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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 informacionit dhe të gjithë personat dhe
organet që kanë mbështetur zhvillimin e këtij Manuali. Falënderime të veçanta shkojnë për drejtuesit e Ministrisë së
Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit

Ky raport është përgatitur nga një ekip 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.

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

REPUBLIKA

E

SHQIPËRISË

MINISTRIA E MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

Nr. _____Prot
Nr. i identifikimit të Vendimit
______________

Datë__________

VENDIM
PËR VNM PARAPRAKE
Në mbështetje të Ligjit Nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” dhe
VKM Nr. 13, datë 4.1.2013 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për
zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis”, AKM pas përfundimit të
procedurës paraprake të vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM),
Për projektin: ______________________________________________________________
Titulli i projektit të propozuar (referenca në përputhje me nenet 8 dhe 11 të Ligjit për VNM)
Me zhvillues:
 Person Juridik____________________________________________________________
(Kompania, Adresa)
 Person Fizik______________________________________________________________
(Emri, Mbiemri, Adresa)

VENDOSI
 Miratimin e VNM paraprake
 Refuzimin e VNM paraprake
 Projekti duhet t’i nënshtrohet procedurës së thelluar të VNM
1. Arsyet dhe konsideratat kryesore ku është mbështetur ky vendim:
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
2. Masat që duhen marrë për të shmangur, reduktuar ose korrigjuar ndikimet negative të
mundshme në mjedis (për rastin kur miratohet VNM paraprake):
a. ___________________________________________________________________
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Legjislacionit Kombëtar të Mjedisit

b. ___________________________________________________________________
Ky Vendim publikohet në faqen elektronike te AKM

DREJTORI I PËRGJITHSHËM I AKM
(Emri, Mbiemri, Firma, Vula)

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

REPUBLIKA

E

SHQIPËRISË

MINISTRIA E MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

Nr. _____Prot
Nr. i identifikimit të Vendimit
______________

Datë__________

VENDIM
PËR DEKLARATËN MJEDISORE
Në mbështetje të Ligjit Nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, VKM
Nr 13, Datë 4.1.2013 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin
e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis”, AKM pas përfundimit të procedurës së
thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) për,
Projektin: __________________________________________________________________
Titulli i projektit të propozuar (referenca në përputhje me nenet 9 dhe 12 të Ligjit për VNM)
Me zhvillues:
 Person Juridik___________________________________________________________
(Kompania, Nr. NIPTI, Adresa)
 Person Fizik_____________________________________________________________
( Emri, Mbiemri, Nr. NIPTI, Adresa)

VENDOSI
T’i sugjerojë Ministrit lëshimin e Deklaratës Mjedisore me:
 Miratim
 Refuzim
1.

Arsyet dhe konsideratat kryesore ku është mbështetur ky vendim:
(për rastin kur miratohet kërkesa)
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
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2.

Konfirmimi për marrjen në shqyrtim të mendimeve të shprehura nga publiku dhe
institucionet përkatëse, shkallën e reflektimit të tyre si dhe informacion për procesin
e realizuar të konsultimit me publikun (për rastin kur miratohet kërkesa):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.

Kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi pёr tё parandaluar, minimizuar dhe
menaxhuar ndikimet negative nё mjedis dhe masat që duhen marrë për të shmangur,
reduktuar ose korrigjuar ndikimet negative të mundshme në mjedis:
(për rastin kur miratohet kërkesa)
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________

4.

Refuzimin e kërkesës pёr shkak tё ndikimeve tё rёndёsishme negative nё mjedis me
pasoja afatgjata, qё dёmtojnё cilёsinё e mjedisit dhe nuk mundёsojnё pёrmbushjen e
standardeve mjedisore pёrkatёse, si mё poshtё:
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________

5.

Argumentet përkatëse për refuzimin e kërkesës:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DREJTORI I PËRGJITHSHËM I AKM
(Emri, Mbiemri, Firma, Vula)

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

REPUBLIKA

E

SHQIPËRISË

MINISTRIA E MJEDISIT
Nr. ____Prot.
Nr. i identifikimit të Vendimit
______________

Datë ___________

DEKLARATË MJEDISORE
Në mbështetje të Ligjit Nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, VKM
Nr. 13, Datë 4.1.2013 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin
e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis”, referuar Vendimit të marrë nga AKM
Nr.________, Datë__________, pas përfundimit të procedurës së thelluar të vlerësimit të
ndikimit në mjedis (VNM), Ministri,

VENDOSI
T’i sugjerojë autoritetit planifikues:
 Miratimin e lejes/liçensës së zhvillimit
 Refuzimin e kërkesës për leje/liçencё zhvillimi
Për Projektin ______________________________________________________________
Titulli i projektit të propozuar (referenca në përputhje me nenet 9 dhe 12 të Ligjit për VNM)
Me zhvillues:
 Person juridik____________________________________________________________
(Kompania, Adresa)
 Person Fizik_____________________________________________________________
( Emri, Mbiemri, Adresa)
1.

2.

Arsyet dhe konsideratat kryesore ku është mbështetur ky vendim:
(për rastin kur miratohet kërkesa)
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
Kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi pёr tё parandaluar, minimizuar dhe
menaxhuar ndikimet negative nё mjedis dhe masat që duhen marrë për të shmangur,
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reduktuar ose korrigjuar ndikimet negative të mundshme në mjedis (për rastin kur
miratohet kërkesa):
a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
3.

Refuzimin e kërkesës për leje/liçencё zhvillimi pёr shkak tё ndikimeve tё rёndёsishme
negative nё mjedis me pasoja afatgjata, qё dёmtojnё cilёsinё e mjedisit dhe nuk
mundёsojnё pёrmbushjen e standardeve mjedisore pёrkatёse. Argumentet përkatëse
për refuzimin e kërkesës:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ky Vendim publikohet në faqen elektronike të AKM.

MINISTRI
(Emri, Mbiemri, Firma, Vula)

