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Mirënjohje
Ekipi i projektit dëshiron të shprehë mirënjohjen e TIJ për të gjithë personat dhe ekspertët nga të gjitha institucionet
dhe palët e interesuara të përfshira në mbledhjen e të dhënave dhe informatave dhe të gjithë personat dhe organet
që kanë mbështetur zhvillimin e këtij materiali. Falënderime të veçanta shkojnë për drejtuesit e Ministrisë së
Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit

Ky raport është përgatitur nga një ekip projekti që punon për Grontmij. Gjetjet, interpretimet dhe konkluzionet e
shprehura në këtë dokument janë vetëm ato të Grontmij dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të merren për të pasqyruar
mendimet dhe politikat e Komisionit Evropian.
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REPUBLIKA

E

SHQIPËRISË

MINISTRIA E MJEDISIT
AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT

Nr. ___Prot.

Datë ______________

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI
Tipi C
AGJENCIA RAJONALE E MJEDISIT
________________
Numri i Identifikimit të Kërkesës ______________
Emri i Kërkuesit:
a) Person juridik (Kompania) ( Emri tregtar, Nr. NIPTI, Adresa)
_________________________________________________________________________
ose
b) Personi Fizik ( emri, mbiemri, Nr. NIPT, Adresa)___________________________________
Për impiantin/instalimin:
1. Titulli i instalimit (përshkruaj sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 10448, datë 14.7.2011
“Për lejet e mjedisit”___________________________________________________
2. Përshkrimi i veprimtarisë dhe kapacitetit prodhues (përshkruaj sipas kollonës 1 dhe 2 të
Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”
_______________________________________________________________________
3. Vendndodhja_____________________________________________________________
Qark/Bashki/Komunë)____________________________________________________________
Emri, titulli i personit të autorizuar ___________________________________________________
( Firma, Vula)
Data_________________________________
Tarifa e paguar në datë _____________________
për kërkesë për leje mjedisi
ndryshim të kushteve të lejes

Asistencë Teknike për Forcimin e Kapacitetit të Ministrisë së Mjedisit në Shqipëri për Hartimin e Ligjit dhe
Zbatimin e Legjislacionit Kombëtar të Mjedisit

1. INFORMACION MBI KËRKUESIN/OPERATORIN
1.1.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Emri i Kompanisë
Statusi Ligjor
Ortaket/Aksionerët e Kompanisë(sipas Ekstraktit
të lëshuar nga QKR)
Adresa e zyrës qendrore të Kompanisë
Adresa postale e Kompanisë, nqse ndryshon nga
adresa e mësipërme
Numri i rregjistrimit të Kompanisë (NIPT)
Kodi kryesor i aktivitetit (sipas kolonës 1 të
Shtojcës 1 të Ligjit nr 10448, date 14.7.2011 “Per
lejet e mjedisit”)
Numri i Punonjësve
Përfaqësuesi i autorizuar
Emri dhe Mbiemri
Pozicioni në Kompani
Telefoni
Faksi
E-mail

1.2.

INFORMACION MBI INSTALIMIN/IMPIANTIN

Emri i instalimit/impiantit1
Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet
instalimi/impianti
Koordinatat sipas Sistemit Koordinativ Gauss–
Krüger: 1942_GK_ZONE_4)
Kategoritë e aktiviteteve/veprimtarive industriale
të cilat duhet të kërkojnë leje mjedisi 2
Kapaciteti i projektuar

1

Përshkruaj titullin sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Për lejet e mjedisit
Shkruani kodet e specifikuara në kollonën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specifikuara në kollonën 3 (Veprimtaria) të
përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, është e
nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.
2
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1.3. INFORMACION MBI PERSONIN E KONTAKTIT TË AUTORIZUAR NGA
ADMINISTRATORI NË LIDHJE ME LEJEN
Emri dhe Mbiemri
Adresa
Pozicioni në Kompani
Telefoni
Faksi
E-mail

1.4.

PRONËSIA E TOKËS

Emri/adresa e pronarit/pronarëve të tokës, numri i identifikimit të pronës sipas dokumentit të
lëshuar nga ZRPP3 ku janë ndërmarrë (nëqoftëse ndryshojnë nga ato të kërkuesit) apo do të
ndërmerren aktivitetet (nëqoftëse ndryshojnë nga ato të kërkuesit).
Emri dhe mbiemri
i pronarit/pronarëve
Të dhëna për pronësinë e tokës
sipas dokumentit të lëshuar nga
ZRPP1
Adresa
Informacion për kontratën e
qerasë nëse ka
Nr. i kontratës së qerasë nëse
kërkuesi nuk është pronar i tokës
deri në këtë moment
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Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
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1.5.

PRONËSIA E IMPIANTIT

Emri dhe adresa e pronarit të impiantit ku kryhet aktiviteti, si dhe informacion mbi kontratën e
qerasë nëqoftëse kërkuesi nuk është pronari i impiantit.
Emri dhe mbiemri
i pronarit/pronarëve
Adresa

Informacion mbi kontratën
(qeradhënësi dhe qeramarrësi,
afati i kontratës, mënyrat e
përfundimit të kontratës;
periudha e vlefshmërisë)
Bashkëngjisni një kopje të
kontratës së qerasë

KËRKESA ËSHTË BËRË PËR4

1.6.

Shënoni  në kutinë përkatëse
 Impiante dhe instalime të reja
 Impiante dhe instalime ekzistuese
 Ndryshim i konsiderueshëm në impiantet dhe/ose instalimet ekzistuese
 Ndërprerje të aktiviteteve

Shto në dokumentat e kërkesës një ekstrakt nga dokumentet e planifikimit që kanë të bëjnë me
zonën në fjalë.

1.7. INFORMACION NË LIDHJE ME NDRYSHIME TE KONSIDERUESHME TE PROPOZUARA
TE LEJES SË TIPIT C PER NJE INSTALIM/IMPIANT EKZISTUES
Operatori/kërkuesi plotëson tabelën e mëposhtme vetëm kur kërkon ndryshime të kushteve të lejes
së mjedisit të Tipit C, për një instalim/impiant ekzistues.
Emri i impiantit (sipas lejes ekzistuese të
mjedisit)
Data e dorëzimit të kërkesës për ndryshime
të lejes së lëshuar të mjedisit të Tipit C
Data e lëshimit të lejes ekzistuese të
mjedisit, të Tipit C (refero Nr. e
identifikimit të Lejes sipas Regjistrit te
4

Kjo kërkesë nuk i referohet transferimit të lejes në rast të ndryshimit të pronësisë
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lejeve
Vendodhja e impiantit dhe e instalimit
(qarku, bashkia/komuna, numri kadastral)
Arsyeja/et për ndryshimin e kërkuar në
lejen e mjedisit
Jepni përshkrimin e ndryshimeve të propozuara
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2.

PËRSHKRIMI I INSTALIMIT/IMPIANTIT

Përshkruani instalimin, metodat, proceset, produktet dhe operacionet e instalimit nqse është e
nevojshme siguroni kopje të planeve, skicave ose hartave dhe detaje të tjera të nevojshme për të
përshkruar të gjithë aspektet e aktiviteteve.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.1

LËNDËT E PARA
PO

JO

Nqse PO përshkruaj (Tipin, sasinë &
burimin)

JO

Nqse PO përshkruaj (Tipin, sasinë &
burimin)

A përdorni lëndë të para?
A përdorni materiale ndihmëse?
A përdorni përzjerje materialesh ?
A përdorni lëndë djegëse (dhe/ose
energji)?
A përdorni kimikate laboratorike?
Lutemi rendisni materialet
1.2

1, 2, 3, etj.

SHKARKIMET NË AJËR
PO

A ka shkarkime në ajër (nga oxhaqet)
A ka shkarkime në ajër (nga burime të
shpërndara)?
Shkarkimet a janë toksike?
A ka erëra të pakëndshme nga
shkarkimet?
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1.3

SHKARKIME TË UJËRAVE TË NDOTURA
PO

JO

Nqse PO përshkruaj (Tipin, sasinë &
burimin)

PO

JO

Nqse PO përshkruaj (Tipin, sasinë &
burimin)

PO

JO

Nqse PO përshkruaj (Tipin, sasinë &
burimin)

PO

JO

Nqse PO përshkruaj (Tipin, sasinë &
burimin)

A ka shkarkime të ujërave të ndotura?
A kryhet trajtimi i ujërave të ndotura?
A ka ujëra të ndotura toksike?
A bëhen shkarkime në rrjetin e
kanalizimeve?
A bëhen shkarkime në sipërfaqet
ujore?
Jepni sasinë e ujërave të ndotura
(m3/ditë)
1.4

MBETJET E NGURTA

A gjenerohen mbetje të ngurta?
A gjenerohen mbetje të ngurta të
rrezikshme?
Të asgjësuara në territorin e
impiantit/instalimit?
Përshkruani mënyrën e asgjësimit
1.5

PËRDORIMI/PRODHIMI I ENERGJISË

A përdoret energji?
A prodhohet kjo energji në territorin e
impiantit?
A keni informacion tjetër?
1.6

ZHURMA & VIBRACIONET

A gjenerohen zhurma?
A gjenerohen vibracione?
A gjenerohen zhurma në sfond?
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3.

PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT TË OPERIMIT – (NËSE KA)

Paraqisni programin/planin për përmirësimin e funksionimit të instalimit dhe për mbrojtjen e
mjedisit:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

10

Asistencë Teknike për Forcimin e Kapacitetit të Ministrisë së Mjedisit në Shqipëri për Hartimin e Ligjit dhe
Zbatimin e Legjislacionit Kombëtar të Mjedisit

4.

DEKLARATË

DEKLARATË
Duke nënshkruar këtë deklaratë, në përputhje me dispozitat e Ligjit “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, ligjit
“Per lejet e mjedisit” dhe akteve nënligjore përkatëse unë paraqes kërkesën për leje mjedisi/
rishikimin e lejes së mjedisit.
Konfirmoj që informacioni i dhënë në këtë kërkesë është i vërtetë, i saktë dhe i plotë.
Unë nuk kam vërejtje lidhur me bërjen publike të kësaj Kërkese , për aq sa nuk bie ndesh me
parashikimet e legjsilacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale dhe konfidencialitetin e të
dhënave tregtare.
Emri i nënshkruesit:

_

Pozicioni brenda Kompanisë:
Firma:

_______

______________
Data:

_______

Vula e
Kompanise/Operatorit
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