulahë

12,000

Ndërtimi i tregut të
bagëtisë për zonën e
qytetit

Pastrimi i lumit anës
fshatit Voskop dhe
Goskove Poshtë
Ngritja e një TEC-I
me energji nga
gazsjellësi TAP për
të evituar burimet
nga biomasa , lënde e
diversifikuar

64,950

Vlera në
000/lekë

Rehabilitimi i fushës
së mbetjeve

Përshkrimi i
Projektit

Plani i Investimeve Kapitale i Prioritizuar

2

4

4

5

5

3

3

5

5

5

Impakti
social

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

Impakti në
Zhvillimin
ekonomik

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

3

3

4

5

5

5

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

Norma e Lidhja me
Numri i
Kthimit të prioritetet Emergjenca
përfituesve
Investimit e Bashkisë

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

4

4

5

4

4

5

5

5

5

5

Projekt
Shpërndarja
në
Gjeografike
Vazhdim

4.10

4.15

4.25

4.25

4.40

4.45

4.55

4.85

4.85

4.85

Totali i
pikëve
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BASHKIA KORÇË

185

186

OS.8

OS.3

OS.3

OS.8

OS.11

OS.11

OS.11

OS.8

OS.8

14

15

16

17

18

19

20

21

OS.6

12

13

OS.6

11

bolles+wilson

Programi i
Menaxhimit të
Mjedisit
Programi i
Menaxhimit të
Mjedisit
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë

Programi i
Menaxhimit të
Mjedisit

Program i
mbështetjes
Infrastrukturore
për Bujqësinë
Program i
mbështetjes
Infrastrukturore
për Bujqësinë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë

200,000

Shpronësime për
investime publike në
qytet
5

5

50,000

Ndriçimi rrugor me
llampa ekonomike
në qytet

3

3

4

3

15,000

4

4

5

3

3

Sistemimi i lumit të
Kamenicës

Ndërtimi i mureve
anësore të përrenjve
të Zhombrit dhe
Xegës
Pastrimi i lumit në
lagjen saraq të fshatit
Vithkuq

Shtrimi i rrjetit
të ujësjellësit në
një pjesë të fshatit
Dërsnik

45,000

-

-

900

Rehabilitim kanali
kullues tek Kisha në
Çiflig

Krijimi i One Stop
Shop për ofrimin
e shërbimeve
administrative
bashkiake
Rikonstruksion i
rrugës KamenicëVithkuq
Rikonstruksion i
rrugës VoskopojëGjergjevicë-Lekas

100,000

Burim uji për vaditje
në Nj. A. Bulgarec

5

4

4

4

4

4

5

5

4

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

3

3

2

4

4

3

4

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.05

4.05

4.05

BASHKIA KORÇË
PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

OS.11

OS.11

OS.8

OS.3

OS.8

OS.6

OS.8

OS.3

OS.8

OS 2

OS.3

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Programi i
integrimit
të Zonave
Informale
Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë

Programi i
Menaxhimit të
Pyjeve
Programi i
Menaxhimit të
Pyjeve
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
mbështetjes
Infrastrukturore
për Bujqësinë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
20,000

Rehabilitimi
i pjesshëm i
ujësjellësit të fshatit
Porodinë

bolles+wilson
10,000

16,000

Urbanizimi i zonave
informale

Sistemim-asfaltim
rruga e kopshtit
fshati Dishnicë

500

200,000

200

Sistemim-betonim
kanali (jazi mullirit)
fshati Bulgarec

Rikonstruksion i
Bulevardit “Fan
Noli”
Rikonstruksione në
territore publike dhe
institucione në lidhje
me përshtatshmërinë
për personat me
aftësi të kufizuara në
qytet

3,500

8,000

62,000

Rikonstruksion dhe
përshtatje për çerdhe
në qytet

Rigjenerimi i Parkut
Kombëtar “Bredhi i
Drenovës”
Rikonstruksion
dhe izolim termik i
godinës së shkollës
“Themistokli
Germenji”
Sistemim i rrugëve
dytësore midis
parcelave bujqësore

Rigjenerimi i kurorës
së gjelbër të Moravës

4

5

5

4

3

4

5

4

5

3

3

4

4

4

4

4

4

2

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

5

5

3

3

2

4

4

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

3

3

4

3

4

4

5

3

5

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

5

5

4

4

4

3.80

3.85

3.85

3.85

3.85

3.85

3.90

3.90

3.95

3.95

3.95
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OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

33

34

188

35

36

37

38

39

40

41

42
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43

44

45

Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Sistemim-asfaltim
rruga e Cobankave
fshati Dishnicë
Sistemim-asfaltim
rruga hyrëse fshati
Çiflig deri tek
shkolla
Sistemim-asfaltim
i rrugës unazëLumalas
Sistemim-asfaltim
rruga MelçanPorodinë
Sistemim-asfaltim
rruga e varreve fshati
Shamoll
Sistemim-asfaltim
rruga e varreve fshati
Malavec
Sistemim-asfaltim
rruga e varreve fshati
Çiflig
Sistemim-asfaltim i
rrugëve të brendshme
të fshatit Moravë
Sistemim-asfaltim
i rrugës KorçëDrenovë
Sistemim-asfaltim
i rrugës nga burgu
i Drenovës deri në
fshatin Boboshticë
Sistemim-asfaltim i
rrugëve të brendshme
dhe shtrim me pllaka
i trotuareve në
fshatin Qatrom
Sistemim-asfaltim i
rrugëve të brendshme
të fshatit Mborje
Sistemim-asfaltim i
rrugëve të brendshme
të fshatit Ravonik
30,000

60,000

250,000

140,000

95,000

15,000

10,000

25,000

35,000

70,000

50,000

30,000

8,000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80
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OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS.8

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë

Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
18,000
400,000

Ndërtim rruge në
fshatin Gjonomadh

Rehabilitimi i rrugës
Lekas-Mazrek

2,500

100,000

40,000

42,000

65,000

85,000

30,000

145,000

Rikonstruksion i
rrugës së Shipskës

Rehabilitimi i rrrugës
Shkozanj- lagje
Gjokshtiras
Sistemim i rrugëve
brenda fshatit
Vithkuq
Rehabilitimi i rrugës
nga segmenti kryesor
deri në fshatin Gjanç
Sistemim-asfaltim i
rrugëve të brendshme
të fshatit Mollaj në
lagjen mbi lum
Sistemim-asfaltim
i rrugës kryesore të
fshatit Pulahë
Sistemim i rrugëve të
brendshme të fshatit
Floq
Ndërtimi i shkallëve
të emergjencës dhe
pajisja me mjete të
fikjes së zjarrit në
12 shkollat e Nj. A.
Bulgarec

115,000

50,000

100,000

Rikonstruksion i
rrugës së Lavdarit

Shtrim me kalldrëm
i disa rrugëve në
fshatin Dardhë
Sistemim i rrugës
kryesore të fshatit
Damjanec

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80

3.80
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189

190

OS.2

OS.2

OS.7

OS.3

OS.3

OS.3

OS.3

OS 2

OS.3

OS.3

59

60

61

62

63

bolles+wilson

64

65

66

67

68

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
rikualifikimit të
teksturës urbane

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Program i
Zhvillimit të
Turizmit

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

8,000

55,000

40,000

26,000

60,000

10,000

5,000

370,000

Hartim projekti për
rikonstruksionin e
Bulevard “Gjergj
3,100
Kastrioti” dhe
unifikimin e fasadave
përgjatë tij
Rikonstruksion i
Bulevard “Gjergj
Kastrioti” dhe
100,000
unifikimi i fasadave
përgjatë tij

Rikonceptimi i zonës
së ish TEC-it

Rikonstruksioni
i qendrës,
infrastrukturës
rrugore dhe
monumenteve të
kulturës së fshatit
Voskopojë
Rehabilitimi i
qendrës së fshatit
Leshnjë
Hartim projekti për
ndërtimin e pistës së
skive dhe kompleksit
turistik dimëror në
fshatrat Dardhë dhe
Voskopojë
Sistemim-asfaltim
rruga hyrëse në
fshatin Porodinë deri
te shkolla e fshatit
Sistemim-asfaltim
pjesor rruga hyrëse
në fshatin Malavec
Sistemim-asfaltim
pjesor rruga hyrëse
fshati Barç (rruga e
silikatit)
Sistemim-asfaltim
pjesor rruga fshati
Lumalas deri te
gurorja

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3.65

3.65

3.65

3.70

3.70

3.70

3.70

3.75

3.75

3.75
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OS.3

OS.3

OS.8

OS.8

OS.8

OS.9

OS.9

OS.9

OS.9

OS.9

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi për
përmiresimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi per
permiresimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

15,000

Rikonstruksion i
Kopshtit 6 në rrugën
“Hamid Mani”

bolles+wilson
7,500

11,500

10,000

80,000

Ndërtim çerdhe e re
në qytet

Rikonstruksion
i Kopshtit nr. 12
në rrugën “Avni
Rustemi”
Rikonstruksion i
kopshtit nr. 9 në
rrugën “Rexhep
Telhaj”
Rikonstruksion i
kopshtit nr. 7 në
rrugën “Demir
Progri”

5

33,000

Vendosje panele
diellore në kopshte,
shkolla dhe
institucione

5

5

5

5

5

4

Përshtatje objekti për
15,000
shkollën e restaurimit

4

4

4

20,000

21,000

5,000

Ngritja e kantinave
shkollore

Rikonstruksion
i rrugës “Midhi
Kostani”
Rikonstruksion i
rrugëve “Demir
Progri”, “Mujo
Ulqinaku”,”Thanas
Remacka”

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.65

3.65

3.65

3.65

3.65
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191

192

OS.9

OS.9

OS.9

OS.9

OS.9

OS.9

OS.9

OS.9

OS.9

82

83

84

85

86

87

88

89

OS.9

80

81

OS.9

79

Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
11,000

18,000

3,000

25,000

15,000

15,000

12,000

15,000

40,000

1,900

1,800

Rikonstruksion i
Kopshtit nr. 11 në
qytet

Shtesë kati dhe
rikonstruksion
shkolla e fshatit
Lumalas

Rikonstruksion i
shkollës në fshatin
Turan

Rikonstruksion i
shkollës 9-vjeçare në
fshatin Mborje

Rikonstruksion i
shkollës 9-vjeçare në
fshatin Qatrom

Rikonstruksion i
shkollës në fshatin
Vinçan
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Rikonstruksion i
shkollës 9-vjeçare në
fshatin Polenë

Ndërtim shkolle e re
fillore dhe kopësht
për fëmijë në fshatin
Goskove Lart

Ndërtim shkollë e re
9-vjeçare në fshatin
Voskopojë

Ndërtim shkollë e
re fillore në fshatin
Marjan

Rikonstruksion i
pjesshëm i shkollës
9-vjeçare në fshatin
Gjonbabas
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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2

2

2
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2
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4
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4

4

4
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Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
3

20,000

5,000

10,000

Ndërtimi i urës në
lumin Dunavec , në
fshatin Dërsnik

Rikonstruksioni i
urës së Denasit në
Lekas

Ndërtimi i urës në
fshatin Ujëbardhë

Ndriçimi i Unazës
Perëndimore
42,200

5,000

5

Rikonstruksion i katit
të tretë të shkollës në 15,000
fshatin Mollaj

Rikonstruksion
i fasadave dhe
rrethimeve me
mur guri dhe
kangjella hekuri
dekorative,përgjatë
rrugës kryesore
Voskopojë

5

40,000

Ndërtim shkolle e re
9-vjeçare në fshatin
Kamenicë

3

4

3

3

5

5,000

Rikonstruksion i
shkollës në fshatin
Leshnjë

5

18,000

Rikonstruksion i
shkollës 9-vjeçare në
fshatin Vithkuq
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2

2
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4

4
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4
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4
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4
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4

3

2
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4
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102

103
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108

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit
Programi për
përmirësimin
dhe nxitjen e
Arsimit

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

130,000

6,000

50,000

45,000

50,000

25,000

53,000

45,000

44,500

Rehabilitimi i parkut
të Zhombrit

Shtesë shkolla “Sotir
Gurra” në qytet

Rikonstruksion i
gjimnazit “Ymer
Dishnica”

Rikonstruksion
i shkollës “Tefta
Tashko Koço”

Rikonstruksion i
shkollës “Naim
Frashëri”

Rikonstruksion i
shkollës “Naum
Veqilharxhi”

Rikonstruksion i
shkollës “Nuçi Naçi”

Ndërtim rruge e re
me vendndodhje
përpara Gjykatës dhe
Prokurorisë së rrethit
Korçë

136,000

Kanalizimet e
ujërave të zeza në
të gjithë njësinë
Bulgarec

Sistemim -asfaltim
rruga hyrëse fshati
Bulgarec dhe unaza
dhe kanalizimet e
ujërave të zeza nën
segmentin e asfaltuar
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Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Programi i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Programi për
mbrojtjen sociale
Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Programi i
zhvillimit të
rrugëve

700

6,000

Drenazhimi i
themeleve dhe
rrethimi i shkollës së
fshatit Bulgarec

Zgjerimi i Parkut
“Rinia”

Hartim projekti
për përshtatjen për
bashki të Qendrës
9,100
Kulturore “Vangjush
Mio” dhe Bibliotekës
“Thimi Mitko”
Punime për
përshtatjen për
Bashki të Qendrës
Kulturore “Vangjush 900,000
Miho” dhe
Bibliotekës “Thimi
Mitko”

260,000

16,000

Rikonstruksion i
shkollës 9-vjeçare në
fshatin Belorta

Ndërtim i lulishtes
tek “Shetroja”

40,000

14,000

14,000

13,000

Rikonstruksion
shkolla 9-vjeçare në
fshatin Barç

Rikonstruksion i
rrugës “Dhimites
Emanuil” (Rruga e
Barçit)
Rikonstruksion i
rrugës “Mitingu i
Shkronjave” (Blloku
informal ish NB)
Rikonstruksion
i rrugës “Sotir
Kozmo” (Blloku
informal Sporti)
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123

124

125
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127

128

OS.10

121

OS.8

OS.10

120

122

OS.3

119

Sistemim rruge e
lulishte tek blloku
banimit lagja 16\1
Rikonstruksion i
pishinës në qytet
Banesa për
Programi për
komunitetin rom dhe
mbrojtjen sociale
egjiptian
Ndriçimi i rrugëve
hyrëse dhe të
brendshme të 12
Program i
fshatrave: Bulgarec,
Përmirësimit
Lumalas, Biranj,
të Shërbimeve
Melçan, Porodinë,
Publike të
Çiflig, Shamoll,
Bashkisë
Neviçisht, Kuç i
Zi, Belorta, Barç,
Malavec
Program i
Përmirësimit
Ndërtimi i dy urave
të Shërbimeve
lidhëse në fshatin
Publike të
Vinçan
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Ndërtimi i urës në
të Shërbimeve
lumin Dunavec , në
Publike të
fshatin Voskop
Bashkisë
Program i
Ndërtim lulishte
Përmirësimit
para kishës së Shën
të Shërbimeve
Mërisë në fshatin
Publike të
Voskopojë
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Pajisje për shkolla e
të Shërbimeve
kopshte në qytet
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Sistemim oborri dhe
të Shërbimeve
çatia e shkollës së
Publike të
fshatit Melçan
Bashkisë
Rikualifikimi
Rikonstruksioni i 5
i Teksturës
çezmave publike në
Urbane
fshatin Vithkuq

Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi për
Sportin
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2,500

15,000

10,000

2,000

20,000

40,000

200,000

200,000

400,000

12,000

4

4
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4

4
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4

4

4
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135

OS.8

OS.8

134

138

OS.8

133

OS.8

OS.8

132

137

OS.10

131

OS.8

OS.10

130

136

OS.10

129

Ndërtim kënd lojrash
Programi për
për fëmijë në qendër
mbrojtjen sociale
të fshatit Voskop
Ndërtim kënd lojrash
Programi për
për fëmijë në fshatin
mbrojtjen sociale
Voskopojë
Ndërtim kënd lojrash
Programi për
për fëmijë në fshatin
mbrojtjen sociale
Mollaj
Program i
Përmirësimit
Blerje Qendër
të Shërbimeve
Shëndetësore lagja 3
Publike te
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Blerje Qendër
të Shërbimeve
Shëndetësore lagja
Publike te
17
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Blerje Qendër
të Shërbimeve
Shëndetësore lagja 9
Publike te
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Ndërtim qendër
të Shërbimeve
shëndetësore në
Publike te
fshatin Ravonik
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Rikonstruksion i
të Shërbimeve
qendrës shëndetësore
Publike te
në fshatin Mborje
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Rikonstruksion i
të Shërbimeve
qendrës shëndetësore
Publike te
në fshatin Dardhë
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
Ndërtim qendër
të Shërbimeve
shëndetësore në
Publike te
fshatin Ravonik
Bashkisë
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2,000

3,000

7,000

5,000
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Programi për
Sportin

Programi për
Sportin

Programi për
Sportin

Programi për
Sportin

Programi për
Sportin

Programi për
Sportin

Programi për
Sportin

Programi për
Sportin

Programi për
Sportin

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane
Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Programi për
Sportin

Përfundimi i
palestrës së shkollës
“Sevasti Qiriazi”
Rikonstruksion i
lulishtes “Lëndina e
Lotëve”
Rikonstruksioni i
Lulishtes në veri të
blv. “Republika”
Punime
mirëmbajtjeje në
blloqet e banimit në
qytet
Ndërtimi i klubit
sportiv në qytet
Ndërtimi i fushave të
basketbollit, tenisit
dhe minifutbollit në
qytet
Rikonstruksion dhe
shtesë e stadiumit
“Skënderbeu”
Rikonstruksion dhe
shtesë e pallatit të
sportit “Tamara
Nikolla”
Ndërtim dhomash
veshje-zhveshje për
fushat e futbollit në
qytet
Ndërtim terren
sportiv i mbyllur
(palestër) në fshatin
Bulgarec
Ndërtim terren
sportiv i mbyllur
(palestër) në fshatin
Dishnicë
Ndërtim terren
sportiv në fshatin
Voskopojë
Ndërtim terreni
sportiv tek Shkolla
9-vjeçare “Nuçi
Naçi”
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4
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25,000
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Programi për
Sportin

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane
Programi i
zhvillimit të
rrugëve
Programi i
zhvillimit të
rrugëve

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë

Programi për
Sportin
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë

30,000
4,000

Rikonstruksion i
terrenit sportiv të
fshatit Leshnjë

19,000

200,000

3,000

4,000

40,000

Rikonstruksion i
rrugëve në lagjen 6

Rehabilitimi i
qendrës së fshatit
Pulahë
Rehabilitimi i
qendrës së fshatit dhe
rrugëve në fshatin
Ujëbardhë
Përmirësimi i cilësisë
së banimit në L. 11
dhe L. 12 (NID)
Sistemim rruge e
lulishte tek blloku i
banimit lagja 8

Rikonstruksion
i shkallëve për
tek Varrezat e
Dëshmorëve

70,000

60,000

100,000

Shtesë për varreza
publike në qytet

Shtrimi i rrjetit të
kanalizimeve të
ujërave të zeza në
fshatrat Moravë,
Drenovë, Turan
Sistemimi i ujërave
të zeza të fshatrave
Voskop, Dërsnik,
Polenë, Goskovë
Poshtë, Goskovë
Lart, Vinçan dhe
Damjanec

14,000

Ndërtim palestre në
shkollën “Asdreni”
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Sistemimi i ujërave
të zeza dhe i rrugëve
në zonën Kullira 1,
në fshatin Mollaj

Sistemimi i ujërave
të bardha dhe të zeza
në fshatin Floq

30,000

Sistemimi i ujërave
të zeza në fshatrat
Lavdar,Gjonomadh
dhe Shipskë

Ndërtim i qendrës
Programi për
për moshën e tretë në
mbrojtjen sociale
fshatin Voskop
Programi për
Qendra komunitare
mbrojtjen sociale për të moshuarit
Truall i pajisur me
Rikualifikimi
infrastrukturë falas,
i Teksturës
për shtëpi banimi të
Urbane
standartizuara
Programi për
Ndërtim Biblioteke
Rininë
dhe Galeri e Arteve
Rikualifikimi
Ndërtimi i çezmës së
i Teksturës
Pashutës së Zhombrit
Urbane
në Voskopojë
Program i
Izolim termik
Përmirësimit
i godinës së
të Shërbimeve
Bibliotekës “Thimi
Publike të
Mitko”
Bashkisë
Rikonstruksion
Rikualifikimi
dhe termoizolim
i Teksturës
i fasadave të
Urbane
pallateve në blloqet e
sistemuara në qytet
Program i
Përmirësimit
Izolim termik i
të Shërbimeve
godinës së Bashkisë
Publike të
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Bashkisë
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Program i
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Përmirësimit
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Bashkisë
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Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë
Program i
Përmirësimit
të Shërbimeve
Publike të
Bashkisë

Programi për
Rininë

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

Rikualifikimi
i Teksturës
Urbane

1,000

400

Sistemim zyra
e taksave fshati
Dishnicë

Rrethimi i varrezave
në fshatin Kamenicë

Përshtatje objekti
për muze në fshatin
5,000
Voskopojë
Përmirësim të infrastrukturës
lidhëse me rrjetin rrugor për
aksesin e kishës së ANA
MUZAKËS (Kisha e Shën
Triadhës) në Fshatin Tudas të
NJ.A. të Lekasit
Restaurimi i fasadave
të ansamblit rreth
sheshit të çezmës së
100,000
Amzos dhe sheshit të
Mitropolisë
Rikonstruksion
i fasadave dhe
rrethimeve me
mur guri dhe
35,000
kangjella hekuri
dekorative, përgjatë
rrugës “Kongresi i
Përmetit”
Rikonstruksion i
fasadave të pallateve
, përgjatë Blv.
1,000
“Republika”, “ Shën
Gjergji”
Rikonstruksion i
fasadave të pallateve,
40,000
përgjatë rrugës “10
Korriku” në qytet
Punime për
përshtatje për Qendër
Kulturore të godinës 7,400
së Prefekturës dhe
Këshillit të Qarkut
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20,000

Rrethimi i varrezave
në fshatin Floq

Rikonstruksion i
Manastirit të Shën
Pjetrit e Pavlit të
Vithkuqit

30,000

3,000

5,000

10,000

50

1,000

Rikonstruksion i
godinës së Rajonit
Nr.2 e garazhit

Pajisja me mjete
të fikjes së zjarrit
në zyrat e Nj.A.
Bulgarec

500,000

23,000

Rikonstruksion i
fasadave përgjatë
Bulevardit
“Republika”

Restaurimi i shtëpive
monument Kulture

2,000

Rikonstruksion i
godinës së ish frontit
në lagjen 11
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Përshkrim i Situatës Ekonomike- financiare të Bashkisë Korçë dhe Mekanizmat e financimit të
këtij Plani.
Parashikimi i të gjithë projekteve në një listë strategjike te prioritizuar në vite, dhe të detajuar me
faza dhe vlerat përkatëse të projekteve, do të jetë një mekanizëm i mirë, njohje, planifikimi dhe
financimi për Bashkinë Korçë. Nisur nga fakti që burimet e financimit janë të limituara Bashkia duhet
të shfrytëzojë të gjithë burimet e mundshme financiare që do të jenë në dispozicion. Mundësi tjetër
financimi janë sot dhe fondet nga grantet konkuruese, nga fondi rajonal i zhvillimit, për financimin
e projekteve si , Granti konkurrues për infrastrukturën rrugore vendore, Granti konkurrues për arsimin,
Granti konkurrues për shëndetësinë,Granti konkurrues për objektet kulturore, Granti konkurrues për
ujësjellës kanalizime,Granti konkurrues për ndërtim tregjesh agro-ushqimor dhe thertoresh,Granti
konkurrues për ujitjen dhe kullimin, Granti konkurrues për pyllëzimin, Granti konkurrues për objekte
kulturore, duke aplikuar pranë Ministrive të linjës. Për këtë arësye, nje fokus i veçantë duhet ti vihet
Përgatitjes së Projekteve për Aplikim, me qëllim që të financohet vlera e projektit përkatës më pas.
Një tjetër burim të ardhurash janë Fonde nga donatorë
Financimet nga donatorët janë një mjet i mirë për të zbutur barrën e madhe të investimeve aktuale
të Bashkisë, siç e theksuam dhe më lartë, është e rëndësishme që për çdo projekt, të investohet
fillimisht në studimet dhe Projektimet, me qëllim që të kihen gati për tu aplikuar, nisur dhe nga fakti
që vlera e projektimit është më e vogël se ajo e investimit final. Për këtë arsye Bashkia duhet të rrisë
kapacitetin e saj të përgatitjes së projekteve, dhe të aplikojë për asistencë teknike për të thithur sa
më shume mbështetje nga donatorë. Krijimi i listës së donatorëve, me specifikat e tyre, dhe fushën
e mbështetjes, do të ishtë një detyrë e domosdoshme e Bashkisë pas Planit të Investimeve Kapitale.
Mundësia e Bashkisë për huamarrje për investimet kapitale
Bashkia Korçë ka përfituar nga kapaciteti i saj huamarrës dhe aftësia e saj për ti përmbushur detyrimet
e shlyerjes së % së interesit. E rëndësishme është që të identifikohen ato investime që do të sillnin dhe
një vlerë të shtuar ekonomike, me qëllim që të meret parasysh që vetë investimi të shlyejë vlerën në
një kohë të caktuar, duke mos rënduar buxhetin e Bashkisë.
Asetet Vendore
Asetet Vendore janë një burim tjetër të ardhurash për Bashkinë. Siç e kemi theksuar, regjistrimi dhe
vlerësimi i tyre do të ishte një mundësi shumë e mirë për ti njohur dhe shfrytëzuar asetet. Përzgjedhja
e aseteve me vlerë për tu dhënë me qera, ose dhe për tu shitur në rastet që krijohet vlerë për Bashkinë
është një mekanizëm financimi për Bashkinë. Krijimi i Tregjeve të organizuara, dhe mbledhje e një
qeraje, krijon jo vetëm mundësi biznesi dhe automatikisht më shumë tarifa dhe taksa për bashkinë,
por dhe një të ardhur të re nga qeraja, që mbulon fare mire, investimet për mirëmbajtje etj. Sigurisht
shtimi i bazës si kolateral për Bashkinë, duke shtuar kapacitetin huamarrës.
Siç shihet të ardhurat vendore përbëjnë rreth 45 % të të ardhurave në total, pra të ardhurat Bizneset,
prandaj investimet kapitale që ndihmojnë në shtimin apo përmirësimin e kushteve të biznesit janë të
rëndësishme për të rritur këtë % të të ardhurave të Bashkisë. Sigurisht Njohja e të gjithë kapacitetit
taksapagues, dhe verifikimi i mirë i gjëndjes do të rrisë mundësinë për të ardhura më të larta. Bashkia
mund të shtojë sadopak të ardhurat dhe nga dhëniet me qëra, siç e theksuam dhe me lartë. Aplikimi
dhe tërheqja e fondeve nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, ka qenë rreth 5 % e të ardhurave të
Bashkisë, duke lehtësuar barrën e Investimeve totale që është 31%, Huamarrja vendore nga ana tjetër
ka mbajtur peshën më të madhe të investimeve me 18 %.
Aftësia e Bashkisë për të thithur fonde nga Fondi Rajonal i Zhvillimit dhe Donatorë të tjerë do ti japë
mundësi të lehtësojë peshën e Investimeve në total, dhe përmbushjen e më shumë projekteve.
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Bashkia Korçë ka mundësi gjithashtu të kontrollojë më mirë shpenzimet, duke eleminuar kostot e
tepërta administrative, ose duke mbështetur ato projekte që bëjnë të mundur reduktimin e tyre. Si
psh. Projektet dhe investimet në fushën e energjisë alternative për institucionet arsimore, ose dhe
ndriçimin publik etj. Çdo lekë i kursyer do ti shërbente në të ardhmen investimeve në aspekte te tjera.
Për këtë arësye Plani i Investimeve strategjike të Bashkisë duhet të konsultohet në vazhdimësi duke
maksimizuar prioritizimin e projekteve që i hapin rrugë njëra tjetrës dhe që balancojnë zhvillimin
ekonomiko social, si në zonat urbane apo edhe më periferike të Bashkisë.
Të ardhurat e veta
Nga analiza e të ardhurave të Bashkisë duket qartë se Bashkia Korçë ka pasur një trend në rritje të të
ardhurave të veta, për lehtësi janë marrë 3 vitet e fundit, por dhe shpenzimet kanë ndjekur të njëjtin
ritëm. Me rëndësi është të vemë në dukje, se Bashkia fondet e Grantit dhe të të ardhurave të veta nga
Taksat e tarifat rreth 70 % i shkojnë për të mbuluar shpenzimet operative dhe paga e sig. Shoqërore
rreth 66 % .
Shumë pak tepron nga këto zëra për të shfrytëzuar për Investime. Invesimet më pas mbeten në varësi
të mbetjes nga këto dy zëra të rëndësishëm ( apo administrimit sa më mirë të tyre si tek të ardhurat
ashtu edhe tek shpenzimet), nga aplikimet në FZHR, si dhe Huaja apo të ardhura të trashëguara.
Për këtë arsye, duhet që Bashkia të ruajë trendin e Shpenzimeve operative, dhe paga e sig. Shoqërore
si dhe të rrisë trendin e të ardhurave të veta, dhe grantit, për të mbajtur të paktën të njëjtën shifër
investimesh dhe me tendencën në rritje.
BUXHETI I BASHKISË PËR VITIN 2015
-transferta e pakushtëzuar
-të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore
-të ardhurat e institucioneve
-të ardhurat e trashëguara
-të ardhura nga fondi i zhvillimit të rajoneve
-huamarrja vendore (kredia)
Total

Shuma ‘000
lekë
248.008
445.684
16.189
46.593
52.117
176.693
985.284

25%
45%
2%
5%
5%
18%
100%

Shpenzimet:
-shpenzimet për personelin (paga + sig shoqërore)
-shpenzime korrente (shp. Op., subv, transferta)
-shpenzime për investime
-shpenzime për interesa dhe principal
Total

202.804
446.460
307.934
28.086
985.284

21%
45%
31%
3%
100%

Burimet e financimit:

%

Ka një trend në rritje të të ardhurave të veta të Bashkisë në 3 vitet e fundit, dhe sikur ky trend të meret
një mesatare rreth 10 % parashikimi i të ardhurave për 5 vitet e ardhshme do të ishte si në tabelën më
poshtë.
E njëjta gjë vihet re dhe tek tabela e grantit i cili ka trend në rritje veçanërisht 3 vitet e fundit, për
lehtësi llogaritje do të meret një trend më afatgjatë 7 % i rritjes së grantit. Te ardhurat e tjera, janë
marrë si të njëjta për efekt llogaritje.
Totali i përgjithshëm i të ardhurave nëse marim të pandryshuar zërat e tjera të të ardhurave, do të rritej
me rreth 6.2 % çdo vit.
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46,593
52,117
-

46,593
52,117
-

576,732

Totali i të Ardhurave

-

-

-

429,017

(147,715)

Totali i Shpenzimeve

Bilanci i Qeverisjes
Vendore
(82,373)

562,859

369,157
193,702
-

242,161
186,856
-

2.1 Shpenzimet operative
2.2 Paga + sig. shoqërore
2.3 Shpenzime të tjera
2.4 Investimet Kapitale (
rinovime, nd.nga e para etj.
paisje etj.)
2.5 Kosto kredie etj.

2. Shpenzimet

16,189

16,189

645,232

230,960
299,373

2014

177,165
284,668

2013

1.1 Granti
1.2 Të ardhurat e veta
1.3 Të ardhurat e
institucioneve
1.4 Të ardhurat e trashëguara
1.5 Të ardhura nga FZHR
1.6 Kredia

1. Të Ardhurat

Përshkrimi

( në 000/ lekë)

(320,598)

427,902

-

-

427,700
202
-

748,500

46,593
52,117
-

16,189

248,008
385,593

2015

(271,164)

745,168

491,855
209,875
43,438

1,016,332

46,593
52,117
-

16,189

265,368
636,065

2016

(247,173)

832,260

570,552
218,270
43,438

1,079,432

46,593
52,117
-

16,189

283,944
680,590

2017

( në 000/ lekë)

(214,671)

932,279

661,840
227,001
43,438

1,146,950

46,593
52,117
-

16,189

303,820
728,231

2018

(171,940)

1,047,253

767,735
236,081
43,438

1,219,193

46,593
52,117
-

16,189

325,087
779,207

2019

(116,960)

1,179,534

890,572
245,524
43,438

1,296,494

46,593
52,117
-

16,189

347,843
833,751

2020

(47,359)

1,331,847

1,033,064
255,345
43,438

1,379,205

46,593
52,117
-

16,189

372,192
892,114

2021
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Shpenzimet operative kanë ardhur gjithashtu duke u rritur.Trendi i shpenz. Paga+sig shoqërore 20152016 pritet të jetë rreth 4 %
Trendi i shpenzimeve operative pritet të jetë 16 %. 10,6 % shkon trendi i shpenzimeve në total nëse
mbetet çdo gjë e pa ndryshuar në zërat e tjerë.
Dhe në vitet në vazhdim ky trend duhet që të kihet shumë kujdes me Shpenzimet operative të cilat
mund të krijojnë situatë jo të mirë për Bashkinë .
Rishikimi i Planit dhe Monitorimi
Monitorimi i Planit bëhet nisur nga treguesit e realizueshmërisë së projekteve të vendosura në këtë
plan. Bashkia Korçë duhet të ketë një grup pune ad-hoc i cili në frekuenca të caktuara funksionon
si monitorues i ecurisë së këtij plani. Grupi i punës duhet të udhëhiqet nga një drejtues i nivelit të
lartë të Bashkisë, dhe përbërja e tij duhet të jetë me përfaqësues nga Drejtoria e Financës, Drejtoria e
Planifikimit Strategjik ( që mund të bëjë dhe rolin udhëheqës dhe organizator për mbledhjen e grupit),
Drejtoria e Planifikimit Urban si dhe Drejtoria e Tregjeve Taksave ( Planifikimit të të Ardhurave) si
dhe Drejtoria e Infrastrukturës. Ky grup bën dhe rishikimin vjetor të Planit bazuar në Planin aktual
si dhe bazuar në prioritetet vjetore të Bashkisë. Është e rëndësishme që ky plan të mos ndryshojë në
% të madhe projektet dhe renditjen e tyre, por duke u bazuar gjithmonë tek kriteret e përcaktuara për
rradhitjen e tyre. Në fund të ditës Plani është një mekanizëm financimi ku prioritizimi sjell njëherësh
rritjen ekonomike, impaktin social, kënaqësinë qytetare etj.

6.1 Vlerësimet për planin
Takimi publik për dokumentin e Planit Territorial dhe Vlerësimit Strategjik Mjedisor
Në kuadër të konsultimit me publikun, më datë 05/07/2016 në ambientet e Bibliotekës së Korçës u
organizua dëgjesa për Vlerësimin Strategjik Mjedisor dhe Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë
Korçë. Në takim pati pjesëmarrje të gjerë të përfaqësuesve të institucioneve publike lokale, biznesit,
akademisë, specialistë të ndryshëm dhe qytetarë. Takimi pati mbulim të gjerë nga mediat lokale.
Fillimisht në takim u prezantua Vlerësimi Strategjik Mjedisor i PPV të Bashkisë Korçë nga eksperti
i Konsorciumit Bolles-Wilson Z. Sazan Guri. Në prezantim përveç informacionit të përgjithshëm të
problematikave mjedisore u paraqit edhe vlerësimi specifik i objektivave të PPV sipas standardeve
të kërkuara mjedisore duke përmbyllur që objektivat e planit janë përgjithësisht brenda normave
mjedisore dhe vetëm në raste të veçanta mund të kërkojë zbutje të efekteve nëpërmjet masave të
posaçme.

206

bolles+wilson

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KORÇË

Pas prezantimit të VSM-së, pati diskutime nga publiku ku ndër çështjet më të rëndësishme të ngritura
ishin:
- Ngrohja me dru dhe zgjidhja e lidhur edhe me çështjen e moratoriumit dhe mbrojtjes
së pyjeve. Diskutuesit kërkuan më shumë informacion se çfarë propozohet për ngrohjen me
dru si një zgjidhje e qëndrueshme për Bashkinë e Korçës duke konsideruar edhe çështjen e
mbrojtjes së pyjeve. Sipas përgjigjeve të përfaqësuesve të Konsorciumit, kjo çështje është
trajtuar edhe në strategji dhe me masa përkatëse të VSM duke specifikuar:
o Lobimin dhe kërkesën për hapjen e një pike daljeje nga gaz-sjellësi TAP për zonën e
Korçës duke mundësuar vënien në funksionim të TEC-it 100-MW të Korçës i cili do
të ofronte ngrohje me gaz.
o Marrjen e masave specifike për të lënë drurët e prerë të staxhionohen duke përftuar
kështu vlera më të larta energjetike.
o Përcaktimin e një plani specifik nga Bashkia për prerjen rreptësishtë të monitoruar të
druve te zjarrit për nevoja të ngrohjes së qytetarëve
-

Përdorimi i energjisë diellore dhe asaj të erës. Diskutuesit u interesuan nëse plani
përcakton edhe masa apo rekomandime për përdorimin e energjisë diellore dhe asaj të erës.
Sipas përgjigjeve të dhëna plani inkurajon përdorimin e energjisë alternative dhe ka objektiva
specifike për këtë çështje. Ekzistojnë gjithashtu studime të mirëfillta për prodhimin e energjisë
me anë të erës në kodrat rreth qytetit të Korçës.

-

Hotspotet aktuale (Minierat). Në lidhje me hotspotet aktuale që kanë të bëjnë me ishminierat, interesi i pjesëmarrësve kishte të bënte me mënyrat e mundshme për trajtimin e këtyre
zonave. Nga specialisti i VSM, Z. Sazan Guri përmenden teknika dhe teknologji specifike që
mundësojnë izolimin e këtyre zonave me qëllim që të mos kenë kontakt me tokën apo ajrin.

Diskutuesit vlerësuan pozitivisht punën e kryer për përgatitjen e raportit të Vlerësimit Strategjik
Mjedisor.
Më pas u kalua në prezantimin e Planit të Përgjithshëm Vendor. Prezantimi ofroi për pjesëmarrësit
informacion mbi zgjidhjet urbanistike të propozuara për qytetin e Korçës dhe Njësitë Administrative,
propozimet për rrjetin rrugor, infrastrukturën e shërbimeve, hapësirat e gjelbra dhe rekreative, zonat
ekonomike të propozuar, etj.

Prezantimi u pasua me diskutime të shumta nga pjesëmarrësit ku edhe u rekomanduan çështje
specifike. Diskutuesit ishin të interesuar për ndërtimet në zonat rurale që janë në funksion të bujqësisë
(stalla, magazina, frigoriferë, etj.) dhe që bien në tokë bujqësore. Specialistet e konsorciumit IDRA
& Bolles-Wilson, shpjeguan se rregullorja e re e planit e parashikon këtë gjë dhe e lejon ndërtimin
bolles+wilson
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në funksion të bujqësisë sipas dispozitave përkatëse ligjore. Po kështu u bënë sqarime në lidhje me
zonat ekonomike të propozuara si dhe me ndërtimet e mundshme në zonat e urbanizuara të fshatrave.
Gjithashtu pati edhe rekomandime për reflektim në plan. Ndër to më të rëndësishmet janë:
- Një zgjidhje për rrugën që do të lidhë Voskopojën me Vithkuqin
- Lidhja e Rajonit të Korçës me Beratin dhe Vlorën. Të specifikohet rruga e cila do të mundësonte
kalimin në drejtim të Beratit për të dalë pastaj në Fier-Vlorë.
Grupi i punës mori përsipër të reflektonte këto rekomandime në plan duke nënvizuar se gjurmët
specifike të këtyre rrugëve duhet të jenë subjekt i një studimi fizibiliteti të veçantë.
Raportin e takimit e gjeni në Aneks dhe të botuar në Regjistrin e Planifikimit.
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ANEKSE
Matjet e trafikut në rrjetin rrugor të qytetit të Korçës (ANEKS)
Figura 64 në vazhdim përcakton pikat ku do të realizohen matjet e trafikut në rrjetin rrugor të
qytetit të Korçës.
Matjet do të realizohen në mënyrë manuale.
Janë përcaktuar pikat 1, 2, 3 si porta hyrëse kryesore të qytetit që lidhin atë me rrugët nacionale:
-

Porta 1 lidh qytetin e Korçës nëpërmjet rrugës shtetërore SH3 me Tiranën,

-

Porta 2 lidh qytetin e Korçës nëpërmjet rrugës ndërkombëtare E86 me Pikën Kufitare të
Kapshticës,

-

Porta 3 lidh qytetin e Korçës nëpërmjet rrugës shtetrore SH75 me Kolonjën.

Ndërkohë kemi përcaktuar si porta hyrëse dytësore të qytetit pikat 4 dhe 9, të cilat e lidhin qytetin e
Korçës me Njësitë e reja Administrative:
-

Porta 4 lidh qytetin e Korçës me Voskopin , Voskopojën nëpërmjet rrugës Sh63

-

Porta 9 lidh qytetin e Korçës me Mborjen dhe Drenovën

Ndërkohë për të studjuar trafikun në rrjetin rrugor brenda qytetit të Korçës ne kemi caktuar në dy
rrathë imagjinar, një në periferi, në afërsi të unazës së jashtme të qytetit, pikat: 5, 6, 7, 8 dhe 10, dhe
një në pjesën qendrore të qytetit, pikat: 11, 12 dhe 13. Këto matje do të na japin mundësi të analizojmë
flukset e trafikut (automjete/orë), të cilat do të transformohen në (automjete ekuivalente/orë), që do
të pasohen në të ardhmen me matje plotësuese, për studimin dhe rregullimin e “Pikave Kryesore të
Konfliktit” në rrjetin rrugor urban të qytetit të Korçës.

Figura 63. Lidhja e qytetit të Korçës me rrjetin rrugor kombëtar
bolles+wilson
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Figura 64. Përcaktimi i pikave të matjeve të trafikut në Qytetin e Korçës
Në tabelën e mëposhtme janë dhënë të gjitha pikat e matjeve të trafikut, për të cilat duhet të përcaktohet
me saktësi vendndodhja e pikës në terren nga ku do bëhen matjet. Në formularin e matjeve (si më
poshtë) duhet të shënohen gjithashtu specifikimet përkatëse për të evidentuar vendin e matjeve, me
qëllim që këto vende të përdoren historikisht edhe për matje që do të bëhen në të ardhmen për të
krijuar vazhdimësinë e një “databaze” të evoluimit të flukseve të trafikut në qytetin e Korçës.
Në tabelë jepen:
• stacioni i Matjeve,
• vend-ndodhja,
• mënyra e matjeve,
• data e parashikuar për realizimin e matjeve; me të kuqe janë shënuar ditët e fundjavës për
matje trafiku (këtu duhet të theksojmë se matjet në çdo pikë kryhen në një ditë të vetme pune,
nga e hëna në të premte, dhe për një ditë të vetme pushimi, të shtunë ose të diel),
• drejtimi i matjeve
Në drejtimet e mjeteve, me prefiksin “0” (si p.sh.: 01, 02, 03, 04...09, etj.) përfaqësohen flukset e
trafikut që hyjnë në qytetin e Korçës ndërsa me prefiksin “5” (si: 51, 52, 53, 54...59, etj.) përfaqësohen
flukset e trafikut që dalin nga qyteti i Korçës, për çdo orë të matjeve. Çdo formular përmban hapësirë
shënimesh për 2 orë matje, të gjithë kategoritë e automjeteve të përcaktuara sipas formularit (në). Kjo
për faktin se çdo vrojtues në vend-matje duhet të zëvendësohet në çdo dy orë.
Për këtë, në çdo vend-matje do të kemi 4 (katër) persona për matje. Personat 1 dhe 2 në këtë pikë do
bëjnë matje secili vetëm për një drejtim lëvizjeje të automjeteve, pra njëri mat fluksin hyrës në qytet
dhe tjetri atë dalës.
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Këto persona do të masin fluksin për 6 orë, në intervalet 07:00 – 09:00 , 11:00 – 13:00 , 15:00 – 17:00
Dy personat e tjerë, 3 dhe 4, do të masin trafikun në intervalet 09:00 – 11:00 , 13:00 – 15:00 , 17:00
– 19:00
Kështu matjet e trafikut do të kryhen për 12 orë, nga ora 07:00 deri në orën 19:00.
Personat që bëjnë matjet e trafikut bëjnë shënimet e matjeve vetëm në formularët e tyre, i plotësojnë
kokat e formularëve para se të fillojnë matjet dhe i firmosin ato në përfundim të çdo intervali matjesh.
Drejtuesi i grupit do t’i mbledhi formularët dhe të dhënat për çdo orar matjesh, t’i regjistrojë në
Formularin përmbledhës për çdo pikë matje.
E njëjta proçedurë ndiqet dhe për çdo pikë matje në rrjetin rrugor të brendshëm të qytetit, duke patur
parasysh se në këto raste, trafik-matësit pozicionohen për të matur flukset që shkojnë për në qendër
(njëri prej tyre) dhe flukset që dalin nga qendra drejt portave të jashtme (personi i dytë).
Më poshtë është paraqitur në mënyrë tabelare përcaktimi i vend-ndodhjeve të seksioneve të matjeve
të zonës urbane dhe kalendari i matjeve.
Tabela 25. Matjet e Trafikut në stacionet e kordonit të jashtëm (Portat hyrëse – dalëse të qytetit)
MËNYRA E
MATJEVE

STACIONI

VENDNDODHJA

DREJTIMI

DATA E MATJEVE

01
51

Rruga për Tiranë

Korçë
Tiranë

Manuale

23/05/2016

28/05/2016

02
52

Rruga për
Kapshticë

Korçë
Kapshticë

Manuale

23/05/2016

28/05/2016

03
53

Rruga për Kolonjë

Korçë
Kolonjë

Manuale

23/05/2016

28/05/2016

04
54

Rruga për Voskop

Korçë
Voskop

Manuale

24/05/2016

29/05/2016

09
59

Rruga për
Boboshticë

Korçë
Boboshticë

Manuale

24/05/2016

29/05/2016

Tabela 26. Vëzhgimi i trafikut në stacionet e vendosura në zonën qedrore
STACIONI VENDNDODHJA
05
55
06
56
07
57
08
58
010
510
011
511
012
512
013
513

DREJTIMI
Për në qendër
Nga qendra jashtë
Për në qendër
Nga qendra jashtë
Për në qendër
Nga qendra jashtë
Për në qendër
Nga qendra jashtë
Për në qendër
Nga qendra jashtë
Për në qendër
Nga qendra jashtë
Për në qendër
Nga qendra jashtë
Për në qendër
Nga qendra jashtë

MËNYRA E
MATJEVE

DATA

Manuale

24/05/2016 - 29/05/2016

Manuale

25/05/2016 - 04/06/2016

Manuale

25/05/2016- 04/06/2016

Manuale

25/05/2016 - 04/06/2016

Manuale

26/05/2016 - 05/06/2016

Manuale

26/05/2016 - 05/06/2016

Manuale

26/05/2016 - 05/06/2016

Manuale

30/05/2016 - 05/06/2016
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Ora 07:00 - 08:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ora 08:00 – 09:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
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Ora 09:00 – 10:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ora 10:00 – 11:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
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Ora 11:00 - 12:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ora 12:00 – 13:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bolles+wilson
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Ora 13:00 – 14:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ora 14:00 – 15:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
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Ora 15:00 – 16:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ora 16:00 – 17:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
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Ora 17:00 – 18:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ora 18:00 – 19:00
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
1. Biçikleta dhe motoçikleta.
2. Autovetura dhe mikrobus.
3. Furgone dhe kamioçina.
4. Autobus.
5. Kamion.
6. Trejlër dhe gjysëm-trejlër
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Tabela 27. Tabela e gjatësive të rrugëve primare të Qytetit të Korçës matur drejtpërsëdrejti në GIS
RRUGA
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT

KRYQËZIMI
631/4
631/4-631/3
631/1-649/1
649/1-646/1
646/1-644/1
644/1-632
632-640
640-706
706-729
729-630
630-12/6
12/6-712
713-716
716-715
715-708/1
708/1-631/3

MARIGO POZIO
MARIGO POZIO
MARIGO POZIO
MARIGO POZIO

706-707
707-708
708-621
621-620

INSAN KORÇA
INSAN KORÇA
INSAN KORÇA
INSAN KORÇA
INSAN KORÇA
INSAN KORÇA
INSAN KORÇA
INSAN KORÇA

620-619
619-618
618-500/21
500/21-500/12
500/12-545
545-400/52
400/52-400/53
400/53-553

PETRO STURGJI
PETRO STURGJI
PETRO STURGJI
PETRO STURGJI
PETRO STURGJI

553-539
539-511
511-509
509-29
29-54

ANTONI ATHANAS
ANTONI ATHANAS
ANTONI ATHANAS
ANTONI ATHANAS
ANTONI ATHANAS
ANTONI ATHANAS
ANTONI ATHANAS
ANTONI ATHANAS

54-400/56
400/56-505/1
505/1-400/57
400/57-400/76
400/76-400/58
400/58-400/59
400/59-400/60
400/60

GAQO AVRAZI
GAQO AVRAZI

54-400/15
400/15-29/1

GJATËSIA
0.0686022
0.0960094
0.118872
0.19336
0.0914676
0.0592
0.0703249
0.460929
0.429314
0.07316
0.06794
0.031903
0.071722
0.10277
0.106009
0.106716
2.1482991
0.097819
0.029521
0.209979
0.246242
0.583561
0.197102
0.094064
0.110136
0.02879
0.093241
0.231844
0.062044
0.08658
0.903801
0.100521
0.14052
0.107524
0.132131
0.048302
0.528998
0.070627
0.062863
0.039557
0.056578
0.052183
0.150198
0.372435
0.13261
0.937051
0.037555
0.064298
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BASHKIA KORÇË

GAQO AVRAZI
GAQO AVRAZI
GAQO AVRAZI
GAQO AVRAZI
GAQO AVRAZI
GAQO AVRAZI
GAQO AVRAZI

29/1-400/62
400/62-399/27
399/27-399/1
399/1-501/5
515/5-400/62
400/62-501/2
501/1-400/22

E DRENOVËS
E DRENOVËS
E DRENOVËS
E DRENOVËS
E DRENOVËS

400/20-724/10
724/10-724/9
724/9-724/8
724/8-724/11
724/11-724

PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA

349-330
330-200/20
200/20-200/26

FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI
FAN NOLI

12/4-800/22
800/22-158/1
158/1-200/1
200/1-62
62-51
51-106/2
106/2-200/2
12/4-575
575-579
579-579/2
579/2-800/21
800/21-53
53-350/1
350/1-310
310-350
350-200/5
200/5-200/2
200/2-304/1
304/1-320
320-305
305-337
337-200/27
200/27-200/17
200/17-200/18
200/18-332
332-349

KIÇO GREÇO
KIÇO GREÇO
KIÇO GREÇO
KIÇO GREÇO
KIÇO GREÇO

895-608/1
608/1-609/1
609/1-891/1
891/1-602
602-603
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0.158613
0.219426
0.292591
0.127133
0.077928
0.031956
0.118286
1.127786
0.16846
0.029558
0.021877
0.07632
0.047226
0.343441
0.097307
0.046971
0.07248
0.216758
0.281695
0.13068
0.090866
0.177142
0.130108
0.041558
0.009698
0.136112
0.065817
0.036027
0.06447
0.218579
0.071305
0.123175
0.032129
0.084465
0.058404
0.021768
0.008114
0.199343
0.224776
0.069867
0.041673
0.124011
0.064445
0.067225
2.573452
0.096908
0.128388
0.092302
0.032625
0.037667
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KIÇO GREÇO
KIÇO GREÇO
KIÇO GREÇO

603-601
601-3/5
3/5-12/4

MIDHI KOSTANI
MIDHI KOSTANI
MIDHI KOSTANI
MIDHI KOSTANI
MIDHI KOSTANI
MIDHI KOSTANI
MIDHI KOSTANI

706-895
895-64
64-892
892-893
893-894
894-889
889-888

ISMAIL QEMALI
ISMAIL QEMALI
ISMAIL QEMALI
ISMAIL QEMALI

186/2-144/1
144/1-800/23
800/23-800/22
800/22-800/21

SHËN GJERGJI
SHËN GJERGJI
SHËN GJERGJI
SHËN GJERGJI
SHËN GJERGJI
SHËN GJERGJI
SHËN GJERGJI

186/1-800/4
800/4-800/8
800/8-800/20
800/20-800/19
800/19-800/25
800/25-197
197-70

I TEATRIT
I TEATRIT
I TEATRIT
I TEATRIT

887-888
888-881
881-186/1
888-186/2

GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI
GJERGJ KASTRIOTI

801-804
804-820
820-33
33-829
829-834
834-833
833-832
832-831
831-849
849-160
160-800/44
800/44-884
884-883
883-885
885-886
886-887

RILINDASIT
RILINDASIT
RILINDASIT

25-26
26-852
852-142

BASHKIA KORÇË

0.018355
0.048295
0.069296
0.523836
0.248157
0.086244
0.215851
0.023571
0.025336
0.040199
0.05668
0.696038
0.154867
0.030897
0.066495
0.023308
0.275567
0.077039
0.015931
0.030848
0.058234
0.037439
0.018953
0.036356
0.2748
0.027697
0.077195
0.06392
0.131248
0.30006
0.093615
0.042688
0.039808
0.037756
0.029808
0.041889
0.037301
0.042602
0.036142
0.010463
0.04268
0.111597
0.044666
0.048581
0.036806
0.018501
0.714903
0.026823
0.139719
0.056757
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RILINDASIT
RILINDASIT
RILINDASIT
RILINDASIT
RILINDASIT

142-749
749-745
745-805
805-806
806-801

EORDEJ
EORDEJ
EORDEJ
EORDEJ
EORDEJ
EORDEJ
EORDEJ

140
140-141/1
141/1-20
20-19
19-15
15-12
12-25

28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI
28 NËNTORI

800/21-800/14
800/14-397/1
397/1-364/2
364/2-528
528-800/24
800/24-400/60
400/60-519
519-515/1
515/1-515/2
515/2-800/2
800/2-29

0.256616
0.121832
0.551018
0.055006
0.086179
1.29395
0.226515
0.020749
0.156464
0.061177
0.174483
0.027252
0.017357
0.683997
0.027893
0.070342
0.088326
0.023632
0.121601
0.025511
0.059586
0.043657
0.055193
0.072209
0.182288
0.770238

Tabela 28. Tabela e gjatësive të rrugëve sekondare të Qytetit të Korçës matur drejtpërsëdrejti në GIS
RRUGA
FEIM ZAVALANI
FEIM ZAVALANI
FEIM ZAVALANI

KRYQËZIMI
631/3-631/2
631/2-631
631

MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT
MUZAKAJT

631/4
708/1
612
631/3
632
640

VIKTIMAT E KENETËS SË MALIQIT
VIKTIMAT E KENETËS SË MALIQIT
VIKTIMAT E KENETËS SË MALIQIT

715-714
714-712
712

RAMIZ QORELLARI
RAMIZ QORELLARI

716-716/1
716/1

BANTIA

717-727/1
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GJATËSIA
0.216077
0.033969
0.245455
0.495501
0.056301
0.109017
0.085749
0.154484
0.078894
0.112004
0.596449
0.098066
0.099082
0.10641
0.303558
0.40895
0.023096
0.432046
0.097387

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

BANTIA
BANTIA

727/2-727/1
727/1

QANI QYTEZA
QANI QYTEZA
QANI QYTEZA

630-643
643
643

KOÇO MIO
KOÇO MIO
KOÇO MIO
KOÇO MIO

649/1-639
639-631/1
631/1-631/2
631/2

SEFI VLLAMASI
SEFI VLLAMASI
SEFI VLLAMASI
SEFI VLLAMASI

646/1-638
638-647/1
647/1-648/1
648/1

RUZHDI PULAHA
RUZHDI PULAHA

644/1-645/1
645/1

MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE
MITINGU I SHKRONJAVE

729-728
728-727
727-730
730-731
731-642
642-644
644-645
645-646
646/648
648

DESARETET
DESARETET
DESARETET
DESARETET
DESARETET
DESARETET
DESARETET
DESARETET

620-613
613-615/1
615/1-500/35
500/35-500/38
500/38-500/37
500/37-500/24
500/24-500/23
500/23

ALEKO PRODANI
BORIS PLUMBI
BORIS PLUMBI

11-825
13-722/2
722/2-749

TELI SAMSURI
GURI MADHI
THEODHOR KAVALIOTI
THEODHOR KAVALIOTI

722/3
37143
7-610
610-9/1

PANDELI VANGJELI

7-616

BASHKIA KORÇË

0.080273
0.023472
0.201132
0.026477
0.058154
0.259397
0.344028
0.062906
0.005667
0.104286
0.021432
0.194291
0.107778
0.026447
0.035572
0.053076
0.169797
0.040463
0.198525
0.238988
0.133288
0.146404
0.050051
0.034259
0.059798
0.053901
0.056806
0.016941
0.020119
0.052565
0.624132
0.259866
0.05397
0.132724
0.043804
0.074295
0.035437
0.040061
0.224386
0.864543
0.20464
0.297319
0.302717
0.600036
0.218189
0.082782
0.210331
0.045657
0.255988
0.197454
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PANDELI VANGJELI
PANDELI VANGJELI

616-746
746-745

NIKO KOVAÇI
NIKO KOVAÇI
NIKO KOVAÇI
NIKO KOVAÇI
NIKO KOVAÇI

725-725/7
725/7-725/11
725/11-725/12
725/12-725/14
725/14-891

PETRAQ SHOMO
PETRAQ SHOMO
PETRAQ SHOMO
PETRAQ SHOMO
PETRAQ SHOMO
PETRAQ SHOMO
PETRAQ SHOMO
PETRAQ SHOMO
PETRAQ SHOMO

738-742
742-743
743-737
737-734
734-741
741-740
740-732
732-805
805-834

1 MAJI
1 MAJI
1 MAJI
1 MAJI
1 MAJI
1 MAJI
1 MAJI
1 MAJI
1 MAJI
1 MAJI

705-704
704-703
703-883/1
883/1-841/1
841/1-702
702-841
841-841/1
841/1-850
850-385
835-800/44

LEFTER SERAFINI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI

803-816
803-827
827-31
31-824
824-845
845-838
838-839
839-837
837-846
846-800/43

RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI

800/44-862
862-861
861-860
860-800/43
800/43-857
857-858
858-800/45
800/45-856
856-855
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0.165733
0.068685
0.431872
0.152265
0.093308
0.077555
0.149552
0.073719
0.546399
0.059803
0.010826
0.032529
0.017111
0.057786
0.092602
0.129243
0.071207
0.064467
0.535574
0.160103
0.085801
0.087417
0.05046
0.028641
0.008154
0.038482
0.042304
0.047116
0.030695
0.579173
0.06899
0.041072
0.037743
0.036582
0.031564
0.034734
0.033354
0.036925
0.035593
0.026394
0.313961
0.029252
0.015831
0.040777
0.042588
0.015085
0.004689
0.032494
0.047437
0.012266

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI
RAQI QIRINXHI

855-863
863-864
864-865
865-97

DHORI LUARASI
DHORI LUARASI

857-641
641-872

KONGRESI I LUSHNJES
KONGRESI I LUSHNJES
KONGRESI I LUSHNJES
KONGRESI I LUSHNJES
KONGRESI I LUSHNJES

874-871/2
871/2-800/12
800/12-800/7
800/7-800/3
800/3-881

10 DHJETORI
10 DHJETORI
10 DHJETORI
10 DHJETORI
10 DHJETORI

866-877
877-878
878-199
199-200/14
200/14-200/3

RILINDASIT
RILINDASIT

805-805/1
805/1

KONFERENCA E LABINOTIT
KONFERENCA E LABINOTIT
KONFERENCA E LABINOTIT
KONFERENCA E LABINOTIT
KONFERENCA E LABINOTIT
KONFERENCA E LABINOTIT
KONFERENCA E LABINOTIT
KONFERENCA E LABINOTIT

50-49
49-48
48-44
44-43
43-42
42-41
41-546/3
546/3-623

LOLA GJOKA
LOLA GJOKA

623-622
622-200/25

JANI DUDO
JANI DUDO
JANI DUDO
JANI DUDO

844-67
67-94
94-76
76-69

SOTIR MERO
SOTIR MERO
SOTIR MERO
SOTIR MERO

99-100
100-93
93-88
88-84

GOLE RUCO
GOLE RUCO
GOLE RUCO
GOLE RUCO
GOLE RUCO

84-545/2
545/2-545/1
545/1-104
104-114
114-514/1

BASHKIA KORÇË

0.028978
0.100512
0.100512
0.05547
0.525891
0.084664
0.08564
0.170304
0.036671
0.039561
0.035983
0.033867
0.03421
0.180292
0.042128
0.033936
0.044459
0.041917
0.0419
0.20434
0.049548
0.366026
0.415574
0.043433
0.039861
0.066537
0.040801
0.018186
0.03784
0.018732
0.146083
0.411473
0.103772
0.457245
0.561017
0.104104
0.09502
0.101664
0.033537
0.334325
0.100746
0.081451
0.042367
0.020077
0.244641
0.048446
0.049801
0.019055
0.024685
0.018695
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GOLE RUCO
GOLE RUCO

514/1-109
109-116

PANDELI CALE
KIÇO E LLAZO SAMARA
KIÇO E LLAZO SAMARA
KIÇO E LLAZO SAMARA
KIÇO E LLAZO SAMARA
KIÇO E LLAZO SAMARA

116-107
107-148
148-146
146-145
145-546/1
546/1-156

THIMI MITKO
THIMI MITKO
THIMI MITKO
THIMI MITKO
THIMI MITKO
THIMI MITKO

69/1-186
186-172
172-260
260-150
150-156
156-154

THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA
THOMA HUAJA

623-535/1
535/1-100/3
100/3-69
69-75
75-82
82-83
83-570/1
570/1-107/1
107/1-552/1
552/1-552/2
552/2-176/3
716/3-200/27

FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI
FOQON POSTOLI

41-41/1
41/1-68
68-85
85-89
86-94
94-95
95-90
90-91
91-93
93-101
101-103
103-143/1
143/1-105
105-100/13
100/13-126
126-131
131-132
132-43/1

SOTIR PECI
GAQO KOROVESHI

43/1-133
133-154
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0.02322
0.025644
0.209546
0.059897
0.044031
0.037548
0.105634
0.047713
0.0415
0.276426
0.031189
0.068515
0.077242
0.028474
0.041279
0.011753
0.258452
0.30249
0.025943
0.052382
0.03301
0.018686
0.110116
0.141151
0.0124
0.094286
0.108831
0.458567
0.179529
1.537391
0.047566
0.088936
0.042171
0.03755
0.035246
0.026277
0.02254
0.031178
0.038497
0.032717
0.046897
0.043402
0.04172
0.042326
0.07252
0.050269
0.018582
0.034563
0.752957
0.051788
0.038772
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GAQO KOROVESHI
GAQO KOROVESHI

154-635
635-182

LONI TANELLARI
LONI TANELLARI
LONI TANELLARI
LONI TANELLARI

591-194
194-195
195-624
624-52

ÇLIRIMI I KORÇËS
ÇLIRIMI I KORÇËS
ÇLIRIMI I KORÇËS
ÇLIRIMI I KORÇËS
ÇLIRIMI I KORÇËS
ÇLIRIMI I KORÇËS
ÇLIRIMI I KORÇËS
ÇLIRIMI I KORÇËS

562/2-151
151-157
157-154
154-530/1
530/1-153
153-162
162-165
165-166

STEFAN LUARASI
STEFAN LUARASI
STEFAN LUARASI

166-169
169-159
159-184

HAKI MBORJA
HAKI MBORJA
HAKI MBORJA

184-180
180-624
624-51

PANDI RAIDHI
PANDI RAIDHI
PANDI RAIDHI
PANDI RAIDHI

309-400/30
400/30-400/46
400/46-548/3
548/3-400/73

ONCO CULE
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI
TODI VOGLI

400/11-309
400/10-306
306-322
322-323
323-341
341-342
342-344
344-345
345-346
346-347
347-333
333-335

MINIR MUSTAFAJ
MINIR MUSTAFAJ
MINIR MUSTAFAJ

353-325
325-331/1
331/1-332

NAUM KARANXHA
NAUM KARANXHA

346-307
307-200/17

BASHKIA KORÇË

0.045541
0.042274
0.126587
0.021861
0.03443
0.032444
0.048529
0.137264
0.081508
0.053824
0.076615
0.056961
0.005644
0.036126
0.024853
0.041684
0.377215
0.012467
0.037902
0.047386
0.050369
0.033076
0.043987
0.033236
0.110299
0.140721
0.119458
0.093828
0.080905
0.434912
0.057301
0.086342
0.156411
0.065627
0.030173
0.00574
0.040049
0.01224
0.023259
0.077345
0.037814
0.02028
0.55528
0.079157
0.099947
0.044494
0.223598
0.080924
0.13958
0.220504
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ASPASI GJINO
ASPASI GJINO

323-324
324-337

THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI
THANAS MËRTIRI

335-400/11
400/11-400/61
400/61-400/9
400/9-317
317-400/8
400/8-381/3
381/3-523/2
523/2-523/3
523/3-318/4
318/4-400

PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI
PARTIZANI

320-18/1
18/1-400/10
400/10-507/1
507/1-361
361-373
373-392
392-391/1
391/1-321
321-390
390-399/5
399/5-399/4
399/4-399/3
399/3-400
400-400/23
400/223-400/63
400/63-400/22

VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU

800/2-523/5
523/5-349/1
349/1-381
381-29/15
29/15-29/14
29/14-29/8
29/8-29/7
29/7-29/4
29/4-367/1
367/1-399/3
399/3-399/54
399/54-399/53
399/53-399/2
399/2-399/32
399/32-397
397-397/1
397/1-399/22
399/22-399/21
399/21-399/20
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0.079503
0.094216
0.173719
0.057323
0.030199
0.056
0.047485
0.051459
0.023539
0.019507
0.013301
0.025832
0.049904
0.374549
0.060082
0.07947
0.016164
0.046878
0.046831
0.048139
0.046858
0.012278
0.016924
0.022755
0.051798
0.022374
0.138643
0.049925
0.045565
0.087383
0.792067
0.053966
0.029722
0.011669
0.068208
0.032329
0.02814
0.042632
0.029667
0.041201
0.023359
0.029182
0.06222
0.042223
0.016919
0.051121
0.008806
0.014392
0.042246
0.003859

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU
VIKTOR EFTIMIU

399/20-398
398-398/3
398/3-398/2
398/2-399/14
399/14-399/15
399/15-399
399-399/10
399/10-399/11
399/11-501/6
501/6-400

KRISTAQ PRIFTI
KRISTAQ PRIFTI
KRISTAQ PRIFTI
KRISTAQ PRIFTI
KRISTAQ PRIFTI
KRISTAQ PRIFTI
KRISTAQ PRIFTI
KRISTAQ PRIFTI

356-507/2
507/2-382
382-386/1
386/1-461
461-372
372-399/47
399/47-399/72
399/72-390

KAJO KARAFILI
MIHALLAQ QIRINXHI
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU
10 KORRIKU

400/59-396
400/56-378
200/5-200/4
200/4-384
384-384/1
384/1-357
357-358/7
358/7-358
358-356
356-367
367-380
380-399/3
399/3-399/55
399/55-399/65
399/65-400/62

MIHAL SHARRXHI
MIHAL SHARRXHI

353-395
395-381

LUAN SHKËMBI
LUAN SHKËMBI
LUAN SHKËMBI

312-351/2
351/2-351
351-353

KOÇO KOROVESHI
KOÇO KOROVESHI
KOÇO KOROVESHI
KOÇO KOROVESHI
KOÇO KOROVESHI

533-532
532-513
513-512
512-511
511

SOTIR POJANI
SOTIR POJANI

539-540
540-541

BASHKIA KORÇË

0.025409
0.031535
0.010861
0.036208
0.034612
0.003431
0.024453
0.022049
0.008916
0.037186
0.866521
0.018854
0.091261
0.018327
0.069277
0.026484
0.043008
0.032508
0.05839
0.299719
0.047409
0.038265
0.024314
0.028516
0.005192
0.077077
0.066984
0.031248
0.052976
0.059402
0.026764
0.088007
0.042136
0.069402
0.03943
0.611448
0.093204
0.088184
0.181388
0.046042
0.043439
0.067896
0.157377
0.043643
0.042905
0.043956
0.041675
0.305027
0.477206
0.033913
0.041925
bolles+wilson
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BASHKIA KORÇË

SOTIR POJANI
SOTIR POJANI

541-542
542

XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA
XHAFER CENKO LUBONJA

582-565
565-564
564-563
563-567
567-500/5
500/5-500/7
500/7-500/6
500/6-880
880-517
517-879
879-500/14
500/14-500/13
500/13-567

DEMIR PROGRI
DEMIR PROGRI
DEMIR PROGRI

400/81-570
570-572
572-572/1

ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI
ASIM VOKSHI

800/33-77
77-800/32
800/32-560
560-559
559-557
557-364/1
364/1-527
527-526
526-523/4
523/4-900
900-400/81

RIZA CEROVA
RIZA CEROVA
RIZA CEROVA
RIZA CEROVA
RIZA CEROVA

526-522
522-529
529-531
531-558
558-528

FLORESHA MYTEVELI
FLORESHA MYTEVELI
FLORESHA MYTEVELI
FLORESHA MYTEVELI
FLORESHA MYTEVELI

800/32-400/16
400/16-573
573-576
576-576/1
576/1-800/14

XHAVIT DISHNICA
XHAVIT DISHNICA

579-578
578-800/31

JOVAN SPIRO KOSTURI
JOVAN SPIRO KOSTURI

615-615/13
615/13-615/12
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0.043288
0.038777
0.157903
0.050584
0.033587
0.035485
0.021338
0.049031
0.02833
0.015596
0.037532
0.034361
0.044106
0.087988
0.042213
0.065582
0.545733
0.008739
0.063242
0.069403
0.141384
0.023285
0.018883
0.057318
0.071681
0.015498
0.015512
0.079094
0.013121
0.033516
0.063261
0.133171
0.52434
0.067194
0.02549
0.031943
0.02686
0.037742
0.189229
0.06237
0.04163
0.059133
0.007401
0.051489
0.222023
0.056778
0.044362
0.10114
0.011998
0.016844

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

JOVAN SPIRO KOSTURI
JOVAN SPIRO KOSTURI
JOVAN SPIRO KOSTURI
JOVAN SPIRO KOSTURI
JOVAN SPIRO KOSTURI
JOVAN SPIRO KOSTURI
JOVAN SPIRO KOSTURI

615/12-615/11
615/11-615/9
615/9-615/10
615/10-586
586-581
581-580
580-575

VANGJEL KOÇI LEMI
VANGJEL KOÇI LEMI
VANGJEL KOÇI LEMI
VANGJEL KOÇI LEMI
VANGJEL KOÇI LEMI
VANGJEL KOÇI LEMI
VANGJEL KOÇI LEMI
VANGJEL KOÇI LEMI
VANGJEL KOÇI LEMI

500/36-500/34
500/34-500/33
500/33-500/32
500/33-500/11
500/11-500/10
500/10-607/9
607/9-607/20
607/20-546
546-547

AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI
AJET GJINDOLLI

620-620/1
620/1-620/2
620/2-620/3
620/3-620/4
620/4-620/5
620/5-620/6
620/6-620/7
620/7-500/2
500/2-599/5
599/5-599
599-599/3
599/3-514/1
514/1-574/1
574/1-598
598-596
596-595
595-595/1
595/1-574
574-568
568-566
566-565

NAUM KRISTO VOSKOPOJA
NAUM KRISTO VOSKOPOJA
NAUM KRISTO VOSKOPOJA
NAUM KRISTO VOSKOPOJA

574/2-520/29
520/9-530
530-597
597/598

LIRIA
LIRIA
LIRIA
LIRIA

12/4-585
585-587
587-587/1
587/1

BASHKIA KORÇË

0.012565
0.010894
0.004715
0.017505
0.015667
0.022435
0.03903
0.151653
0.009883
0.083834
0.046386
0.045359
0.049044
0.022534
0.050305
0.051903
0.024093
0.383341
0.053084
0.027887
0.041516
0.041653
0.016689
0.023437
0.046816
0.030219
0.041499
0.031787
0.014166
0.036029
0.009992
0.004997
0.060153
0.027409
0.011716
0.019465
0.016366
0.006682
0.071806
0.633368
0.026043
0.022895
0.03204
0.058654
0.139632
0.042054
0.016113
0.016445
0.085674
0.160286
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NEVRUZ NURE
NEVRUZ NURE
NEVRUZ NURE
NEVRUZ NURE
NEVRUZ NURE

500/36-500/39
500/39-500/40
500/40-606
606-607
607-618

VIKTIMAT E 7 SHKURTIT
VIKTIMAT E 7 SHKURTIT
VIKTIMAT E 7 SHKURTIT
VIKTIMAT E 7 SHKURTIT
VIKTIMAT E 7 SHKURTIT

609/1-318
318-701
701-386
386-500/2
500/2-500/39

HAFIZ ALI KORCA
HAFIZ ALI KORCA
HAFIZ ALI KORCA

608/1-896
896-897
897

PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA
PAVLLO SHOLLA

200/26-200/46
200/46-200/52
200/52-200/53
200/53-113/1
113/1-589
589-600
600-500/30
500/30-167/1

MARKO KITA
MARKO KITA

631/6-651
651-KUFI

RIZA MANÇE
BAJAZIT REHOVA
BAJAZIT REHOVA
BAJAZIT REHOVA

629-3/2
3/2-3/3
3/3-3/4
3/4-708

SEFI VLLAMASI
SEFI VLLAMASI
SEFI VLLAMASI
SEFI VLLAMASI

646/1-638
638-647/1
647/1-648/1
648/1

TELI SAMSURI
SOTIR KOZMO
ABEDIN SEIT TUXHARI
RAFAIL DISHNICA
THANAS VISO
THANAS VISO
THANAS VISO

722/3
8
12
140-21/3
141/1-124
124-139
139-200/24

THIMI ANDONI
NAUM TREBICKA
NAUM TREBICKA

20-339/1
19-18
18-21

DHIMITËR EMANUELI

15-17
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0.021433
0.021433
0.030762
0.035222
0.040508
0.149358
0.079043
0.105195
0.084665
0.114248
0.090172
0.473323
0.245057
0.060806
0.11474
0.420603
0.181933
0.013611
0.019641
0.042761
0.118616
0.023676
0.099414
0.104635
0.604287
0.156652
0.076421
0.233073
0.163594
0.265314
0.084423
0.151004
0.500741
0.107778
0.026447
0.035572
0.053076
0.222873
0.218189
0.127343
0.472071
0.377821
0.05872
0.022805
0.076177
0.157702
0.135689
0.05411
0.04151
0.09562
0.032002

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

DHIMITËR EMANUELI
DHIMITËR EMANUELI

17-24/1
24/1-20/8

TELEMAK GËRMENJI
VIKTOR GJIKA
PIRO DECOLLI
GJENOVEFA LESHNJA
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO
PANO XHAMBALLO

26-27
142-744
806-35
801-8002
722/4-726
726-725/9
725/9-723
723-725/4
725/4-725/2
725/2-733
733-721
721-719/1
719/1-719
719-719/2
719/2-715/3
715/3-820

ARKITEKT QEMAL BUTKA
DHIMITËR DENASI
DHIMITËR DENASI
DHIMITËR DENASI

711-710
702-851
851-735
735-732

REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA

891-816
816-800/40
800/40-813
813-830
830-800/42
800/40-50
50-814
814-46
46-47
47-56
56-55
55-58/1
58/1-819
819-844
844-843
843-842
842-78
78-99
99-98
98-97
97-96
96-100/1
100/1-100/12
100/12-878/2
878/2-800/46

BASHKIA KORÇË

0.108733
0.125693
0.266428
0.201125
0.180359
0.043118
0.047384
0.053801
0.028928
0.044953
0.047638
0.05966
0.041116
0.133567
0.052003
0.018059
0.007229
0.031923
0.024165
0.543042
0.053389
0.097826
0.081987
0.041537
0.22135
0.124155
0.010375
0.013067
0.03084
0.049835
0.009554
0.024155
0.018726
0.023444
0.029849
0.013496
0.032235
0.009148
0.041162
0.021708
0.028402
0.035003
0.020304
0.018958
0.029658
0.029658
0.0464667
0.0399295
0.0522785
0.0220842

bolles+wilson

233

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KORÇË

REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA
REPUBLIKA

800/46-125
125-122
122-800/26
800/26-70

LEFTER SERAFINI
KOSTANDINA GACE
KOSTANDINA GACE
KOSTANDINA GACE
KOSTANDINA GACE

803-816
38-31
31-30
30-639/1
639/1-800/42

E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE
E VETERANËVE

833-833/1
833/1-822
822-873
873-874
874-872
872-867
867-875
875-876
876-877
877-878/5
878/5-100/2

NIKO DODONA
NIKO DODONA
NIKO DODONA
NIKO DODONA
NIKO DODONA

800/3-886/1
886/-800/10
800/10-853
853-200/3
200/3-122

LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI
LLAZO PULLUQI

803-827
827-31
31-824
824-845
845-838
838-839
839-837
837-846
846-800/43

QEMAL STAFA
QEMAL STAFA
QEMAL STAFA
QEMAL STAFA
QEMAL STAFA
QEMAL STAFA
QEMAL STAFA
QEMAL STAFA
QEMAL STAFA

639/1-815
815-3/1
3/1-5
5-6
6-65
65-71
71-825/1
825/1-631/1
631/1-863

KRISTO LUARASI

892-891
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0.0760314
0.0112754
0.0478315
0.062593
0.9722222
0.06899
0.06686
0.075005
0.034949
0.023651
0.200465
0.024954
0.011062
0.024008
0.029743
0.050119
0.061796
0.043027
0.05512
0.073165
0.058182
0.031514
0.46269
0.068092
0.055691
0.045631
0.092615
0.083301
0.34533
0.041072
0.037743
0.036582
0.031564
0.034734
0.033354
0.036925
0.035593
0.026394
0.313961
0.032275
0.046914
0.041083
0.037446
0.042549
0.037715
0.01449
0.033001
0.036306
0.321779
0.075495
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KRISTO LUARASI

891-891/1

LONI LLOGORI
EDITH DURHAM
I TEATRIT
MISTO MAME
MISTO MAME

602
12/4-186/2
186/2-186/1
800/8-800/18
800/18-114/1

KONFERENCA E PEZËS
KONFERENCA E PEZËS

800/19-800/17
800/17-800/23

LIGOR RËMBECI
LIGOR RËMBECI

197-198
198-158/1

SOTIR GURA
SOTIR GURA
SOTIR GURA
SOTIR GURA
SOTIR GURA
SOTIR GURA
SOTIR GURA
SOTIR GURA

878/2-878/1
878/1-126
126-143
143-191
191-127
127-141
141-148
148-562/1

PATRIKU JOASAF
MIHAL GRAMENO
MARIGO POZOI
MEHMET FEJZOLLI
MEHMET FEJZOLLI
MEHMET FEJZOLLI
MEHMET FEJZOLLI
MEHMET FEJZOLLI
MEHMET FEJZOLLI

133-69/1
182-591
707
545-500/9
500/9-607/10
607/10-500/10
500/10-500/13
500/13-500/4
500/4-500/7

PETRAQ NASI
LICEISTËT
LICEISTËT

615-500/29
553-549
549-551

28 NËNTORI
28 NËNTORI

397/1-576/1
576/1-576/2

PANDI ÇIFLIGU
PANDI ÇIFLIGU
PANDI ÇIFLIGU
PANDI ÇIFLIGU
PANDI ÇIFLIGU

500/14-500/19
500/19-542
542-537
537-532
532-800/2

PETRO STURGJI
6 DËSHMORËT
6 DËSHMORËT
6 DËSHMORËT

210-510/1
70-524
524-523
523-200/1

BASHKIA KORÇË

0.057209
0.132704
0.189528
0.115564
0.079157
0.053404
0.061754
0.115158
0.06021
0.090648
0.150858
0.162941
0.023871
0.186812
0.027391
0.108436
0.072323
0.015862
0.078357
0.049173
0.053497
0.118537
0.523576
0.02006
0.010421
0.113382
0.075761
0.051969
0.016696
0.077484
0.060022
0.049157
0.331089
0.019696
0.057914
0.113399
0.171313
0.071032
0.058136
0.129168
0.025109
0.078169
0.06713
0.079307
0.161661
0.411376
0.055603
0.133647
0.012401
0.032173
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6 DËSHMORËT
6 DËSHMORËT

200/1-523/1
523/1-523/2

GJON BUZUKU
GJON BUZUKU
GJON BUZUKU
GJON BUZUKU
GJON BUZUKU

523/2-400/56
400/56-400/57
400/57-400/58
400/58-400/59
400/59-400/60

FETAH SELCA
KOÇI NOLE
KOÇI NOLE
KOÇI NOLE

400/57-393
396-393
393-383
383-378

ISMAIL LATIFLLARI
ISMAIL LATIFLLARI
ISMAIL LATIFLLARI
ISMAIL LATIFLLARI
ISMAIL LATIFLLARI
ISMAIL LATIFLLARI

383-312
312-313
313-520/1
520/1-520/2
520/2-520
520-357

NESTI VRETO
NESTI VRETO
NESTI VRETO
NESTI VRETO

357-319
319-370
370-371/2
371/2-373

REXHEP TELHAJ
REXHEP TELHAJ
REXHEP TELHAJ
REXHEP TELHAJ
REXHEP TELHAJ
REXHEP TELHAJ

400/60-394
394-353
353-365
365-379/1
379/1-379
379-356

KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA
KOÇO TUPA

349-348
348-507
507-308
308-302
302-400/13
400/13-400/12
400/12-309
309-200/21
200/21-400/24
400/24-400/28
400/28-400/63
400/63-400/21
400/21-400/22

DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA

400/39-400/37
400/37-400/35
400/35-400/34
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0.021039
0.071965
0.271225
0.012102
0.065516
0.01361
0.030578
0.072809
0.194615
0.043658
0.042922
0.047336
0.019911
0.110169
0.093315
0.090369
0.027797
0.025463
0.018401
0.047818
0.303163
0.066818
0.06153
0.102541
0.034076
0.264965
0.049595
0.091567
0.119204
0.056036
0.017526
0.053846
0.387774
0.052243
0.020442
0.056131
0.020434
0.050816
0.016707
0.069607
0.024435
0.054502
0.030842
0.021137
0.193381
0.048407
0.659084
0.061476
0.033094
0.03979

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA
DOKTOR SOTIR POLENA

400/34-400/32
400/32-400/64
400/64-400/32
400/32-400/31
400/31-400/30
400/30-400/29
400/29-400/25
400/25-400/20
400/20-548/7

KRISTAQ SOTIRI
KRISTAQ SOTIRI
KRISTAQ SOTIRI
KRISTAQ SOTIRI
KRISTAQ SOTIRI
KRISTAQ SOTIRI
KRISTAQ SOTIRI
KRISTAQ SOTIRI

400/54-400/55
400/55-400/68
400/68-400/67
400/67-400/50
400/50-400/49
400/49-400/48
400/48-400/47
400/47-400/46

KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO
KOSTANDIN TRAKO

400/65-400/66
400/66-400/67
400/67-400/68
400/68-400/69
400/69-400/70
400/70-400/71
400/71-400/72
400/72-400/73
400/73-400/74
400/74-400/75
400/75-548/1
548/1-548/2
548/2-724

KRISTAQ ANTONIU
KRISTAQ ANTONIU
KRISTAQ ANTONIU
KRISTAQ ANTONIU

200/26-400/39
400/39-400/54
400/54-400/64
400/64-400/65

ZIQIRI MERO
BANDA VATRA
BANDA VATRA

400/52
249-550
550-500/20

ILIA MITRUSHI
ILIA MITRUSHI

400/56-505/3
505/3

THOMA NASHA
THOMA NASHA
THOMA NASHA

400/16-505/4
505/4-505
505-506

E TRËNDAFILAVE

400/59-501

BASHKIA KORÇË

0.055794
0.044333
0.043004
0.037775
0.039246
0.047247
0.046942
0.047496
0.135683
0.63188
0.061884
0.033198
0.041532
0.054471
0.046094
0.042424
0.037844
0.038622
0.356069
0.064826
0.035794
0.036937
0.05782
0.045693
0.011964
0.06644
0.039103
0.048321
0.047166
0.045361
0.073085
0.036613
0.609123
0.136572
0.123714
0.082725
0.094631
0.437642
0.544408
0.337204
0.181807
0.519011
0.093833
0.126081
0.219914
0.106267
0.052097
0.066311
0.224675
0.250171
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E TRËNDAFILAVE

501

XHEJMS BELUSHI
DHORI KOTI
SALI BUTKA
SALI BUTKA
SALI BUTKA
SALI BUTKA

400/57
400/58
400/59-548/2
548/2-548/1
54/1-548/5
548/5-548/4

SPIRO KONDA
REXHEP VINÇANI
DAVID SELENICA

400/60
399/1-400/19
400/62-508
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0.178655
0.428826
0.323365
0.33168
0.08623
0.154178
0.042565
0.149514
0.432487
0.436617
0.065693
0.071751

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KORÇË

Fishat e Projekteve Prioritare në Infrastrukturën Rrugore
Fisha e projektit -Transporti
Titulli i projektit
Objektivi Strategjik/
Programi (SWOT)
Përshkrimi i Projektit

Fazat e Projektit
Dhe Termat Kohor

Ndryshimet
e nevojshme
Institucionale dhe
ligjore
Partnerët

Titulli i Projektit Konkret Projekti 1.1.1.1 By-Pass-i Jashtë qytetas (KartëProjekti)
Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik,
Programin etj.
Synimi 1 Bashki me infrastrukturë e Logjistikë bashkëkohore transporti si “Porta”
Juglindore e vëndit në Korridorin VIII
Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë Objektivi 1.1 Eliminimi i trafikut që
kryqëzohet me mjedisin urban, i lidhur me praninë e trafikut të Korridorit VIII
- Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar Pjesë e Planit
Kombëtar të Transportit
- Sensibilzimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor
• Të promovohet për tu përfshirë në “Planin Kombëtar të Transportit
Shqipëtar (ANTP) bypass-e, në kategorinë e Autostradës në Veri të Qytetit
të Korçës në aksin SH3, në drejtim të Kakavisë (Kategoria A ), Studim
fisibiliteti
- Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi Plani Kombëtar i Transportit
- Miratimi i Buxhetit Qeveria
- Proçesi i Tenderimit Autoriteti Rrugor Shqiptar
- Proçesi i Zbatimit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar
- Proçesi i Monitorimit e Kolaudimit te Projektit Auditim i Sigurisë Rrugore
MIT- ARSH
• Shënim: Veprimet Bazë Strategjike
•

Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë
ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore

Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar

Burimet e nevojshme
për realizimin e
- Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit Buxheti i shtetit
projektit
Treguesit e Monitorimit
dhe Rezultatet e
Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do
pritshme nga Projekti
të ketë Projekti i Realizuar
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Fisha e projektit - Transporti
Titulli i Projektit Konkret Projekti By-Pass-Verior qytetas (Kartë Projekti)

Titulli i projektit
Objektivi Strategjik/
Programi (SWOT)

Përshkrimi i Projektit

Fazat e Projektit
Dhe Termat Kohor

Ndryshimet
e nevojshme
Institucionale dhe
ligjore

Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik,
Programin etj.
Qytet i pastër, pa ndotje;
-Rritja e sigurisë për banorët. Korça Bashki me infrastrukturë e Logjistikë
bashkëkohore transporti si “Porta Kryesore” Juglindore e vëndit në Korridorin VIII
Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë: Eliminimi i trafikut në mjedisin e
brendshëm urban, i lidhur me praninë e trafikut të Korridorit VIII , që mund të mos
anashkalohet nga By-Pass-Verior qytetas dhe që duhet të shmanget nga mjedisi i
brendshëm i qytetit flukset e trafikut që vijnë nga juglindja dhe nga Njësitë e reja
administrative dhe kanë destinacion jashtë qytetit të Korçës
- Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar
Pjesë e Planit të Transportit të Bashkisë . By-Passi do të projektohet për tu realizuar
në tre Faza. Faza e parë: 1,1957km, Faza e dytë: 2,0068km , Faza e tretë: 0.9533km
në total me një gjatësi 4.1558 km.
- Sensibilizimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor
Të promovohet për tu përfshirë në “Planin e Transportit të Bashkisë Korçë bypass-e,
në kategorinë e Autostradës Urbane që përshkon pjesën veriore dhe perëndimore të
qytetit në aksin SH75 (në Kategorin A1 për tu bashkuar në pjesën Veriore të Qytetit
të Korçës në aksin SH3, në drejtim të Kakavisë (Kategoria A ), Studim fisibiliteti
- Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi Plani Kombëtar i Transportit
- Miratimi i Buxhetit Qeveria
- Proçesi i Tenderimit Autoriteti Rrugor Shqiptar
- Proçesi i Zbatimit MIT- Autoriteti Rrugor Shqiptar
- Proçesi i Monitorimit e Kolaudimit të Projektit Auditim i Sigurisë Rrugore
MIT- ARRSH
•

Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë
ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore

Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit,

Partnerët
Burimet e nevojshme
për realizimin e
projektit
Treguesit e Monitorimit
dhe
Rezultatet e pritshme
nga Projekti

-

Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit Qeveria Shqiptare

Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do
të ketë Projekti i Realizuar
Qytet i pastër, pa ndotje;
-Rritja e sigurisë të trafikut për banorët

Fisha e projektit - Transporti
Titulli i projektit

Objektivi Strategjik/
Programi (SWOT)
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Titulli i Projektit Konkret : KRyQËzIMET ME RRjETIN RRUgOR
KRyESOR SHQIPTAR
Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik,
Programin etj. :
Projekti është hartuar për të ulur vonesat dhe radhët e makinave në disa nga
kryqëzimet më të ngarkuara në rrejtin
e rrugëve primare që hyjnë dhe dalin në qytetin e Korçës nëpërmjet rrjetit rrugor
qendror me drejtim nga Tirana , Pika kufitare e Kapshticës dhe rruga që lidhet me
Ersekën dhe të aksit juglindor (shif pikat me rreth të kuq në hartën më poshtë)
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Përshkrimi i Projektit

BASHKIA KORÇË

Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Në përputhje me rezultatet e modelimit
dhe simulimeve të trafikut në flukset e pritshme të trafikut në korridorin VIII
sipas studimit të ANTP janë përcaktuar nyjet e kryqëzimeve më të rëndësishme të
rënditura më poshtë:
- Nyje kryqëzimi Nr. 1 në bypass-in verior–hyrja dalje për në Tiranë i
pozicionuar në by-pasin e qytetit me kategori A1
- Nyje kryqëzimi Nr. 2 në bypass-in verior–hyrja dalje për Kapshticë i
pozicionuar në by-pasin e qytetit me kategori A1
- Nyje kryqëzimi Nr. 3 në bypass-in në pjesën juglindore të qytetit në drejtim
të Ersekës
Fazat e zbatimit të këtij projekti lidhen në mënyrë të drejtëpërdrejtë me zbatimin e
projekteve të By-pasit ku janë pozicionuar këto kryqëzime

Ndryshimet
e nevojshme
Institucionale dhe
ligjore

Për çdo nyje kryqëzimi në disnivel parashikohen fazat e mëposhtme:
- Projektimi sipas funksioneve të rrugëve që lidh kryqëzimi;
- Çpronësimi tokës për zgjerim të karrexhatave;
- Ndërtimi i mbikalimit ose nënkalimit;
- Asfaltim;
Veprimet Strategjike Faza A
Ndërtimi i dy kryqëzimeve në disnivel si më poshtë: (Kjo fazë varet nga zbatimi i
projektit 1.1.1.2:
- Nyje kryqëzimi Nr. 1 në bypass-in verior në drejtim të Tiranës
- Nyje kryqëzimi Nr. 2 në bypass-in në drejtim të Kapshticës
Faza B
- Ndërtimi i kryqëzimeve në disnivel ose rrethrrotullim të madh në varësi të
flukseve të trafikut të llogaritura si më poshtë:
- Nyje kryqëzimi Nr. 3 në bypass-in për në Ersekë
• Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë
ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore :
- Krijimi i departamentit të transportit në Bashki
- Matjet e trafikut

Partnerët

Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit: Bashkia Korçë & ARRSH

Burimet e nevojshme
për realizimin e
projektit

- Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit
Kostoja e vlerësuar e ndërtimit 6 000 000 Euro Qeveria dhe Bashkia
Rrisqet Bashkia nuk është në gjendje të përballojë koston e këtyre investimeve.

Fazat e Projektit
Dhe Termat Kohor

Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do
të ketë Projekti i Realizuar :
Justifikimi i Projektit - Rritje e sigurisë në rrugë;Trafik i lehtësuar;

-

Ulje e bllokimit të trafikut.

Objektivi i gjerë Eliminimi i trafikut që kryqëzohet me mjedis urban ndërmjet
Treguesit e Monitorimit automjeteve të lehta dhe të rënda , i lidhur me praninë e flukseve të rritura që do të
dhe
kemi në aksin kombëtar - korridori VIII.
Rezultatet e pritshme
Impakti i Pritur Ndërtimi i mbikalimeve do të lehtësojë dukshëm trafikun në të
nga Projekti
gjithë pjesët e qytetit si dhe do të rrisë treguesit e trafikut , në kuptimin e rritjes të
shpejtësisë mesatare në kushtet e sigurisë të trafikut për qytetin e Korçës
Faza e projektit Draft projekt
Vlerësimi i prioriteteve Afat shkurtër
Përgatitja e projektit Dy vjet
Punimet e Zbatimit Pesë vjet
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Fisha e projektit - Transporti
Titulli i projektit
Objektivi Strategjik/
Programi (SWOT)

Përshkrimi i Projektit

Fazat e Projektit
Dhe Termat Kohor

Ndryshimet
e nevojshme
Institucionale dhe
ligjore
Partnerët
Burimet e nevojshme
për realizimin e
projektit

Treguesit e Monitorimit
dhe
Rezultatet e pritshme
nga Projekti

Titulli i Projektit Konkret : PROjEKT I PËRMIRËSIMIT TË KRyQËzIMEVE
RRUgORE në Qytet
Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik,
Programin etj. : Bllokime të shpeshta të trafikut përreth qendrës së qytetit
Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Disa kryqëzime të rëndësishme që
ndodhen përreth zonës qendrore të Qytetit të Korçës, të cilët kanë aktualisht
ngarkesë të madhe trafiku dhe kanë shfaqur probleme sigurie dhe funksionimi, do
të përmirësohen përsa i përket shtrirjes dhe sinjalistikës rrugore. Në këtë projekt
janë përfshirë 5 kryqëzime (shih hartën më poshtë). Përmirësimi i kryqëzimeve
do të koordinohet me masa të tjera në drejtim të investimeve kapitale. (ku është e
zbatueshme të realizohen këto projekte).
Objektivi i gjerë Transport më i mirë urban dhe zhvillimi i aftësisë së planifikimit
struktural si baza për një zhvillim pozitiv të qytetit.
Objektivi Specifik Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të trafikut nga Bashkia
Për secilin nga kryqëzimet janë parashikuar këto masa veprimi:
- Projektimi sipas funksioneve të rrugëve që lidh kryqëzimi;
- Blerja e tokës për zgjerim të karrexhatave
- Parashikimi i sistemit kullues
- Trajtimi i trotuareve
- Instalimi i semaforëve (nëse duhet).
- Instalimi (nëse duhet) i shenjave të trafikut.
• - Instalimi (nëse duhet) i tabelave të levizshme për stacionet dhe itinerarin
e autobuseve
• Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë
ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore :
-Ngritja e departamentit të Transportit në Bashki
- Matje trafiku
Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit Bashkia & Konsulenti
- Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit :
Kostoja e vlerësuar e ndërtimit 300 000 Euro , burimet e finacimit nga Bashkia
Korçë
Rrisqet Buxheti i kufizuar
Indikatoret që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do
të ketë Projekti i Realizuar :
Projekti do të sigurojë

-

Rritje të kapaciteteve të kryqëzimeve;
Rritje të sigurisë së këmbësorëve;
Rritje të sigurisë së automjeteve;
Zvogëlim i kohës së humbur në kryqëzime;
Rritje të frekuencës të shërbimeve të transportit publik.

-

Qytet i pastër, pa ndotje
Rritja e sigurisë për banorët

Impakti i Pritur

242

bolles+wilson

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KORÇË

Figura 65. Interseksionet që duhet të përmirësohen në Planin Rrugor për Korçën

Fisha e projektit - Transporti
Titulli i projektit

Titulli i Projektit Konkret : REHABILITIMI I RRUgËVE URBANE TË
QyTETIT

Objektivi Strategjik/
Programi (SWOT)

Sipas Analizes SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik,
Programin etj. : Gjendja ekzistuese e rrjetit rrugor kërkon një projekt tërësor për
rehabilitimin e tij.
Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë : Projekti konsiston në rehabilitimin e
rrjetit të rrugëve parësore dhe dytësore të qytetit të Korçës (afërsisht 121 km) duke
përfshirë marrjen e këtyre maseve:

-

Përshkrimi i Projektit

nga trajtimi i sipërfaqes dhe shtrimit për të përfunduar me
rindërtimin dhe parashikimin e sistemit të drenazhimit, në varësi të
gjendjes aktuale të çdo nyjeje. Të gjitha kryqëzimet midis rrugëve të
kategorisë së parë e të dytë do të përmirësohen nga ana strukturore
dhe funksionale.

Sinjalistika vertikale dhe horizontale dhe shenjat rrugore janë të përfshira në
projekt. Prioritetet do të përcaktohen në pjesën e dytë të studimit.
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Veprimet Strategjike
• Faza A

-

Fazat e Projektit
dhe Termat Kohor

•

-

Përcaktimi i standarteve për rehabilitimin e rrugëve dhe çmimi për
njësi.
Përcaktimi i programit për rehabilitimin e rrugëve.
Dhënia e përparësisë sipas analizës ekonomike, fuksionimit dhe
gjendjes aktuale të rrugëve.
Përgatitja e projektit teknik dhe dokumentave për tender për dy vitet
e para të zbatimit të projektit

Faza B1, B2, etj.

Zbatimi i punës bazuar në dy vitet e para të ndërtimit;
Përgatitja e projketit teknik dhe dokumentave për tender për dy vitet
e para të zbatimit të projektit.

Impakti i Pritur - Qytet i pastër, pa ndotje

-

Rritja e sigurisë për banorët.

Rrisqet Buxhet i kufizuar.
Kostoja e vlerësuar e ndërtimit
• Shënim: Veprimet Bazë Strategjike

Ndryshimet
e nevojshme
Institucionale dhe
ligjore

Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë
ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore :
Krijimi i departamentit të transportit pranë Bashkisë dhe trajnimi i stafit

Partnerët

Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit : Bashkia

•

Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit : Bashkia e Korçës & Fondi i
Zhvillimit Rajonal .
Burimet e nevojshme
46 000 000 Euro vlerësohet kostoja paraprake e të gjithë kostos së projektit.Duke
për realizimin e
marrë parasysh kërkesat e mëdha për fonde Konsulenti propozon të përfshihen
vetëm disa faza në projektin 10 vjeçar për rehabilitimin e rrugëve. Shuma fikse
projektit
vjetore për të gjithë kohëzgjatjen e projektit 15 vjeçar mund të përcaktohet nga një
politikë e përshtatshme financiare
- Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit
që do të ketë Projekti i Realizuar :
Vlerësimi i gjendjes të rrjetit rrugor nëpërmjet përcaktimit të “nivelit të komoditetit
në transport” në Bashki nëpërmjet treguesit “IRI” i përcaktuar nga BB si kriter për
mirëmbajtjen e rrjetit Rrugor Qendror Shqiptar në kontratën e fundit për programin
e Mirëmbajtjes të rrjetit rrugor me një fond prej 120 miljon $ me MIT
Treguesit e Monitorimit Rezultatet e priteshme të Projektit
dhe
- Ulja e kostos për mirëmbajtjen e mjeteve.
Rezultatet e pritshme
- Rritje e kapacitetit lidhës të transportit
nga Projekti
- Rritje të shpejtësisë mesatare të udhëtimit.
- Përmirësim i sigurisë.
- Përmirësim i mjedisit.
Objektivi i gjërë i këtij projekti është krijimi i një mjedisi që mundëson nje zhvillim
tërësor dhe miqësor ndaj mjedisit të Bashkisë.
Objektivi Specifik Rehabilitimi i rrugëve që ndikojnë në zhvillimin e qytetit
-
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Fisha e projektit - Transporti
Titulli i projektit
Objektivi Strategjik/
Programi (SWOT)

Titulli i Projektit Konkret RREgULLORE E KLASIFIKIMIT TË RRUgËVE
URBANE
Sipas Analizës SWOT, të lidhet Titulli i Projektit me Objektivin Strategjik,
Programin etj.
Problemet e rregullimit të trafikut dhe të parkimit në qytetin e Korçës kanë nevojë
për një Rregullore të Klasifikimit të Rrugëve Urbane në Qytetin e Korçës .
Ku konsiston projekti, çfarë do të arrijë :

-

Përshkrimi i Projektit

Fazat e Projektit
Dhe Termat Kohor

Qëllimi i këtij projekti është përcaktimi i klasifikimit të rrjetit rrugor
urban, i karakteristikave gjeometrike, funksionin dhe prioritetet e
rrjetit rrugor, në përputhje me prioritetet funksionale, administrative
dhe organizative të përcaktuara sipas Kodit Rrugor të Shqipërisë.

- Planifikimi i Projektit, fazave të tij /planifikimi financiar
Ky projekt po përgatitet nga Konsulenti , duke prodhuar grafin e rrjetit rrugor ne GIS
, dhe do të plotësohet në vijim nga Stafi i Bashkisë , përkatësisht nga departamenti
i urbanistikës dhe i Transportit (propozuar që të ngrihet pranë Bashkisë së re) duke
realizuar inventarizimin e rrjetit rrugor si një bazë e nevojshme të dhënash për një
planifikim shkencor të gjthë projekteve dhe studimeve të transportit në këtë bashki
- Sensibilzimi i komunitetit si dhe vlerësimi i Impaktit Mjedisor
Nëpërmjet këtij projekti ,qytetarët duhet të njihen me ndryshimet që do të kryhen
në të ardhmen në rrjetin rrugor urban të qytetit të tyre , për të dhënë mendime dhe
sygjerime praktike në këtë drejtim
- Miratimi i Projektit sipas bazës ligjore në fuqi
Projekti mbështetet në kërkesën për hartimin e PUT sipas Kodit Rrugor dhe
miratohet nga Këshilli Bashkiak
- Miratimi i Buxhetit
Bëhet nga Bashkia për të mbuluar shpenzimet për vrojtuesit që do të punojnë në
terren për plotësimin e të dhënave të nevojshme të përcaktuara në manualin përkatës
që do përgatitet nga konsulenti.
- Proçesi i Tenderimit Bashkia
- Proçesi i Zbatimit Bashkia
- Proçesi i Monitorimi e Kolaudimit të Projektit Bashkia
Shënim: Veprimet Bazë Strategjike : Kryesisht do të punohet nga ekspertët e gisit
në bashki dhe të dhënat plotësuese që kërkohen nga formularët per plotësimin e të
gjithë të dhënave të këtij inventarizimi ,dhe që më pas do të hidhen në Bazën e të
dhënave GIS si një bazë të dhënash për të gjithë projektet e të ardhmes .

Ndryshimet
e nevojshme
Institucionale dhe
ligjore

Për të bërë të mundur realizimin e projektit, të evidentohen më parë
ndërhyrjet Institucionale dhe ligjore :
Në këtë kuadër është propozuar ngritja e “Departamentit të Transportit” në Bashki

Partnerët

Institucionet Përgjegjëse për Realizimin e Projektit : Konsulenti dhe Bashkia Korçë

Burimet e nevojshme
për realizimin e
projektit

- Kostimi i Projektit dhe Burimet e financimit :
Kosto e këtij projekti do të shpërndahet në kohë pasi projekti do të realizohet në
faza , fillimisht në inventarizimin e rrjetit rrugor primar , pastaj të rrjetit rrugor
sekondar dhe në fund të rrjetit rrugor terciar (lokal) Burimet financiare do të jenë
të Bashkisë .
Kosto e përafërt 300 000, Euro

•
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Indikatorët që masin Realizueshmërinë e Projektit dhe përshkrim i Impaktit që do
të ketë Projekti i Realizuar :
Produkti i këtij projekti fillimisht do të jetë një “Manual” i cili do të përdoret për të
përditësuar me përmirësimin progresiv të rrjetit rrugor duke iu referuar çdo rruge
me standartet përkatëse gjeomtrike dhe funksionale.
Projekti do na sigurojë

-

Inventarin e rrjetit rrugor të Korçës në përputhje me sistemin e
identifikimit të rrugëve;
Klasifikimin dhe përcaktimin funksional për çdo rrugë të rrjetit
rrugor të Korçës;
Krijimi i manualit të parë për rrugët urbane. Të këtij qyteti

Treguesit e Monitorimit
dhe
Objektivi i gjerë
Rezultatet e pritshme
Mbështetje për transportin ekzistues dhe inkurajimi i strukturave të reja të transportit
nga Projekti
që janë premtuese për zhvillimin
e lëvizshmërisë për Korçën dhe rajonin metropolitan të Bashkisë.
Objektivi Specifik
Përforcimi i kapaciteteve të administratës qytetare për mbështetjen e transportit
dhe trafikut në qytet. Dizajni urban dhe planifikimi i infrastrukturës rrugore duke u
mbështetur në standartet bashkëkohore dhe databasë të perpiktë.
Rrisqet Mundësi të kufizuara të stafit ekzistues të bashkisë për të realizuar inventarin
e plotë të rrjetit rrugor të qyetit pa trajnimin e duhur.
Faza e projektit Koncept.
Vlerësimi i prioriteteve Afatmesëm.
Punimet e Zbatimit Një vit.

246

bolles+wilson

PLANI I PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KORÇË

RAPORT
dëgjesë publike për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis dhe Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë
Sot, më datë 05.09.2016, në ambjentet e bibliotekës së qytetit, në kuadër të hartimit të Planit të
Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë u organizua dëgjesa publike për Vlerësimin Strategjik
Mjedisor dhe Planin e Përgjithshëm Vendor.
Pjesëmarrës në dëgjesë ishin banorë nga qyteti dhe njësitë Administrative të Bashkisë Korçë,
profesionistë të fushës së planifikimit dhe të ndërtimit, grupe të ndryshme interesi, përfaqësues
institucionesh, përfaqësues të studios, të AKPT-së dhe Ministrisë së Mjedisit.
Takimi u hap me fjalën e kryetarit të Bashkisë Korçë, i cili theksoi rëndësinë e hartimit dhe më tej të
miratimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë si një dokument, instrument bazë për një
zhvillim të qendrueshëm në fushën ekonomike, të turizmit, si dhe në mbrojtjen e mjedisit.
Përfaqësuesi i studios, z. Auron Pasha parashtroi prezantimin e dy materialeve : Vlerësimin Strategjik
Mjedisor dhe Planin e Përgjithshëm Vendor.
Prezantimi i Vlerësimit Strategjik Mjedisor u bë nga eksperti i studios konsulente, Ing. Gjeolog Sazan
Guri. Prezantimi në përmbajtje të tij kishte:
Vizionin e Bashkisë Korçë
Parimin e Planit Strategjik
Legjislacionin
Projektet e kryera dhe kërkesën për shtimin e tyre
Ndotjen e ajrit
Gjeologjia
Gjeorreziqet
Ruajtja e biodiversitetit
Zonat e mbrojtura
Gjeomonumentet
Sipërfaqet e gjelbra dhe monumentet e kulturës
Asetet, si etnografia, antikiteti, veshjet popullore, monumentet arkeologjike
Ujërat e zeza
Menaxhimi i mbetjeve të ngurta
Trajtimi i integruar i mbetjeve
Objektivat kryesore, siç mund të jenë mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimeve, ndërtimi i
venddepozitimeve rajonale, etj
Energjia elektrike
Erozioni
Gjeoteknika
Aktitvitetet minerale
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Analiza demografike
Analiza SWOT
Ndikimet e rëndësishme të Planit në Mjedis (analizohet me shkallët A,B,C,D,E,X)
Vlerësimi i përputhshmërisë së politikave të Planit me Objektivat Mjedisore
Ndikimet negative dhe masat për zbutjen e ndikimeve negative
Përputhshmëritë me objektivat mjedisore
Përfundime : sistemi i monitorimit. Janë dhënë mendime për tu marrë parasysh dhe rekomandime për
çdo rast.

Pas prezantimit, u vijua me komente dhe pyetje të pjesëmarrësve, të cilave iu përgjigjën ekspertët e
studios konsulente, specialistët e D.P.K.Zh.T dhe të AKPT.
- Një nga pyetjet e para ishte : Korça ngrohet me dru, si do të furnizohet me lëndë djegëse dhe
cilat janë alternativat? Eksperti i mjedisit i studios konsulente sqaroi se vitet e fundit ka patur
prerje masive të pyjeve, gjë për të cilën qeveria ka miratuar moratoriumin e pyjeve. Variantet
për ngrohje dhe energji janë : biomasa që formohet nga landfill-i, vënia në punë e TEC-it (100
mega wat) që do të bëjë kompensimin e energjisë, stazhionimi i lëndës drusore me qëllim që
djegia e saj të ketë efiçensë të madhe dhe ndotje të ulët, kujdesi i njerëzve për mjedisin dhe
shtimi i sipërfaqeve të gjelbra. Ekzistojnë projekte për fermat e erës që mund të mbahen parasysh.
Gjithashtu termoizolimi i godinave ndihmon në rritjen e efiçencës së energjisë. Ndërkohë, z.Pasha
shtoi se një zgjidhje tjetër do të ishte krijimi i një dalje nga gazsjellësi TAP.
-

Gjatë prezantimit u theksua se në lindje të tij, qyteti i Korçës do të rrethohej nga një kurorë e
gjelbër? Pyetje e ngritur nga një qytetar ishte : kodrat janë me pronarë, a janë marrë parasysh? Si
do të gjelbërohet?
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-

Pyetje : Nga prezantimi, në lidhje me HEC-et u tha që norma 50 % e prurjeve do dhe duhet të
mbetet e paprekshme. Me normat europiane nuk është kaq dhe në këto kushte asnjë operator nuk
vepron dot. Eksperti i mjedisit i studios konsulente sqaroi se HEC-et e kanë 33 % të prurjeve
ekologjike të paprekshme dhe kjo nuk diskutohet.

-

Pyetje : nga prezantimi u tha që në tokat e kategorisë 1 ,2,3,4 nuk mund dhe nuk duhet të lejohet
të ndërtohet, ndërkohë që njësia administrative Bulgarec ka pothuaj vetëm këto kategori tokash.
Përgjigja e z.Pasha ishte që nuk do lejohet ndërtimi për rezidenca, por për ndërtimet e tjera është
i lejueshëm.

-

Pyetje : Miratimi i VSM-së e lehtëson apo do të influencojë në marrjen e miratimit të infrastrukturës
mjedisore para miratimit të lejeve të ndërtimit? Mendojmë se afati i miratimit të VNM-vë paraprake
është shumë i lartë. Të shikohet mundësia për uljen e afateve me qëllim lehtësimin e proçedurave.
Eksperti i mjedisit i studios konsulente sqaroi se nuk ndikonte, pasi për çdo leje ndërtimi duhet
miratim i VNM-ve paraprake ose të thelluar.

-

Nga pjesëmarrësit u bë një sugjerim ndoshta Plani duhej diskutuar në çdo njësi administrative.

Në vazhdim u kalua në prezantimin e Planit të Përgjithshëm Vendor nga ekspertja e planifikimit urban
e studios konsulente, znj. Eri Çobo. Prezantimi filloi me analizën, stategjinë duke vazhduar më tej
me Planin.
Po ashtu u bë një prezantim i studimit të bërë mbi sistemin rrugor, infrastrukturor nga Prof. Shkëlqim
Zeqo, i cili theksoi ndarjen e sistemit në : rrugë interurbane kryesore; rrugë interurbane dytësore;
rrugë urbane kryesore; rrugë urbane dytësore; rrugë urbane lokale; si dhe entin përkatës i cili do të
merret me administrimin e tyre.
U bë përcaktimi i zonave Ekonomike si në qytet po ashtu edhe në Njësitë Administrative. Zonat
janë: 1. Voskop , 2. Mollaj, 3.Drenovë, 4.Bulgarec , 5. Dishnicë,
Strukturat e Shërbimeve
Nga studimet e bëra rezulton se në Bashkinë Korçë ka nevojë për investimin e 31 strukturave për
çerdhe dhe kopshte. Një ide mbi zhvillimin e tyre do të ishte ndërtimi i çerdheve dhe kopshteve në
struktura të përbashkëta. Gjithashtu kërkohet dhe përmirësimi i strukturave të shërbimeve të arsimit
në të shumtën e njësive administrative.
Hapësira Publike
Krijimin e tyre në Njësitë Administrative. Po ashtu rikualifikimin e atyre ekzistuese në hapësira më
kualitative.
Sistemi Bujqësor
Është sistemi më i rëndësishëm. Në këtë plan të përgjithshëm vendor do të synohet drejt konsolidimit
të zonave informale dhe duke ruajtur zonat bujqësore, kjo do të thotë që nuk mund të ndërtohet më në
tokë arë objekte me destinacion rezidencial.
Sistemi Urban
Synon konsolidimin e zonave të banuara vetëm në zonat urbane si në qytet po ashtu edhe në njësitë
administrative. Po ashtu prioritet do të jetë turizmi, krijimi i bujtinave.
Territori
Leximi i territorit do të bëhet në bazë të njësive strukturore, ku në një njësi nuk mund të ketë 2 lloj
intensiteti apo dy lloje të ndryshme koefiçienti shfrytëzimi.
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Tipologjitë e Banimit
Në njësitë administrative do të ruajmë tashmë sistemet që janë të konsoliduara apo kanë një histori
duke përdorur të njëjtën sis.arkitekture, pra çdo zonë do të ketë pasaportën e njësisë që indentifikon.
Lartësia e lejuar shkon deri në tre kate dhe po ashtu çdo zonë do të ketë më shumë se 1 përdorim të
lejuar.
Në brëndësi të qytetit, ndodhet zona qendrore dhe zona historike dhe zona e mbrojtur e cila do të
vazhdojë të respektojë ligjet përkatëse VKM. 238, ku tashmë do të quhet M1 (zona historike), që
do të ketë vetëm riparimet e banesave ekzistuese dhe rikonstruksionin e tyre, M2 zona e mbrojtur
(ansambël) dhe M3 zona arkeologjike.
Në zonat e reja që propozohen për ndërtim do të aplikohet me PDV, ku do të jetë e nevojshme një
plan mbi infrastrukturën publike. Intensiteti në qytet shkon deri në 3, ndërsa numri i kateve shkon
deri në 8 kate.
Pas prezantimit Z.Auron Pasha fton të pranishmit të diskutojnë mbi Planin e Përgjithshëm Vendor .
Një sugjerim nga pjesëmarrësit ishte : Prezantimi i bërë në sallë do të kishte qënë më konkret nëse
do të ishte bërë në prezencën e disa hartave apo edhe të rregullores në të cilën mund të shikonim
konkretisht zona të interesuara. Po ashtu edhe sistemi i rrjetit rrugor të propozuar mund të ishte
prezantuar nëpërmjet hartave.
Pyetje: Çfarë ndodh në zonat A1.2. dhe A1.3a apo dhe në zona të tjera, rrugët do të jenë po të njëjtat apo
do të kemi ndryshime? Do të ketë ndryshime të intensitetit në zonat ekzistuese të qytetit? Ndërtimet
në njësi të ndryshme administrative do të kenë të njëjtin intensitet?
Voskopoja ka një qëndër historike dhe një pjesë ansambël. Si do të bëhet për një banesë me 2 kate do
të dërgohet në Institutin e Monumenteve të Kulturës për miratim apo do të fuksionojë si për qytetin
e Korçës?
Në zonat e tjera jo ansambël, në qytet, por të tipologjisë deri në tre kate është karakteristike distanca
25 cm, si do të vazhdojë projektimi, do të parashikohen në rregulloren vendore? Përfaqësuesi i studios
vazhdoi shpjegimin duke thënë se intensiteti do të ndryshojë, s’do të jetë në çdo zonë i njëjtë, janë
bërë studime të reja dhe janë rivleresuar zonat. Në zonat e tjera jo ansambël, por të tipologjisë deri
në tre kate ku është karakteristike distanca 25 cm do të parashikohet në rregulloren vendore që do
shoqërojë planin, respektimi i karakteristikës së zonës, sepse janë zona karakteristike dhe meritojnë
trajtim tjetër.
Voskopoja do të shqyrtohet edhe me monumentet e kulturës dhe do të punohet për të arritur të njëjtën
zgjidhje po ashtu si për zonën ansambël të qytetit.
Pyetje : Po për planifikimin e një stalle psh. apo e një strukture çfarëdo, do të veprohet rregullorja
aktuale nr.283, apo do të kemi rregulla të përcaktuara në rregulloren e propozuar për PPV.
Të pranishmit që ishin përfaqësues nga AKPT shpjeguan se rregulloret që po përdoren sot dolën si
nevojë për arsye sepse në zona të caktuara nuk kishte plane. U theksua fakti se ekziston e drejta e
transferimit të pronësisë që do të thotë jo kudo do të ketë stalla dhe objekte ekonomike. Mund të
merret shumë mire qyteti i Lushnjes si shembull për këtë.
Propozim : Rruga Voskopojë - Vithkuq nuk është parashikuar dhe duhet vënë sepse është pjesë e
unazës turistike të Korçës.
Pyetje : Jam një qytetar i interesuar se si do të zhvillohet prona në zona në belvedere. Do të merret
parasysh që ka disa pronarë dhe që duan të zhvillojnë pronën apo do të bëhet vetëm për një pronar?
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Përgjigja e përfaqësuesit të studios ishte që paraqitni hartën e pronës pranë Bashkisë për ta verifikuar.
Pyetje : Në aspektin ekonomik dhe kulturor nuk është konkretizuar çfarë është thënë, kam parasysh
çështjen e turizmit. Nuk preket fare në këtë aspekt. Deri në çfarë faze do të trajtojë plani turizmin e
zonave në Voskopojë, Dardhë etj?
Përgjigje e z. Pasha : Ka një studim mbi turizmin i bërë në bazë sistemesh. Në strategji e kemi të
përcaktuar çdo element. Mund ta keni në dispozicion.
Pyetje : Një itinerar shumë i gjatë është nëse do të shkoja në qytetin e Vlorës, duhet të shkoj në Elbasan
e pastaj më tej. Mendoj se ka sens të propozohet një rrugë në konceptimin e aksit perëndim – lindje.
Përgjigje e z.Pasha : Pa një justifikim ekonomik nuk mund të merret një hap i tillë, pasi mund të bëhet
si propozim dhe mund të mbetet aty. Ka dhe akse të tjera. Krijimi i një sistemi ekologjik mund të sjell
krijimin e një rruge. Ne mund të vendosim rrugën në formë skematike duke ndjekur dhe gjurmën e
TAP-it..
Pyetje : A keni një land use mbi planifikimin e territorit ?
Përgjigje : po, kemi 14 kategori përdorimi të tokës të cilat janë parashikuar në VKM dhe janë detyrim
ligjor.
Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe
Zhvillimit të Territorit
zhaneta Lubonja
________________
Drejtore e D.P.K.ZH.T.
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