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1.0. Hyrje 
 
Hartimi i Vlerësimit  Strategjik Mjedisor –VSM për hartën zonale komunale të Komunës së Pejës në 
përgjithësi bazohet në vlerësimin stategjik mjedisor në përspektivën e Planit Zhvillimit Komunal të 
komunës për të cilën bëhet VSM për Hartat zonale Komunale , në këtë rast për Komunën  e Pejës  në 
mënyr që të ketë përafrim deri në dakordimin e plot me të gjitha informacionet dhe Vlerësimet 
strategjike mjedisore duke siguruar një vlerë të shtuar të realitetit edhe në terren për të lehtësuar 
marrjen e vendimeve për hartimin e hartave zonale komunale të Komunës së Pejës në kuadër të 
planit të zhvillimit komunal PZHK. Vlenë të theksohet se përmbajtëja e hartimit  zonal për hartën 
zonale komunale mundë të përmbajë elemente  shumë specifike mirpo mundë të ketë përmabjtëje të 
kufizuar në të dhënat dhe vlerësimin strategjik dhe një përmbajtëje më operative e specifikuar për 
rëndësin e projektit apo veprimtaris që e zhvillojnë banorët në ate lokacion apo zonë komunale 
përkatëse . Përmes  hartimit të hartave zonale është prezentuar pasqyrimi i vendimeve strategjike 
përmes velrësimit strategjik mjedisor në kuadër apo në perpsektiven e Planit zhvillimor komunal –
PZHK, në mënyr të detajur duke e identifikuar një zonë të caktuar nga zonimi komunal në kuadër të 
hartës zonale  të komunës së Pejës.  
Vlerësimi Strategjik, mjedisor për hartimin e Hartës Zonale të Komunës-HZK) përmban 
shpjegime rreth planifikimit për zbatim të HZK-së, dispozitave të zbatimit, monitorimit dhe 
vlerësimit të HZK-së. Ky dokument ofron udhëzime dhe sqarime të nevojshme, për të kuptuar, 
hartuar dhe miratuar Hartën Zonale të Komunës (HZK). HZK është dokument i planifikim-it 
hapësinor, dhe si i tillë përcakton rregullat për shfrytëzimin dhe zhvillimin e tërë territorit të 
Komunës. Njëkohësisht HZK ofron informata për qytetarët, se si mund t‘i shfrytëzojnë dhe 
zhvillojnë pronat e veta. Qëllimi i këtij Gjatë hartimit të HZK-së, do të merret në konsiderim 
gjithësesi kriteret sipas planit zhvillimor komunal  përmes Vlerësimit strategjik mjedisor në mënyrë 
që t‘i plotësojnë kërkesat e dala nga Ligji Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor (LPH), Udhëzimi 
Administrativ MMPH-Nr. U.A.24/2015 mbi Elementet dhe Kërkesat Themelore për Hartimin, 
Zbatimin dhe Monitorimin e Hartës Zonale të Komunës (U.A .MMPH-NR. 24/2015) dhe Normat 
Tekniketë Planifikimit Hapësinor (NTPH). 
Zonimi ju mundëson komunave të kontrollojnë zhvillimin e territorit të tyre, si llojine zhvillimit, 
ndërtimit, si dhe përcaktimin e shfrytëzimit të tokës. Zonimi si i tillë synon rregullimin, orientimin, 
zhvillimin dhe shfrytëzimin më efikas të hapësirave komunale, në të mirë të qytetarëve të komunës. 
Zonimi arrihet me ndarjen e territorit të komunës në zona të ndryshme, duke përcaktuar mundësitë e 
shfrytëzimit dhe rregullat e zhvillimit për secilën zonë. Duke krijuar zona, komuna siguron që të 
ndahet hapësirë adekuate për çdo funksion dhe shfrytëzim; rreziqet mjedisore dhe shëndetësore të 
minimizohen; si dhe trajtohen nevojat e infra-strukturës teknike, publike dhe sociale. Rregullat duhet 
të jenë të njëjta për një zonë,por mund të jenë të ndryshme nga zona në zonë. Gjithashtu, duhet 
theksuar se një strategji e suksesëshme për zhvillimin dhe menaxhimin e territorit të komunës, 
shpesh përfshinë më shumë se përgatitjen e një HZK-je. Suksesi i një Strategjie varet nga kapaciteti 
zbatues i saj. P.sh. zhvillimi dhe menaxhimi adekuat i tokës, varet nga mundësitë investuese, procesi 
i shpronësimit, politikat tatimore, infrastruktura përcjellëse komunale, si dhe parakushtet tjera 
komunale, si kapacitet njerëzore. Të gjithë këta faktor janë të rëndësishëm fillimisht për hartimin dhe 
më pas implementimin gjithëpërfshirës dhe me sukses të strategjisë komunale dhe shfrytëzimin më 
efektiv të gjithë territorit të komunës.  
 
Harta zonale të përmbaj elemente dhe të dhëna  më transparente të  detajuara  me synim eksplicitë 
dhe me  konkret    në komponentët e ambientit-mjedisit si mundë të evidentohen në këtë komuna si: 
Parku Kombëtar ―Bjeshkët e Nemuna‖ përmes  Ligjit Nr.04/L-086 i miratuar nga 13 dhjetor 2012 , 
që pjesa dërmuese   e hapsirës së ― Bjeshkëve të Nemuna‖ mundë të konsiderohen si tërësi  
hapësinore e cila veçohet  me vlera dhe shumë llojshmëri natyrore të begatshme dhe me ekosisteme 
të rëndësishme pyjore dhe ekosisteme të tjera të ruajtura. Në zonat kadastrale që përfshihen në 
komunën e Pejës,  me një numër të theksuar edhe të llojeve të bimëve endemike dhe relikte në 
biocenoz, pastaj objekte speleologjike që e karakterizojnë këtë rajon në përgjithësi dhe e ndan në 
zona komunale në veçanti, me karakteristika të pasura gjeomorofologjike, hidrogjeologjike dhe 
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pamjen  peizazhore që kanë rëndësi shkencore e edukative, arsimore, kulturore, turistike dhe 
historike si dhe rëndësi për rekreacion, turizëm dhe veprimtari që do kontribonin në zhvillimin 
ekonomik sipas kritereve mjedisore  që duhet te plotsohen. Nga shpallja e Parkut Kombëtar ― 
Bjeshkët e Nemuna‖ e cila përfshinë një sipërfaqe prej S = 62.488 hektar  dhe shtrihet në territorin e 
komunave të rajonit të Pejës : Junik, Deçan, Istog, , Pejë, Gjakovë sipas ligjit Nr04/L-086 , një ndarje 
evidente e hartave zonale komunale të komunës së Pejës sipas drejtoris gjeodete kadastrale të Pejës 
mundë të  hartohet edhe në bazë të zonava kadastrale sipas  regjimit të mbrojtjes të zonave kadastrale 
sips hartave të Parkut kombëtar ― Bjeshkët e Nemuna‖   . 
 Në territorin e Parkut Kombëtar ―Bjeshkët e Nemuna‖ vendosen regjimet e mbrojtës sipas 
zonave:  
  
Zona e parë - përfshinë pjesët e territorit të Parkut Kombëtar ―Bjeshkët e Nemuna‖ me veçori 
natyrore të jashtëzakonshme, me lloje të rralla, të rrezikuara të bimëve dhe shtazëve dhe tipave të 
vendbanimeve në kushte të natyrës së egër. Kjo zonë gëzon karakterin e mbrojtjes strikte.  
  
Zona e dytë - menaxhimi aktiv -  përfshinë pjesët e territorit të Parkut kombëtar ―Bjeshkët e 
Nemuna‖ që karakterizohen me ekosisteme, vlera peizazhore dhe vlera tjera të natyrës ku mund të 
ushtrohen ekoturizmi, bujqësia tradicionale dhe veprimtaritë të cilat nuk janë në kundërshtim me 
qëllimet e mbrojtjes.  
  
Zona e tretë -  e shfrytëzimit të qëndrueshëm përfshinë pjesët e territorit të Parkut kombëtar 
―Bjeshkët e Nemuna‖ ku mund të bëhet : ndërtim, rindërtim, mbrojtje të objekteve tradicionale dhe 
rekreacion, turizëm dhe nevoja të banorëve në territorin e Parkut Kombëtar si dhe shfrytëzim të 
kullosave dhe shfrytëzim ekonomik i të mirave  të natyrës sipas Ligjit  për Mbrojtjen e Natyrës si dhe 
në harmoni me ligjet përkatëse dhe Planin Hapësinor të Parkut Kombëtar.  
  
Zona e ndikimit -  përfshinë hapësirën  prej pesëdhjetë(50) metra nga kufiri i Parkut Kombëtar 
―Bjeshkët e Nemuna‖ që shërben për parandalimin e ndikimeve të dëmshme në Parkun kombëtar.  
  
Një shembull konkret përgatitjes së hartës zonale nëse fillojmë nga zonat periferike të komunës së 
Pejës është, përcaktimi i regjimeve të mbrojtjes sipas rëndësisi së veqant në resurset natyrore që 
mundë të bëhet me Planin hapësinor të Parkut Kombëtar ―Bjeshkët e Nemuna‖ ndërsa veprimtaritë 
dhe aktivitetet zona të caktuara zhvillohen sipas Planit të menaxhimit të Parkut Kombëtar dhe 
legjislacionit në fuqi. Po ashtu përmes VSM në përspektiven e planit  zhvillimor  komunal për 
hartimin e hartës zonale komunale të Komunës së Pejës , mundë të determinohen harta zonale edhe 
sipas rëndësis së vendëndodhjes  të saktë  të infrastrukturës , pastaj përcaktimi zonal  për përdorimin 
për destinime të ndryshme të tokës që mundë të lejohen duke i plotsuar kriteret mjedisore sipas 
kërkesave të baorëve apo kompanive  që shprehin interesim dhe sipas PZHK  për të ju ndrruar 
destinimi apo për të u lejuar apo ndaluar destinacionet tjera sipas rrethanave që mundë të krijohen në 
të ardhmen gjatë zhvillimit intenziv të ekonomis, industris , turizmit, infrastrukturës më efikase etj . 
Të drejtat pronësore dhe denacionalizimi rregullohen me ligje të veçanta dhe nuk janë objekt i 
Hartimit të hartës zonale të Komunës së Pejës..     
 Për hartimin e Vlerësimti strategjik, mjedisor VSM për hartën zonale komunale të Komunës së Pejës  
do të marrim gjinthnjë ne konsiderim Plani zhvillimor Komunal, për një VSM për HZK që të jetë më 
i detajuar më i kompletuar në suaz të legjislaciont dhe udhezimeve administrative tani në fuqi Disa 
nga rekomandimet kryesore do të i përmbledhim në kapitullin e fundit. Konkluzionet dhe 
rekomandimet per VSM në perpsektiven e PZHK per hartimine hartës zonale komunale të Komunës 
së Pejës. 
       Me qëllim të sigurimit të shkallës së lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut është 
përgatitur dhe hartuar Vlerësimi Strategjik Mjedisor(VSM) i cili është i detyrueshëm për planet dhe 
programet nga fusha e planifikimit hapësinor dhe urbanistik e në rastin tonë ky Vlerësimin Strategjik 
Mjedisor është bërë për Planin Zhvillimor Komunal të Komunës së Pejës, e që është edhe bazë për 
aktivitet dhe përgatitjen e detajuar të hartës zonale komunale. 
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HZK është dokument i planifikimit hapësinor, dhe si i tillë përcakton rregullat për shfrytëzimin dhe 
zhvillimin e tërë territorit të Komunës. Ky dokument ofron udhëzime dhe sqarime të nevojshme, për 
të kuptuar, hartuar dhe miratuar Hartën Zonale të Komunës (HZK). Njëkohësisht HZK ofron 
informata për qytetarët, se si mund t‘i shfrytëzojnë dhe zhvillojnë pronat e veta. Gjatë hartimit të 
HZK-së, gjithashtu edhe i plotësojnë kërkesat e dala nga Ligji Nr. 04/L-174 për Planifikimin 
Hapësinor (LPH), Për përgatitjen e Hartave zonake Komunale e në këtë rast për komunën e Pejës 
është marrë si bazë fillestare Udhëzimi Administrativ MMPH-Nr. 24/2015 mbi Elementet dhe 
Kërkesat Themelore për Hartimin, Zbatimin dhe Monitorimin e Hartës Zonale të Komunës (U.A. 
MMPH-NR. 24/2015) dhe Normativat  Teknike të Planifikimit Hapësinor (NTPH). Përmes Hartave 
zonale  determinohet zonimi për lehtësimin e kontrollit të zhvillimit  të territorit ju mundëson 
komunave të kontrollojnë dhe menaxhojnë zhvillimin e territorit të tyre, si llojin e zhvillimit, 
ndërtimit, si dhe përcaktimin e shfrytëzimit të tokës. Zonimi si i tillë synon rregullimin, orientimin, 
zhvillimin dhe shfrytëzimin më efikas të hapësirave komunale, në të mirë të qytetarëve të komunës. 
Zonimi arrihet me ndarjen e territorit të komunës në zona të ndryshme, duke përcaktuar mundësitë e 
shfrytëzimit dhe rregullat e zhvillimit për secilën zonë. Duke krijuar zona, komuna siguron që të 
ndahet hapësirë adekuate për çdo funksion dhe shfrytëzim; rreziqet mjedisore dhe shëndetësore të 
minimizohen; si dhe trajtohen nevojat e infrastrukturës teknike, publike dhe sociale. Rregullat duhet 
të jenë të njëjta për një zonë, por mund të jenë të ndryshme nga zona në zonë. Gjithashtu, duhet 
theksuar se një strategji me suksesë të vazhdueshëm  për zhvillimin dhe menaxhimin e territorit të 
komunës, shpesh përfshinë më shumë se përgatitjen e një HZK-je. Suksesi i një Strategjie varet nga 
kapaciteti zbatues i saj. P.sh. zhvillimi dhe menaxhimi adekuat i tokës, varet nga mundësitë 
investuese, procesi i shpronësimit, politikat tatimore, infrastruktura përcjellëse komunale, si dhe 
parakushtet tjera komunale, si kapacitet njerëzore. Të gjithë këta faktor janë të rëndësishëm fillimisht 
për hartimin dhe më pas implementimin gjithëpërfshirës dhe me sukses të strategjisë komunale dhe 
shfrytëzimin më efektiv të gjithë territorit të komunës. Ky Udhëzues përmban pesë kapituj dhe dy 
shtojca. Kapitujt ofrojnë informacione bazë për strukturimin e një HZK-je, ndërsa shtojcat ofrojnë 
informata shtesë të nevojshme për tu përdorur gjatë hartimit të HZK-së. K  
Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) është një obligim ligjor por edhe funksional në të cilin do të 
analizohen ndikimet në mjedis në fushën e shfrytëzimit të tokës, bujqësisë, pylltarisë, energjetikës, 
industrisë, minierave, komunikacionit, menaxhimin e mbeturinave, menaxhimin e ujërave, 
telekomunikacionit, turizmit dhe indentifikimin e resurseve natyrore në perpsektiven  e zhvillimit të 
turizimit rural krahas mbrojtjes së mjedisit, zhvillimin e turizimit , mbrojtjen e gjeomonumenteve 
dhe relikteve të Objketeve speleologjike si Shpella Gryka e madhe që ka dalje në Shtupeq si dhe      
fushave tjera.  
Në ketë formë do të krijohet një kornizë për zhvillimin e ardhshëm të projekteve të cilat i 
nënshtrohen Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM-së) në përputhje me Ligjin për Vlerësimin e 
Ndikimit në Mjedis si dhe për planet dhe programet të cilat duke marrë parasysh lokacionin në të 
cilin realizohen si dhe ndikimin në zonat e mbrojtura, në habitatet natyrore dhe në florën e faunën etj.  
Në ketë raport do të identifikohen dhe analizohen ndikimet pozitive dhe negative të mundshme gjatë 
zbatimit të Planit Zhvillimor Komunal të Pejës (PZHK), si dhe do të propozohen masat të cilat duhet 
ndërmarrë për zvogëlimin e ndikimet negative të mundshme që ndodhin gjatë zbatimit të planit 
zhvillimor komunal, me qëllim të përmirësimit të jetesë dhe shëndetit të qytetarëve, si dhe të 
mbrojmë florën dhe faunën, ekosistemet, cilësinë e ajrit, ujit dhe mjedisit në komunën e Pejës. Të 
gjitha këto të dhëna do të e përcaktojnë zonat kadastrale sipas hartave zonale komunale.  
 
Termet e përdorura në këtë dokument kanë këto kuptime: 
“ Planet dhe programet” – planet dhe programet duke perfshir edhe ato të bashkë financuara nga 
Bashkimi Evropian ose nga institucionet tjera nderkombetare  si edhe ndonji modifikim të tyre, të 
cilat janë subject i përgatitjes ose miratimit(ose që të dyjave), nga ndonji autoritet në nivelin qendror 
, rajonal apo lokal, ose që janë përgatitur nga ndonjë autoritet për miratim përmes një procedure 
legjislative, rregullatore dhe administrative nga ana e Parlamnetit ose Qeverisë( niveli qendror). 
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“Vlerësimi S-trategjik Mjedisor”  (VSM), është përgatitja e një raporti të VSM, mbjatëjen e 
konsultimeve , marrjen parasysh të këtij raporti dhe të rezultateve të konsultimeve në vendimmarrje 
si dhe ofrimin e informacioneve lidhur me ligjin e VSM-Ligji Nr: 03/L- 230. 
“Komisioni” – është trupi i propozuar nga Ministria në këtë rast nga MMPH apo MIAqë miratohet  
nga organi kompetente nga qeveria, në  në rastet kur edhe vetë Ministria përveq që është edhe 
autoritet përgjegjës i planit ose iprogramit apo ekipi profesional mundë të përbëhet edhe nga stafi i 
MMPH – tani MIA.  
 
“Sistemi i integruar për mbrojtjen e mjedisit” është sistem i mbrojtjes së mjedisit kur autoritetet 

publike bashkëpunojnë dhe koordinojnë punët mes veti për hartimin dhe zbatimin e çdo mase, 

standardi apo aktiviteti me qëllim të mbrojtjes së mjedisit. 
 
“Mjedisi” është rrethina natyrore: ajri, toka, uji, klima, flora dhe fauna, në tërësinë e ndërveprimit 
dhe trashëgimia kulturore si pjesë e rrethinës të cilën e ka krijuar njeriu. 
 
“Ndotja e mjedisit” është ndikimi i drejtpërdrejt ose i tërthortë i materieve ndotëse apo i energjisë 

në mjedis, e shkaktuar përmes aktiviteteve të njeriut ose përmes proceseve natyrore që kanë pasoja të 

dëmshme në cilësinë e mjedisit dhe në shëndetin e njeriut. 
 
”Dëmtim i mjedisit” është prishja e karakteristikave fiziko-kimike dhe strukturore të ekosistemit 

natyror, zvogëlimi i llojllojshmërisë biologjike dhe peizazhore të ekosistemeve natyrore, prishja e 

ekuilibrit ekologjik dhe cilësisë së jetës të shkaktuara kryesisht nga ndotja e ujit, ajrit dhe tokës prej 

veprimtarive të njeriut ose fatkeqësive natyrore. 
 
“Degradim i mjedisit” është proces i cenimit të cilësisë së mjedisit i shkaktuar nga proceset 
natyrore dhe aktivitetet e njeriut. 
 
“Rrezik” është potenciali i ndonjë aktiviteti, qoftë i drejtpërdrejt ose i tërthortë, që mund të 
shkaktojë ndotje për mjedisin, jetën, shëndetin e njeriut dhe te mirat materiale. 
 
“Aksident mjedisor” është ndodhia e papritur dhe e pakontrolluar përkatësisht disa ndodhi të cilat 

krijohen me lirimin, derdhjen ose hedhjen e materieve të rrezikshme, prodhimin, qarkullimin, 

përdorimin, transportimin, përpunimin, magazinimin apo ruajtjen afatgjate në mënyrë jo adekuate. 
 
“Pëlqim mjedisor” është autorizim me shkrim i nxjerrë nga autoriteti kompetent në pajtim me 
ligjin, ose aktin nënligjor me qëllim të marrjes se lejes për ndërtim. 
 
“Leja e integruar mjedisore” është autorizimi me shkrim që lëshohet nga autoriteti kompetentë në 
pajtim me ligjin që kërkohet për marrjen e lejes për operim. 
 
“Autorizim mjedisor” është dokument zyrtarë i lëshuar me shkrim nga Ministria, me të cilin i 

lejohet bartësit zhvillimi i aktivitetit apo zbatimi i projektit vetëm një herë, në pajtim me kushtet e 
përcaktuara në të. 
“Leje mjedisore” është dokument me shkrim i lëshuar nga Ministria me këtë ligj, e kërkuar me 
qëllim që të merret leja e punës. 
 
“Leje mjedisore komunale” është dokument me shkrim që e lëshon Komuna, për veprimtari që 
kanë ndikim në mjedis, sipas ligjit. 
 
“Indikator/tregues” Një informatë, në përgjithësi sasiore, e cila përdoret për të matur dhe përcjellë 

gjendjen aktuale dhe progresin e një sistemi kompleks. Në kuadër të VSM-së, indikatorët shpesh 

përdoren për matjen e nivelit të suksesit të një plani ose projekti dhe për arritjen e objektivave. 
 
“Ndikimet e tërthorta” Ndikimet që mund të përnxiten nga një projekt apo veprim strategjik, për 

shembull zhvillimi i cili bëhet rreth udhëkryqeve të autostradës pasi të jetë ndërtuar ajo. Po ashtu, 

quhen ndikime të gjeneruara apo të përnxitura. 
 
“Masat për zbutje” Masat që i shmangin, zvogëlojnë, përmirësojnë dhe kompensojnë ndikimet e 
mëdha të dëmshme të ndonjë veprimi strategjik në mjedis. 
 
“OJQ” Organizatë jo-qeveritare (p.sh. shoqatat qytetare, unioni i bujqve) të themeluara në mënyrë 
ligjore nga subjektet fizike ose juridike që funksionojnë të pavarur nga cilado qeveri. 
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“Objektivi” Synimi i veprimit strategjik ose VSM-së, që e përkufizon atë që mundohet të arrijë, 
drejtimi i dëshiruar i ndryshimit ose përmirësimit të trendëve aktual. 
 
“Plani” Procedura e formalizuar, që i përcakton objektivat e bashkërenduar dhe të matur në kohë për 
zbatimin e një politike. 
 
“PM10” Grimcat e imëta që kalojnë nëpër grykën me madhësi të paracaktuar siç përkufizohet në 

metodën referente për mostrat dhe matjen e PM10, EN 12341, me ndalim efikas prej 50 % në 

diametrin aerodinamik prej 10 μm. Disa grimca paraqiten natyrshëm, që burojnë nga vullkanet, 

stuhitë e pluhurit, pyjet dhe zjarret e fushave me bar dhe nga burimet tjera. Veprimtaritë njerëzore, si 

djegia a karburanteve nga fosilet në automjete, termocentralet dhe veprimtaritë e ndryshme 

industriale, po ashtu prodhojnë nivele të ngritura të grimcave të imëta në ajër të cilat lidhen me 

dëmtimet e shëndetit si sëmundjet e zemrës, dëmtimi i funksionimit të mushkërive dhe kanceri i 

mushkërive. 
 
“Shkoqitja” Procesi i vendosjes së përmbajtjes dhe nivelit të hollësive në VSM (llojet e efekteve në 

mjedis, alternativat që duhen shqyrtuar) dhe si duhet të kryhet VSM-ja (afati kohor, metodologjia, 

struktura e raportit, etj). Ky proces duhet të kryhet herët, mundësisht në konsultim me autoritetin 

kompetent dhe grupet e prekura. 
 
“Raporti i VSM” Raporti i kërkuar nga Ligji për VSM-në si pjesë e Vlerësimit Strategjik Mjedisor, 

i cili i identifikon, përshkruan dhe vlerëson efektet e rëndësishme të mundshme në mjedis nga 

realizimi i një plani ose programi. Ky dokument duhet ta regjistrojë procesin dhe konkluzionet e 

procesit të VSM-së. Po ashtu, quhet edhe raport mjedisor. 
 
“Aktor” Dikush që ndikohet nga veprimet strategjike ata që kanë interes ose edhe ndikim në to. 

“Veprim strategjik” Vendimi që është "përmbi" nivelin e projektit: politika, plani ose programi. 

“Direktiva për VSM-në ”Direktiva Evropiane 2001/42/EC (për vlerësimin e efekteve të planeve 

dhe programeve të caktuara në mjedis). 
 
“Vlerësimi i qëndrueshmërisë” VSM-ja që i shqyrton çështjet ekonomike dhe shoqërore si dhe 
mjedisore. 
 
“Çrregullim mjedisor” ka të bëjë me ndotjen e mjedisit kur materiet ndotëse i tejkalojnë normat e 
përcaktuara me ligj. 
 
“Emision” konsiderohet shkarkimi i materieve ndotëse, i energjisë dhe zhurmës nga burimet 
individuale dhe difuzive në mjedis. 

“Informacion mjedisor” është çdo informatë e shkruar, vizuale, gojore, elektronike ose ndonjë 

material tjetër ne lidhje me gjendjen e përbërësve te mjedisit, masat, raportet, kost benenfit analizat si 

dhe gjendja e shëndetit të njeriut. 
 
“Mbeturinë” është çdo substancë ose lëndë të cilën zotëruesi e hedhë, mendon ta hedhë ose është i 
detyruar ta hedhë. 
 
“Mbeturinë e rrezikshme” janë mbeturinat toksike, gërryese, ngacmuese, shpërthyese, të 

përflakshme, kancerogjene, infektive dhe radioaktive, që kanë vetinë të prishin gjendjen natyrore të 

ujit, tokës dhe ajrit, me pasoja negative për mjedisin, shëndetin e njeriut dhe për ekosistemet 

natyrore. 
 
“Materie të rrezikshme” janë kimikatet dhe materiet tjera të cilat kanë karakteristika të dëmshme 
dhe të rrezikshme. 
 
“Ndotje” është shkarkim i materieve dhe kimikateve në formë të ngurtë, të lëngët dhe të gaztë,si dhe 

vibrimet, rrezatimin, ngrohjen, dritën, zhurmën apo forma të tjera të energjisë në mjedis,që kanë 

potencial domethënës që t‘i shkaktojë dëme shëndetit të njeriut, organizmave të gjallë apo 

ekosistemeve dhe mjedisit në tërësi. 
 
“Ndotës” është personi juridik apo fizik i cili me veprimin apo mosveprimin e tij shkakton ndotjen e 
mjedisit.  
“Ministria” është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
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“Resurset natyrore” janë të gjithë përbërësit e natyrës që njeriu i shfrytëzon për qëllime 

ekonomike. Resurset natyrore mund të jenë: të papërsëritshme (lëndët minerale) dhe të përsëritshme 
(të mirat biologjike, uji, toka e përsëritshme). 
 
“Vlerat e natyrës” janë pjesë të natyrës të cilat meritojnë mbrojtje të veçantë për shkak të 

ndjeshmërisë së tyre ose interesit shkencor, estetik, kulturor, historik, arsimor dhe ekonomik. 

“Shfrytëzimi i qëndrueshëm” nënkupton shfrytëzimin e resurseve natyrore që sigurojnë plotësimin 

e nevojave të sotme, pa cenuar nevojat e brezave të ardhshëm për këto resurse. 
 
“Zhvillimi i qëndrueshëm” është harmonizimi i zhvillimit ekonomik, dhe mbrojtja e mjedisit për të 

plotësuar nevojat e të sotmes pa rrezikuar mundësitë që edhe brezat e ardhshëm t`i shfrytëzojnë këto 

kapacitete dhe t`i përmbushin nevojat e veta. 
 
“Sanimi” është proces i ndërmarrjes së masave për ndalimin e ndotjes dhe degradimin e 

mëtutjeshëm të mjedisit deri në nivelin i cili është i sigurt për shfrytëzim të mëtutjeshëm të 

lokacionit, duke përfshirë, rregullimin e hapësirës, revitalizimin dhe rikultivimin. 
 
“Riciklim” është përpunimi i mbeturinave në procesin parësorë apo për dedikim tjetër, duke 
përfshirë riciklimin biologjik pa shfrytëzim të energjisë. 
 
“Fondi për mbrojtjen e mjedisit” do të thotë instrument ekonomik për stimulimin e mbrojtjes dhe 
përmirësimin e mjedisit. në Kosovë. 
 
“Publiku” konsiderohet një ose më shumë persona juridik ose fizik, shoqatat e tyre, organizatat apo 
grupimet. 
 
“Publiku i interesuar”publiku i prekur apo që ka të ngjarë për t'u prekur, ose i cili ka interes, në 

procedurat vendimmarrëse mjedisore të cilat referohen në këtë ligj. Për qëllim të këtij përkufizimi, 

organizatat jo-qeveritare të cilat promovojnë mbrojtjen e mjedisit dhe që përmbushin kërkesat e 

parashtruara sipas ligjit vendor do të konsiderohen si organizata që kanë interes 
 
“Burimet e lëvizshme të ndotjes” janë mjete me motor me djegie te brendshme që lëvizin dhe 
shkaktojnë ndotje në mjedis. 
 
“Statusi i mjedisit te rrezikuar” është gjendje mjedisore kur tejkalohet shkalla e ndotjes e 

përcaktuar në bazë të matjeve, hulumtimeve dhe vlerësimit të indikatorëve të gjendjes, në raport me 
normat e lejuara. 

“Instrumentet ekonomike” janë instrumente, të cilat kanë për qëllim të ndikojnë në ndryshimin e 

sjelljes së subjekteve ekonomike, nëpërmes llogaritjes të shpenzimeve mjedisore për shfrytëzimin e 

resurseve natyrore.  
“Cilësia e mjedisit” konsiderohet përqendrimi i materieve ndotëse në mjedis. 
 
“Kadastri i ndotësve” është grup i të dhënave për burimet e ndotjes, llojin sasinë, mënyrën dhe 

vendin e shkarkimit, rrjedhjen apo vendosjen e materieve të dëmshme në mjedis, për stabilimentet 

dhe pajisjet për mbrojtjen e mjedisit si dhe proceset të cilat përdoren për mbrojtjen e mjedisit, të cilat 

të dhëna mblidhen për periudhën e vitit kalendarik. 
 
“Projekti”- ekzekutimi i punëve ndërtimore, të instalimeve ose skemave të tjera, largimin ose 

çmontimin e instalimeve ose skemave, intervenimet e tjera në rrethinën e natyrës dhe në peizazh 

përfshirë nxjerrjen e resurseve minerale dhe atyre që kërkojnë punë rehabilitimi. 
 
“Aplikuesi” personi fizik ose juridik, vendor apo i huaj, i cili është bartës i kërkesës për marrjen e 
Pëlqimit mjedisor për realizimin e një projekti. 
 
“Pëlqimi mjedisor” vendimi me shkrim i nxjerrë nga Ministria në pajtim me ligjin, si parakusht për 
fillimin e realizimit të projektit.  
“Ministri” Ministri kompetent për çështjet e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
 
“Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis” (në tekstin e mëtejmë: VNM) - identifikimi dhe vlerësimi i 

ndikimeve të mundshme të projektit në mjedis, konsultimin e autoriteteve mjedisore dhe të publikut, 

duke marrë parasysh raportin e VNM dhe rezultatet e konsultimeve në vendimmarrje, përcaktimin e 

metodës për parandalimin, shmangien, zbutjen ose rehabilitimin e ndikimeve të dëmshme në 
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mjedisin dhe shëndetin e njeriut, si dhe dhënien e informatave mbi vendimin. “Raporti i VNM” 

rezultati i një vlerësimi të ndikimit në mjedis. 
 
“Përzgjedhja” procesi, gjatë të cilit përcaktohet nëse do të jetë i nevojshëm ose jo një VNM për 
projekte të caktuara. 
 
“Vendimi i Përzgjedhjes” vendimi se a është i nevojshëm ose jo VNM për një projekt të veçantë. 

“Studimi” procesi i identifikimit të informatave minimale që kërkohen për një raport të VNM-së mbi 

ndikimet e mundshme mjedisore të një projekti të propozuar bazuar në informatat për projektin, si dhe 

në lokacionin dhe rrethinën e tij. 
 
“Njoftimi i Studimit” një deklaratë me shkrim e lëshuar nga ana e Ministrisë, e cila përmban një 

mendim mbi informatat lidhur me ndikimet e pritura që duhet të parashtrohen në një Raport të VNM-së.  
“Përmbledhja jo-teknike”dokumenti i shkurtër, i ndarë nga dokumentet tjera, që paraqet rezultatet e  
rëndësishme të raportit të VNM, të shprehura në një format më të thjeshtë dhe më të kuptueshëm  
për debate publike.  
“Ditë” ditë pune. 
 
“Informim Lokal”publikimi i një njoftimi në një gazetë e cila qarkullon në lokalitetin në të cilin do të 

realizohet projekti i propozuar, në ueb faqe të komunës ku do të realizohet projekti i propozuar dhe në 

ueb faqen e Ministrisë. 
 
“Planet dhe programet”planet dhe programet, duke përfshirë edhe ato të bashkë financuara nga 

Bashkimi Evropian ose nga institucionet tjera ndërkombëtare si edhe ndonjë modifikim të tyre, të cilat 

janë subjekt i përgatitjes ose miratimit (ose që të dyjave), nga ndonjë autoritet në nivel qendror, rajonal 

apo lokal, ose që janë përgatitur nga ndonjë autoritet për miratim përmes një procedure legjislative, 

rregullatore dhe administrative nga ana e Parlamentit ose Qeverisë; 

 

“Vlerësimi Strategjik Mjedisor” (VSM) - është proces i vlerësimit të ndikimeve të mundshme në 

mjedis të një politike, plani ose programi, përgatitja e një raporti të VSM, mbajtjen e konsultimeve, 

 

marrjen parasysh të këtij raporti dhe të rezultateve të konsultimeve në vendimmarrje si dhe ofrimin e 

informacioneve lidhur me vendimin në pajtim me ligjin; 

 

―Komisioni‖ trupi i propozuar nga Ministri dhe të miratuar nga Qeveria, në rastet kur vet Ministria është 

autoritet përgjegjës i planit ose programit; 

 

―Trupat konsultativ‖ Ministrinë, ose në rastet kur Ministria është vet autoritet përgjegjës, atëherë 

Komisionin; dhe cilindo trup tjetër të përcaktuar me ligj i cili ka përgjegjësi specifike për mjedisin dhe 

për të cilin Ministria konsideron se mund të shqetësohet për planin ose programin e propozuar; 

 

 

1.1. Disa të dhëna lidhur me kuvendin komunal të komunës së Pejës - të 

dhëna historike 

 

 
Karakteristike e përgjithshme e pozitës së Pejës është se; ajo shtrihet në skajin veri-prendimorë të 

luginës së plleshme-bonitet humusor të Dukagjinit, para grykës piktoreske, nën shpatët e Alpeve 

shqiptare (Albanian Alps).Peja shtrihet në luginën e Lumbardhit rrethuar me Alpet Shqiptare. Peja, 

se bashku me tërë rrafshin e Dukagjinit, shtrihet ndërmjet gjerësisë veriore gjeografike 45-50 

shkallë dhe 42-53 shkallë dhe gjatësisë gjeografike lindore 19 shkallë, 58‘ 30‘ gjer më 21 shkallë. 

Qyteti i Pejës është i vendosur në teracën neogjene-Ng depozitimet aluviale në lartësi mbidetare 

505-520m. Ky qytet ngritet në fushën e rrafshit të Dukagjinit dhe rrenzë bjeshkve të larta. Peja në 

pikpamje gjeomerfologjike përbën një tërsi ekonomike dhe në vete ruan e kultivon traditë të një 
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historie të lashtë. Peja lidhet me çarkullimin rrugor me Prishtinën, Mitrovicën, Gjakovën, Rozhajën 

e Plavën.  

         Komuna e Pejës gjendet në pjesën perëndimore të Kosovës. Sipërfaqja e përgjithshme e 

Komunës është 603 km². Qyteti i Pejës ka pozitë qendrore në komunë dhe ndodhet në skajin 

perëndimor të Rrafshit të Dukagjinit, rrëzë Bjeshkëve të Nemuna, që janë pjesë e vargmaleve të 

Alpeve Shqiptare. Qyteti shtrihet në rrafshin aluvial të Lumëbardhit të Pejës, në hyrje të grykës së 

Rugovës, një zonë malore bjeshkët e së cilës formojnë një kurorë majash të larta si: Kopraniku 

(2460m), Zhlebi (2352 m), Hajla (2460 m), Mokra (1932m), Guri i Verdhë (2522m), etj. 

Lumëbardhi i ndan Bjeshkët e Rugovës në dy pjesë duke krijuar luginë, e më pas gjatë rrjedhës 

grykën e thellë, përgjatë së cilës përmes Çakorrit çon rruga që lidh rrafshin e Dukagjinit me Malin e 

Zi. Në veri të qytetit bjeshkët shëndërrohen në një peizazh kodrinor, që më tej shtrihet në fushat e 

gjera rrafshinore në pjesën lindore të komunës. 

Në veri-perëndim-VP. Komuna kufizohet nga Mali i ZI përmes komunave të Plavës, Beranit dhe 

Rozhajës. Vendkalimi kufitar ndodhet në Kullë ,30 km larg Pejës. Në veri-lindje(VL), komuna e 

Pejës kufizohet me komunën e Istogut, në lindje me komunën dhe në jug nga komuna e Gjakovës 

dhe Deçanit. 

Regjimi serbosllav u mundua disa kisha katolike dhe kisha  ortodokse  të mbetura në shumë vende 

të Kosovës që nga koha Ilire ti shëndërrojë në kisha ortodokse sikurse p.sh. Patrikanën në Grykë të 

Rugovës. Karakteristikë e saj është Çarshi-Xhamia e ndërtuar rreth viteve 1600 - 1700 si dhe Kulla 

e Haxhi Zekës. Haxhi Zeka ishte kryetari Lidhjes së Pejës në vitin 1899, në kohën e tij Peja i 

takonte Mbretërisë së Malit të Zi. 

 

Qyteti është i rrethuar me Bjeshkët, që janë pjesë e masivit dinamika që përfshinë tërë Ballkanin 

prëndimorë. Këto bjeshkë formojnë një kurorë majesh të larta siç janë: maja e Kopranikut (2460m), 

Mali Zhlep (2352 m), Hajlën (2460 m) Mokra (1932m), malet e Lumbardhit gjegjësisht Guri i 

Verdhë (2522m), maja e Viellakut (2012m), Peklena, maja e Hasanit etj. 

Me rrjedhë të shpejtë grykës shkëmbore të Rugovës, lumi ―Lumbardhi‖ fillon të gjarpron fushës së 

Pejës, duke kaluar në mes të qytetit dhe duke e ndar në dy pjesë. Lumbardhi i cili gjatë rrjedhjës 

formon fusha pjellore, derdhet në lumin më të madhë në Kosovë të qujtur ‗ ― Drini i Bardhë‖ që 

buron nga bjeshkët e Zhlepit në fshatin Radac. Lumbardhi ka një sasi uji prej 30 m
3
 në sekond. Por 

rajoni i komunës së  Pejës identifikohet edhe me varg malet   të njohura si pjesë  periferike e alpeve  

shqiptare, si pjes e rajonit tëq gjerë të  Pejës janë të pasur edhe me liqenjë si: Liqeni i Niçinatit dhe 

Liqeni i Ridit. Vetitë klimatike të rajonit  të Pejës, karakterizohen me klimë të mesme kontinentale 

të modifikuara, me komponente të klimës mesdhetare. Pozita gjeografike shumë e volitshme si dhe 

vetitë e relievit dhe të klimës, kanë ndikuar në banimin e ketyre territoreve qysh nga fillimi para 

epokës së re të Gadishullit Ballkanik. Dardanet, janë formuar si kombësi sipas E. Qabej, para shek. 

XII p.e.s. Për shkak të luftërave të shumta në këtë rajon, që nga pushtimi Otoman e deri te kjo e 

fundit me Serbinë, nuk është mundur të ruhet e gjithë karakteristika ilire, ku përveç tjerash pësoi 

edhe Kalaja e Pejës. 

Kur bëhet fjalë për treven e Dardanisë, në të cilën përfshihet edhe Peja, Dardanet sipas studiueses 

F. Papazoolu, trajtohen në suazat e fiseve të Ballkanit qendror në kohën para Romake. Dardanët, 

përmenden si luftëtar të fortë, xehetar shumë të mirë, blegtorë dhe tregtar të njohur. Dardanet ishin 

fisi më i madh Ilir që u vue në krye të mbretërisë dardane, në Ballkanin qendror, kryesisht në 

Kosovë. 

Peja-Qendër regjionale e rrafshit të Dukagjinit verior, identike për nga numri i banorëve me me 

95.723 banorë para fillimit të luftës,. Dendësia e popullsisë është e madhe me rrethë 300 banorë në 

1 (një) km
2
. nataliteti është 34, kurse mortaliteti 7.Peja është qendër e një regjioni të gjerë me (afro 

1500 km
2
), kurse Peja me fshatrat e saja ka 603 km

2
. Mbrenda kufive administrativ të Komunës së 

Pejës ka 97 vendbanime të organizuara në 28 bashkësi territoriale. Komuna e Pejës kufizohët me: 

Istogun, Pejësn, dhe Deçanin. Kurse me komunën e Plavës, Beranës dhe Rozhajës kufizohët me 

Malin e ZI. Në anën tjetër, kufizohët me Republikën e Shqiperisë.Territori i Komunës së Pejës 

përbehët nga dy terësi gjeografike: njëra me klimë kontinentale të shprehur klimë mesdhetare që 
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përfshin përafërsisht 30% të siperfaqës së përgjithshme, dhe vargmalet e Alpeve shqiptare në 

veriprendim, me një rrjet hidrografik të zhvilluar që ndikon si modifikim i klimës në këtë pjesë. 

Peja, është njëri nga qytetet më të pasura të Kosovës. Nga 603km
2
, po thuaj gjysma e teritorit ësht 

zonë malore- Rugova, e pasur më pyje e kullosa dhe e përshtatshme për zhvillimin e blegtorisë. 

Pjesa tjetër qyteti më rrethin është tokë e pjellore dhe e punueshme, e përshtatëshme për zhvillimin 

e bujqësisë, pemtarisë, vreshtarisë etj. 

Kultura: Në Pejë, jeta kulturore është mjaft e bujshme. Peja ka Kino-Teatrin ―Jusuf Gërvalla‖, 

Teatrin Profesional të Qytetit "Istref Begolli", Biblotekën Rajonale ―Azem Shkreli‖, Muzeun 

Etnografik, Arkivin, Galerinë e Arteve, Institutin për Mbrojtjën e Monumentëve, Qendren 

Multiprofesionale, e shumë monumente me vlera të medha kulturore e historike. Në Pejë, veprojnë 

edhe shumë shoqëri kulturore e artistike siç janë Kori i Qytetit, ―Sofra Pejane‖, Ansambli 

"Rugova", "AVI Përparimi" etj, të cilat zhvillojnë veprimtari të çmueshme kulturore artistike. 

Si pasojë e masave të dhunëshme (1990-1999) dhe luftës serbe, 4 biblioteka me 20.171 libra janë 

zhdukur dhe vetëm biblioteka e qytetit të Pejës dhe ajo në Gorazhdec (që pothuajse plotësisht ka 

qenë e mbushur me libra serbo-kroate) kanë mbijetuar. 

Shkollat fillore:"Asdreni","Dardania","8 Marsi","Lidhja e Prizrenit", etj. 

Gjimnazi "Bedri Pejani",Shkolla e Mesme Profesionale Ekomonike "Ali Hadri", Shkolla e Mesme 

e Arteve Aplikative "Odhise Paskali", Shkolla e Mesme e Mjekësisë, Shkolla e Mesme Teknike 

"Shaban Spahija", Shkolla Profesionale për personat me të pamur të dobët dhe Kolegji Privat 

"Cambridge", ndërsa së shpejti do të hapet edhe Kolegji "Mehmet Akif". 

Universiteti publik ―Hazhi Zeka‖. 

Veshje karakteristike të Rugoves e të Rrafshit të Dukagjinit mund te vizitohen në Muzeun 

Kombëtar të traditës shqiptare në Pejë, pranë sheshit "Haxhi Zeka". 

Hulumtimet arkeologjike dëshmojnë që Peja si vendbanim është e njohur qysh nga antika, kur ishte 

pjesë e Dardanisë IIire. Peja si qytet përmendet që nga viti 1202. 

 

Gjatë tërë historisë bashkëkohore te saj Peja ka pasur statusin e qendrës rajonale në të cilën kanë 

gravituar komunat fqinje. Aktualisht në Kosovë nuk ka ndarje të njësive administrative në nivel të 

rajonit, por ato funksionojnë në aspektin operativ dhe Peja vazhdon të jetë qendër rajonale. 

 

Regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 ka regjistruar vetëm banorët e përhershëm te komunës, duke mos 

i kalkuluar studentët, të punësuarit dhe mergimtaret të cilët përkohësisht jetojnë në komunë. Sipas 

këtij regjistrimi komuna e Pejës kishte 96.450 banorë, prej të cilëve 48.962 jetonin në qytetin e Pejës.1 

Vendbanimet e komunës së Pejës janë formuar në mënyrë spontane, pa ndonjë rregull të planifikimit 

hapësinor apo urban. Madje, edhe pjesa më e madhe e vet qytetit të Pejës është zhvilluar në zhvillimin 

individual dhe jo sipas  planeve zhviilimore rregullative per publikun dhe banorët e komunes, ndërsa 

vetëm një pjesë e qytetit është zhvilluar në bazë të planeve rregullative. Forma e parregullt e 

vendëbanimeve është si pasojë e kushteve natyrore në terren, por edhe faktorëve shoqëror-ekonomik 

dhe historik. 

 

Për shkak të kërkesave të reja për njësi banimi në territorin e komunës së Pejës ka ndodhur edhe një 

tjetërsim intensiv në përdorimin e tokës, duke konvertuar- ndryshim destinimi nga toka  e ara 

bujqesore në trojet për biznes  në truall ndërtimi sipërfaqe të gjera dikur me përdorim bujqësor në 

periferi të disa vendbanimeve, dhe duke rritur intensitetin dhe koeficientin e ndërtimit, dhe duke 

zvogluar në vazhdimsi tokën cilësore që më parë janë kultivuar rendimente bujqësore me rëndësi për 

vendin dhe cilësin e të ushqyerit me produkte Bio vendore . 

 

Në pjesën më të madhe, mënyra e akomodimit të popullsisë ka qenë e paplanifikuar, dhe e përqendruar 

sidomos në zonat periferike të vendbanimeve dhe në zonat afër rrugëve. Kjo gjë ka vënë nën presion 

edhe infrastrukturën dhe shërbimet ekzistuese. 

Gjeografia dhe Ekonomija: Peja ishte qytet industrial më me se 10 fabrika por për momentin ato 

kryesisht nuk janë aktive. Në Pejë, po zhvillohet me sukses biznesi privat me mëse 4.000 biznese të 
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regjistruara. Në procesin e privatizimit pritet që në Pejë të hapen vende të reja pune dhe të më këmbet 

zhvillimi ekonomik. 

Në Pejë gjithashtu gjendet edhe terminali doganor apo pika doganore. 

 Orientimi i zhvillimit të Pejës për të siguruar shërbime efektive (dhe funksionale) dhe sigurimi i 

qëndrueshmërisë së aspekteve mjedisore të komunës ka qenë i tillë që as nuk i është afruar niveleve të 

planifikuara apo të kërkuara. Sigurisht, zhvillimet ekzistuese për Pejën, janë të pamjaftueshme dhe jo 

realiste për t‘iu përgjigjur nevojave hapësinore dhe kërkesave të zhvillimit të Pejës në 20 viteve të 

fundit. 

 

Duke qenë të ndërgjegjshëm për situatën, dhe duke njohur nevojën për orientim të zhvillimit në Pejës, 

Komuna e Pejës vendosi të zhvillojë Planin Zhvillimor Komunal 2019 -2026+. 

Procesi dhe qëllimet e zhvillimit të planit nga detyra projektuese përmblidhen në fusha, duke 

pasur çdo fushë qëllimet e veta, si më poshtë: 

 Infrastruktura sociale. 

 Sigurimi i infrastrukturës sociale adekuate dhe mirëmbajtja e saj. 

 Promovimi i artit, sportit dhe kulturës. 

 Arsimi- Arsim gjithëpërfshirës nga niveli Universitar dhe cilësor. 

 Shëndetësia dhe mirëqenia sociale. 

 Sigurimi i shërbimeve cilësore shëndetësore dhe mirëqenies sociale. 

 Administrata publike- një Administratë efikase sipas PZHK. 

 Trashëgimia kulturore dhe natyrore, mjedisi dhe fatkeqësitë natyrore 

Qasja e integruar në mbrojtje të trashëgimisë kulturore dhe resurseve natyrore krahas apo drejt 

zhvillimit të qëndrueshëm në përgjithësi dhe ekonomis në veqanti. 

Krijimi i një mjedisi më të pastër dhe më të sigurt për komunitet përmes zvogëlimit të ndotjes dhe 

menaxhimi efikas i emergjencave nga  rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe tjera. 

 TURIZMI- Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm përmes mbrojtjes se mjedisit për të zhvilluar 

edhe turizmin rural . 

 Ndërmarjet e vogla dhe të mesme: Nxitja e krijimit të NVM në sektorin e prodhimit 

(agroindustri), agromjedisit dhe agrobujqësis, teknologjis ushqimore , gastronomis turisitke etj. 

 Bujqësia- Modernizimi i Bujqësisë dhe nxitja e përpunimit të produkteve bujqësore. 

 Vendëbanimet- Zhvillimi kompakt dhe i balancuar i vendbanimeve në të mirë të shfrytëzimit 

racional të tokës. 

 Banimi- Krijimi i kushteve adekuate/mirëfillta për banim cilësor dhe të përballueshëm. 

 Transporti-Zhvillimi i infrastrukturës dhe transportit të qëndrueshëm sipas kritereve mjedisore  

 Infrastruktura teknike-Mbulueshmëria dhe përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimeve 

teknike në tërë territorin e komunës. 

 Mbeturinat- Krijimi i një mjedisi të pastër pa mbeturina-menaxhimi i mbeturinave 

 

 

Një kërkesë ligjore për planin zhvillimor komunal-PZHK, është vlerësimi i ndikimeve potenciale nga 

zbatimi i këtij plani në mjedis. Ky Vlerësim Strategjik Mjedisor (VSM) ka për qëllim t‘i sigurojë 

komunës së Pejës një seri rregullash dhe kriteresh mjedisore të nevojshme për t‘u zbatuar, të 

përmbledhura këto në një raport VSM-së , në kuadër të Planit Zhvillimor Komunal-PZHK, si material 

bazë informues per hartimin e hartës zonale komunale të Komunës së Pejës – HZK,që do të kalojë nga 

konsultimi i publikut, dhe më tej nga miratimi përfundimtar eventual nga Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor(MMPH) apo Ministria e Infrastrutkurës dhe Ambinetiti –MIA. 
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1.2.    Arsyeja për Vlerësim Strategjik Mjedisor-VSM për hartimin e 

hartës zonale të Komunës së Pejës –HZK. 
 

Pothuajse nuk ka asnjë zhvillim nga ana njerëzore që mos të shkaktojë ndikim mjedisor, në shkallë të 

ndryshme. Kjo është arsyeja se pse tashmë i është dhënë gjithmonë e më shumë rëndësi aspekteve 

mjedisore të zhvillimit dhe qëndrueshmërisë në tërësi të investimeve të propozuara. Bazuar në 

parimin mjedisor të ―parandalimit‖ sipas të cilit çdo ndërhyrje e planifikuar duhet të provojë 

paraprakisht që nuk do të ketë pasoja negative në mjedis, apo ato ndikime ne mjedis mundë të 

menaxhohen respektivisht edhe te evitohen se paku deri ne nivelin me perqendrim maksimal te 

lejuar.-PML të parmetrave ndotës fiziko-kimik dhe bakteriologjik, Duke u bazuar në këtë parim,  të 

gjitha vendet me legjislacion mjedisor bashkëkohor kryejnë atë që quhet Vlerësim i Ndikimit në 

Mjedis (VNM), Vlersimi social mjedisor-VSM, të cilat vlerësime mundë të percjellën sipas rëndësis 

së veqant si edhe të dhëna-informat që duhet të zbatohet në hartimin e hartës zonale komunale të 

komunës së Pejës. Dhe në  Hartat zonale Komunale, për të e lehtsuar infrastrukturen ligjore për 

investitoret vendor dhe nderkombetar dhe natyrisht per te e mbajtur nen kontroll impaktin mjedisor 

te Uzinave , Fabrikave , Qendrave rekreative , Objekteve afariste banesore ,ndertimet kolektive dhe 

ndertimet e larta   etj, pra  për çdo ndërhyrje apo investim konkret. 

Po ashtu edhe politikat, planet, dhe programet mund të kenë ndikime mjedisore. Nëse nuk hartohen 

mbi baza të shëndosha parimore edhe mjedisore, planet apo strategjitë mund të përfundojnë duke 

shkaktuar dëme mjedisore afatgjata dhe të llojit strategjik. Për këtë specifikë, ato i nënshtrohen një 

procedure të veçantë dhe të ndryshme nga VNM-ja, siç është Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM). 

Në përspektiven e Planit zhvillimor komunal për të ofruar të dhënat konkrete në pajtueshmeri me 

legjislacionin vendor dhe nderkombetar, për hartimin e hartës zonale me te dhenat e realta qe mund 

të identifikohen dhe mbi te gjitha kane kalue permes debatiti publik . 

Procesi i VSM-se është një detyrim ligjor për politikat, planet apo programet e planit zhvillimor 

komunal-PZHK. VSM është një instrument i rëndësishëm për të kompletuar me komponentët 

mjedisore  krahas zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes se mjedisit duke i plotsuar kriteret  mjedisore 

në përgatitjen dhe në miratimin e planeve dhe të programeve të caktuara, të cilat kanë të ngjarë që të 

kenë efekte domethënëse mbi mjedisin. Vlerësimi Strategjik Mjedisor është procesi dhe sistemi i 

përfshirjes së të dhënave nga plani zhvillimor komunal që do jenë si bazë për hartimin e hartës 

zonale komunale të komunës së Pejës  brenda politikave, planeve, programeve, apo strategjive dhe 

legjislacionit vendor. 

 

 

1.3.    Objektivat e VSM për Planin zhvillimor të komunës së Pejës, në 

perspektivën e hartave zonale komunale të Komunës së Pejës 

 

- Objektivi kryesor i VSM-së për hartat zonale komunale të Komunës së Pejës.  

Disa harta zonale komunale të Komunës së Pejës  përmbajnë disa indikacione që e lejojnë një analizë 

sasiore kumulative e efekteve mjedisore permes Vlersimit strategjik Mjedisor komunal –VSM per 

PZHK si bazë e të dhënave reale për hartimin e hartës zonale të Komunës së Pejës. Konkretisht është 

e planifikuar të merret një analizë e tillë sasiore , gjatë menaxhimit dhe monitorimit të implementimit 

ne terren te rekomandimeve qe jane harmonizuar edhe me planin e zhvillimit komunal të Pejës . Një 

shembull konkret edhe ne komunën e Pejës është si një indikator shumë i  dukshem apo konkret dhe 

me efekte sinjifikante  në degradimin e argo-mjedisit dhe agro-bujqesis në kuptim të kultivimit dhe 

rikultivimit të kulturave bujqësore rendimenteve tradicionale e vendore bujqesore të kualifikuara- 

cilësuar  si bioprodukte  është faktori i humbjes së tokës humusore me bonitet të lartë dhe me 

infrastruktur për zhvillimin e bujqësis intensive dhe turizmit rural, për arsye  të zhvillimit urban nëse 

është orientimi i Planit zhvillimor Komunal të Pejës për minimizimin e çdo ndikimi potencial negativ 

që mund të rezultojë nga zbatimi i tij. Nëse edhe Hartat zonale komunale të Komunës së Pejës e 
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përcaktojnë saktë kufijtë  dhe kushtet  si dendësine vendbanimeve apo Objekteve afariste banesore të 

destinuara për banim dhe strehim si dhe zhvillimin e Objekteve afariste biznesore, në raste të veqanta 

edhe Objektet kolektive  . Atëher përmes VSM duhet të vëhet në prioritet fillimisht si informacion 

dhe vizioni për të ardhmen  apo edhe provat në terren mundë të vlersëohet si humbje e sipërfaqës së 

tokës, kjo dukuri është e shprehur në qytetet e medha te Kosovës, sepse afro 51 % të sipërfaqës së 

tërësishme te Republikës së Kosovës i perket reliefit kodrinor e malor që ne shumicen e rasteve jane 

te bonitet te ulet, lidhur me kete si kriter paresor gjate VSM duhet te i vehet vëmendje ngastrave qe 

kan bonitet te larte dhe jane shume humusore, pasi qe cilësija dhe kualiteti argjilor dhe boniteti i 

ngastrave eshtë i kufizuar dhe ne zvoglimin e tyre per arsye te ndryshimit te destinacionit nga ara 

bujqesore te cilesis se larte , kalojne me kerkesa te veqanta ne ngastra per veprimtari biznesi apo 

Objekte afariste banesore. Ne si Hartues te hartave zonale komunale munde te rekomandojm si nje 

kriter qe mund te realizohet dhe qe eshte ne vendimin e qytetareve te komunes , fillimisht 

vendëbanimet e reja mund te ndertohen edhe ne ngastrat qe kan bonitet shume te ulet mirpo kane 

stabilitet per ndertim dhe munde te perfshihen ne infrastrukturen urbane te qytetit te Pejës, përmes 

VSM arrihet te e identifikon ndikimet e mundshme mjedisore të PZhK-së, vlerëson ndikimet e 

mundshme në mjedis, jep rrugët e minimizimit apo shmangies së tyre. VSM analizon edhe 

perspektiven e qytetit në përgjithësi dhe te banorëve fillimisht të Pejës, orientimin e industris , 

bujqësis dhe turizimit ne suazë të rrethanave dhe prioritetit  bazë të komunës përkatëse. Zhvillimi 

ekonomik , arsimor dhe industrial dhe zhvillimi i turizimit rurale mundet te arrihet edhe duke i 

plotsuar kriteret mjedisore  fillimisht qoftë të veprimtaris që do të zhvillohet po ashtu edhe të 

pozicionit te ngastrës në raport me planin lokal te veprimit ne mjedis te perfshir edhe ne Planin 

zhvillimor Komunal të Komunëss  së Pejës që me pastaj do te jetë një material dhe të dhënat bazë të 

duhura për hartimin e hartës zonale për komunën e Pejës.Pra,  ―të mos bërit asgjë‖ në Pejë do të 

çonte me shumë gjasa në një spirale të përshpejtuar të përkeqësimit mjedisor të deritanishëm krahas 

kërkesave të qytetareve për nje mjedis të pastërt dhe funksional. Në vend të kësaj, VSM-ja synon të 

orientojë planin për realizimin e objektivave të tij në një mënyrë të qëndrueshme( krahas zhvillimit 

ekonomik edhe plotësimi i kritereve për mbrojtjen e mjedisit). 

 

Për Planin Zhvillimor komunal të Pejës, vlerësimi merret veçanërisht me ndikimin mjedisor që mund 

të ketë zbatimi i planit. Siç u tha në paragrafin më lartë , pasi gjendja aktuale mjedisore në Pejë është e 

dobët në krahasim me pritjet dhe namin qe e kan burimet natyrore te rrethinës së Pejës, ç‘faqjet e 

burimeve ujore nga shkëmbinjët karstik është një ndër dukurit që e identifikone alpet shqiptare ne 

rajonin e Pejës duke filluar nga kilometri i 8- tetë në veri të komunës së Pejës evidentohen paraqitjet e 

Objekteve speleologjike si shpella Gryka e madhe qe dallohet per nga madhësia edhe në rajon. dhe 

vargë malet me nje konfiguracion dhe peizash te veqant po t‘i referohemi standardeve evropiane, dhe 

do të përkeqësohet edhe më shumë nëse vazhdon rritja e paplanifikuar.  

Përspektiva e Vlersimit Strategjik Mjedisor për hartën zonale komunale të Komunës së Pejës,  në 

përgjithësi bazohet në mbrojtjen e mjedisit duke i mbrojtur resurset natyrore dhe njerzore krahas 

zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm , dhe në të ardhmen duhet të harmonizohen dhe të inkorporohen 

më detajisht Hartën zonale të komunës së Pejës duke patur për bazë në Planin e zhvillimit komunal që 

për qdo tetë vite korigjohet plotësohen edhe sipas kërkesave të banorëve të komunës së Pejës 

studijohen nga ekspertet e fushave perkatese  në kuadër të legjislacionit për VSM dhe legjislacionit për 

përgatitjen e hartave zonale komunale të Komunës së Pejës.  

Veçanërisht për PZhK-në, ky Vlerësim Strategjik Mjedisor për hartat zonale komunale të Komunës së 

Pejës do të jetë e dhënë apo informacion  për ndryshimin e hapsirës  së ngastrave që mund të kenë 

destinacion të ndryshëm, sipas legjislacionit vendor dhe me harmonizimin e PZHK dhe VSM per 

hartat zonale. 

Përmes VSM –mundë të i shqyrton aspektet mjedisore të zhvillimit të planit komunal në lidhje me 

tendencat dhe situatën aktuale dhe po ashtu bëhet një analizë të rëndësis së zonave karakteristike për 

komunën e Pejës  si vijon : 

➢ Mjedisit komunal në tërësi – përdorimit të tokës, florës, faunës, cilësisë së ajrit dhe ujit, 
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rekreacionit dhe sportit shëndetsor, aktiv dhe pasiv, hot-spoteve potenciale të ndotjes, zonave 

me bukuri natyrore apo me ndjeshmëri të veçantë mjedisore, zonave të mbrojtura, zonave 

potencialisht të ekspozueshme ndaj rreziqeve natyrore; mjedisit dhe trashëgimisë së ndërtuar – 

monumentet e godinat arkeologjike, kulturore dhe historike, aspektet dhe vlerat peizazhit, 

qendrat historike; 

 

➢ Veprimtarive ekonomike dhe shoqërore – të tilla si tregtia, industria, shëndeti dhe arsimi, si 

dhe ndikimi që këto kanë mbi mjedisin. 

➢ Infrastrukturës dhe sigurimit të shërbimeve – sigurimi (burimor) i ujit, energjisë dhe 

telekomunikacioneve; menaxhimi i mbetjeve të ngurta dhe të lëngshme; qarkullimi dhe 

lëvizshmëria në rrugë dhe transport; lëvizshmëria alternative; 

 

1.4.   Raporti Përfundimtar i Vlersimit strategjik mjedisor , për 

hartën zonale komunale të Komunës së Pejës 

 
Raporti Përfundimtar do të jetë rezultati kryesor raportues i procesit të VSM-së. Mbas shqyrtimeve 

dhe komenteve nga debatet publike lidhur me VSM per hartimin e hartave zonale komunale të 

Komunës së Pejës të komunës së Pejës, si edhe debateve edhe me publikun, iniciativat qytetare dhe 

me OJQ të fushë së mjedisit dhe shoqatavave tjera sektorit social, hulumtues, edukative etj. do shihen 

pyetjet, komentet apo sugjerimet që dalin gjate procesit, do u jepet përgjigje dhe do analizohen dhe 

arsyetohen nga personeli professional dhe legjislacioni vendor , pastaj do të kompletohen me te dhenat 

aktuale gjithë përfshirës që mundë të paraqiten edhe në legjened e hartave zonale komunale në mënyr 

që të arrijnë të orientohen dhe te njofothen per secilen hartë zonale rëndësin e veqant qe kanë për ate 

Komunë dhe për banorët e komunës së Pejës . I lexojne apo deshifrojnë hartat zonale komunale-HZK. 

Përmes raportiti të VSM për hartimin e hartës zonale edhe në perspektiven e Planit zhvillimor 

Komunal të komunës së Pejës , është përgatitur ky raport në formë dokumenti që do të miratohet edhe 

nga Ministria e mjedisit dhe e planifikimit Hapsinor apo tani  Ministria e Infrstrukturës dhe e 

ambinetiti. si Raporti Përfundimtar për miratim nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 

Kushtet e përgjithshme për zhvillim për të gjitha zonat, sipas  PZHK dhe përgatija e hartave zonale 

komunale sipas hartimit të- VSM 

Emërues i përbashkët i kushteve zhvillimore të përgjithshme, është se duhet të jenë të vlefshme për 

komplet territorin e komunës, dhe duhet të zbatohet gjatë zhvillimeve dhe përdorimeve sipas asaj që 

është përcaktuar për zonat e përfshira në këtë dokument, dhe ky emërues është trajtuar me kujdes gjatë 

hartimit të Hartës Zonale Komunale të Komunës së Pejës. Duke e trajtuar më tutje ketë materie apo të 

dhënat dhe informatat që e identifikojnë gjendjen në terren dhe vizionin për të ardhmen të paktën deri 

8-vite, bazuar në udhëzimin administrativ të MMPH-së nr. 24/2015 mbi elementet dhe kërkesat 

themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Hartës Zonale të komunës ku edhe specifikohet se 

Kushtet zhvillimore të përgjithshme përcaktojnë rregullat dhe standardet e përgjithshme për zhvillimet 

në të ardhmen. 

Megjithatë, ka disa rregulla si pjesë e kushteve zhvillimore të përgjithshme sipas të cilave mund të 

sigurohet: 

Qëllimi i qëndrueshmërisë: rregull i përgjithshëm do të jetë një trajtim nga aspekti social, ekonomik 

dhe mjedisor për të gjitha zonat për arritjen e qëllimeve të qëndrueshmërisë në mbrojtjen e mjedisit 

dhe perpsektivës së qytetit të Pejës krahas zhvillimit ekonomik . 

Realizueshmëria: rregull i përgjithshëm do të jetë analiza financiare dhe e KAB (Korniza Afatmesme 

Buxhetore me vizion për kornizën afat gjate të investimeve) dhe mundësi të tjera financiare për 

realizim. 

Drejtësia: rregull i përgjithshëm do të jetë trajtimi i zhvillimeve, pronës dhe kushteve me HZK në 

mënyrë të barabartë për të gjithë, pa marrë parasysh statusin etnik, gjinor, social, fetar , kulturor etj. 
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Demokracia dhe të drejtat e njeriut: rregull i përgjithshëm informimi cilësor, kyçja në proces dhe 

pjesëmarrje në vendimmarrje si dhe përmbushja e rregullave dhe standardeve tjera të demokracisë dhe 

të të drejtave të njeriut, të rregulluar me legjislacionin vendor dhe të Bashkimit Evropian . 

Legjitimimi: rregull i përgjithshëm do jetë që Komuna është përkrahëse inicuese dhe bartëse e procesit 

të përgatitjes së HZK-së, kompania obligohet në përkrahje profesionale gjatë hartimit të VSM për 

hartën zonale komunale të Komunës së Pejës. Për disa zhvillime anëtarët e komunitetit do të duhej të 

bie dakord për një seri rregullash të brendshme dhe kjo do arrihet përmes debateve publike në nivelin 

komual për harta zonale të banorëve përkatës që gravitojnë brenda HZK të Komunës së Pejës . 

                  E cekëm më lart se rregullat u trajtuan edhe nga aspekti teknik që nënkuptojnë: Sipas Ligjit 

për standardizim (Nr.2004/12) të miratuar nga Kuvendi i Kosovës, termi rregulla teknike përkufizohet 

si vijon: Rregullat Teknike - janë aktet nënligjore me karakter teknik të cilat i përcaktojnë 

karakteristikat, proceset, ku përfshihen edhe masat administrative që zbatohen në rast të shkeljes së 

tyre. Rregullat teknike mund të përmbajnë terminologjinë, simbolet, ambalazhin, shënjimet ose 

kërkesat për etiketimin që kanë të bëjnë me produktin, procesin apo metodën e prodhimit. 

Rregullat teknike janë të detyrueshme për zbatim nga subjektet fizike dhe juridike, të fushës përkatëse, 

dhe do të zbatohen edhe rregullat teknike për të gjitha fushat relevante, qoftë të projektimit, të 

ndërtimit, përdorimit, etj. 

Ligjet dhe aktet nën-ligjore të Republikës së Kosovës kanë përcaktuar kritere të cilat duhet të 

përmbushen gjatë zbatimit të Hartës Zonale të Komunës, mirëpo në mungesë të kritereve specifike për 

zhvillime specifike dhe pasi që Komunat dhe rajonet e Kosovës kanë dallime për nga prioritet pozita 

gjeografike , gjendja demografike si dhe pasurit me resurset natyrore . Atëher, Komuna dhe stafi 

përkatës i drejtorive përkatëse dhe kompanija e pa‘varurn  e licensuar e angazhuar nga kuvendi 

komunal përkatës mundë të kontriboj përmes VSM për hartimin e hartës zonale komunale të komunës 

së Pejës . Për përgatijen e hartës zonale sipas VSM në perspektiven e PZHK dhe me harmonizimin e 

legjislacionit vendor gjatë hartimit  të Hartës Zonale të Kosovës duhet të i plotësojnë standardet 

vijuese. 

ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim). Në këtë punë marrin pjesë organizata qeveritare 

dhe joqeveritare, të cilat janë të ndërlidhura me ISO-n apo kanë njohuri për projektimin sipas 

sandarteve ndërkombetare, dhe kompanija e pa‘mvarun për hartimin e VSM per hartën zonale 

komunale të Pejës .  

Po ashtu Agjencia për standardizim e Kosovës (ASK), si institucion ekzekutiv, që është themeluar në 

prill të vitit 2005, në kuadër të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë. ASK-ja, është organ i vetëm 

standardizues kosovar, në harmoni me ligjin dhe me Kartën Evropiane të Ndërmarrjeve të Vogla. 

 

Me qëllim të arritjes së një pajtueshmërie sa më të madhe në mes të standardeve nacionale 

(kombëtare) është harmonizuar me  standardin internacional (ndërkombëtar)-ISO. Vlen të theksohet se 

ky standard ka karakter rekomandues dhe nga shumë shtete dhe është marrë si bazë për standardet e 

tyre. 

Duke e ditur se kushtet zhvillimore të përgjithshme përcaktojnë edhe standardet e përgjithshme për 

zhvillim që zbatohen për të gjitha zonat dhe duke kuptuar situatën nga ajo që u prezantua më lart. 

Mund të konstatojmë se në aspektin praktik duke krahasuar me zhvillimet e mëhershme do të ketë një 

standard më cilësor në të gjitha fushat, ndërsa në aspektin teknik në fushat ku ka standarde do të 

aplikohen, ndërsa në fushat që nga Agjencia për standardizim e Kosovës (ASK) nuk janë mbuluar, do 

të punohet me standarde pozitive ndërkombëtare. 

Në fund u konstatua se çka do që do jetë kërkesë ligjore, praktike dhe funksionale për të gjitha zonat do 

merret në konsideratë dhe trajtohet në kuadër të rregullave dhe standardeve të përgjithshme. 

1.5.Masat mbrojtëse të resurseve natyrore për të përfshirë në Hartën zonale 

komunale të Komunës së Pejës 

Masat mbrojtëse duhet t‘i kuptojmë se janë: veprime apo mënyra të veprimit, urdhra të dhëna –

informata mjedisore  apo udhëzime të nevojshme për të arritur qëllime të caktuara për Vlersimin 

Strategjik Mjedisor  si bazë për hartimin e hartave zonale komunale , në këtë rast mbrojtje të jetës, 

pasurisë ose vlerave tjera sociale,shëndetsore, ekonomike, turisitke apo mjedisore  në përgjithësi dhe 
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mund t‘i klasifikojmë si: masa parandaluese, masa të rëndësishme në raste të veqanta edhe emergjente  

(të shpejta, të sakta në kohën e duhur , të drejta, masa ligjore ); Masa konkrete (praktike, energjike, 

rrënjësore, përgatitore); Masa organizative; Masa lehtësuese; Masat e nevojshme; Masa mjekësore 

(higjienike, parandaluese, parambrojtëse); Masa sigurimi. etj. 

Masat mbrojtëse qoftë ndaj rreziqeve, qoftë potencialeve që duhet mbrojtur, apo edhe potencialeve që 

duhet ruajtur ashtu që më vonë të zhvillohen, janë pjesë e detyrueshme që rrjedhin nga Kushtetuta e 

Kosovës , ligjet, aktet nënligjore, konventat ndërkombëtare dhe një gamë e gjerë e obligimeve dhe 

përgjegjësive që ushtrohen qoftë në nivelin qeveritarë qoftë në atë lokal dhe e një numri institucioneve, 

për t‘u kujdesur për një cilësi të jetës, për florë dhe faunë -botën shtazore per biodiversitet dhe të pasur 

dhe për qëndrueshmëri sociale, ekonomike dhe mjedisore, e të cilat për emërues të përbashkët kanë 

gjitha zonat - në këtë rast territorin e komunës së Pejës me zonat kadastrale te të gjitha fshatrave dhe 

lokaliteve të përcaktuara sipas ngastrës dhe sipas shtrirjes së zonave kadastrale komunale . 

Me trajtimin cilësorë të masave mbrojtëse si pjesë e kushteve zhvillimore të përgjithshme mund të 

konstatohet se ekipet punuese kanë krijuar terren që të lëvizet nga kultura e reagimit në kulturën e 

zbutjes, amortizimit deri te neutralizimi i dëmeve dhe nga kultura e shkatërrimit drejt kulturës së 

mbrojtjes dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të pasurive natyrore dhe kulturore- dhe mbrojtjen e vlerave 

historike. 

Ekipet i kanë trajtuar me kujdes masat mbrojtëse dhe është analizuar se masat mbrojtëse si një formë e 

kushtit zhvillimor për të vendosur një baraspeshë ndërmjet nevojave të mbrojtjes së pasurive natyrore 

dhe kërkesave për zhvillim. Për shembull, një pikë me potencial të zhvillimit të turizmit që shtrihet 

brenda tokës bujqësore, ose mbi pasuri nëntokësore, ose zonës arkeologjike, shpesh krijojnë interesa të 

ndryshme të zhvillimit dhe ruajtjes. 

Vlen të theksohet, se masat mbrojtëse janë efektive kur hartohen në suaza të kapaciteteve të komunës 

për t‘i zbatuar ato, dhe kur iu bëhet e qartë qytetarëve se masat mbrojtëse janë të obligueshme për të 

gjitha zhvillimet për të cilat vlejnë, por nuk kufizohen vetëm në ketë nivel se komunat sfidohen edhe 

nga rreziqet që i tejkalojnë kompetencat komunale, ndërsa brenda hartës zonale komunale duhet 

definohen masa edhe për këto rreziqe. 

Masat mbrojtëse mund të përcaktohen edhe për një zonë të vetme me specifika të caktuara, apo për një 

sipërfaqe më të madhe si p.sh. zonën rurale. Nëse, kufijtë e sipërfaqes në nevojë për tu mbrojtur janë të 

ndryshme nga kufijtë e zonave të përcaktuara, dhe në çfarëdo rasti kur përveç zonës bazë kemi edhe një 

shtresë tjetër me specifikat si të lartcekura trajtohen me kushte zhvillimore për zonat që janë të 

determinuara si Zona Mbishtresore. 

Me trajtimin profesional të masave mbrojtëse si pjesë e kushteve zhvillimore të përgjithshme mund të 

konstatohet se: në rast se kemi informata dhe vlerësohet rreziku, duhet trajtuar 

Masat mbrojtëse ndër të tjera përfshinë: 

Masat hapësinore, urbanistike, ndërtimore dhe masat tjera teknike; 

Masat hapësinore, urbanistike, ndërtimore dhe masat e tjera teknike, ndërmerren gjatë përgatitjes së 

kësaj harte ku definohen kushte zhvillimore (caktohen kushtet hapësinore, urbane dhe ndërtimore) me 

qëllim të parandalimit apo zvogëlimit të efekteve të dëmshme si pasojë e fatkeqësive natyrore dhe 

fatkeqësive të tjera si dhe për të mundësuar mbrojtjen, shpëtimin dhe ndihmën. 

 

Projektet për ndërtimin e objekteve, të destinuara për shfrytëzim kolektiv, furnizim të qytetarëve, 

transport publik, si dhe deponim, prodhim dhe përdorim të materieve të rrezikshme, të naftës dhe të 

derivateve të saj, si dhe të gazrave energjetike, duhet të përmbajnë elaborate për siguri nga fatkeqësitë 

natyrore dhe fatkeqësitë tjera. 

 

 

1.6. Evakuimi Akomodimi dhe kujdesi i njerëzve të rrezikuar, Mbrojtja 

radiologjike, kimike dhe biologjike, Strehimi si komponente që duhet të jenë 

pjesë e hartës zonale komunale të Komunës së Pejës 
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 Evakuimi: Duhet të mendohet edhe për evakuimin e banorëve të rrezikuar atëherë kur me masa 

të tjera nuk mund të garantohet siguria e tyre. Lëvizja e banorëve nga zona e paraparë për evakuim në 

vendin e caktuar, duhet të bëhet sipas mënyrës dhe afateve kohore të përcaktuara në planet e reagimit 

emergjent apo siç është përcaktuar në vendimin e organit kompetent sipas drejtoris per menaxhimin e 

emergjencave të nivelit komunal të Pejës . 

Akomodimi dhe kujdesi i njerëzve të rrezikuar: Qeveria dhe komunat janë të obliguar të sigurojnë 

strehim dhe kujdes të domosdoshëm për qytetarët, të cilët në rast të fatkeqësisë natyrore apo fatkeqësisë 

tjetër kanë humbur shtëpitë dhe mjetet e tyre të jetës dhe nuk mund të kthehen në vendbanimet e tyre 

për shkak të rrezikut. 

Në raste të jashtëzakonshme, kur nuk mund të sigurohet akomodim tjetër, Kryetari i Komunës kërkon 

nga pronarët ose shfrytëzuesit e ndërtesave të banimit t‘i strehojnë përkohësisht banorët e evakuuar të 

cilët janë të rrezikuar, Hazardet dhe rreziqet tani janë të parashikuara edhe ne fushën e mbrojtjes së 

mjedisit . 

Mbrojtja radiologjike, kimike dhe biologjike:Mbrojtja radiologjike, kimike dhe biologjike, përbën 

masat dhe mjetet për mbrojtje të drejtpërdrejtë nga efektet e armëve nukleare, kimike dhe biologjike, si 

dhe nga pasojat e incidenteve që përfshijnë materiet e rrezikshme. 

Pronarët dhe shfrytëzuesit e objekteve dhe të pajisjeve të destinuara për furnizim publik, transport dhe 

deponim të gjërave ushqimore, medikamenteve, ushqimit për kafshë, shërbimet publike, shëndetësore, 

ruajtje dhe arsimim të fëmijëve, duhet t‘i sigurojnë mjetet mbrojtëse dhe t‘i ndërmarrin masat e parapara 

për mbrojtje kimike, biologjike dhe radiologjike. 

Me akt nënligjor qeveria ka rregulluar organizimin e mbrojtjes radiologjike, kimike dhe biologjike, si 

dhe i ka përcaktuar mjetet dhe masat për mbrojtje. andej kur specifikohen masat mbrojtëse nëse ky 

rrezik merret në konsideratë duhet bazuar në aktin nënligjor, natyrisht edhe këto të dhëna si informat  

mbrojten e mjedisit dhe resurseve njerzore do të përfshihet në hartën zonale komunale qe do te jete e 

detajuar ne legjenden e hartës zonale komunale . 

Strehimi: Strehimoret dhe objektet tjera për mbrojtje ndërtohen me qëllim të mbrojtjes së njerëzve në 

raste të luftës apo rreziqeve të tjera. Strehimoret ndahen në strehimore të mbrojtjes elementare dhe 

plotësuese. 

Strehimoret e mbrojtjes elementare ndërtohen në qytete dhe vendbanime të rrezikuara brenda 

ndërtesave të reja, të destinuara për shërbime të shëndetit publik, kujdesit dhe edukimit të fëmijëve, 

mbrojtje të trashëgimisë kulturore, informimit publik, televizioneve dhe radiove kombëtare, trafikut 

hekurudhor dhe ajror si dhe në ndërtesat e rëndësishme për furnizim me energji dhe ndërtesat industriale 

të destinuara për tu shfrytëzuar në kohë lufte për mbajtjen e aktiviteteve të rëndësisë së veçantë për 

mbrojtje dhe siguri. 

Strehimoret në ndërtesat e reja në vendbanimet e caktuara, pllaka e parë duhet të përforcohet deri në 

masën që i reziston depërtimit të rrënojave. Strehimoret ndërtohen si objekte të përdorimit të dyfishtë 

deri në masën që nuk e çrregullon funksionin e tyre mbrojtës. Objektet tjera për mbrojtje duhet të 

ndërtohen në atë formë që sigurojnë strehim nga rrënojat. 

Me qëllim të sigurimit të strehimit për njerëzit në vendet publike duhet të përdoren strehimoret publike 

apo objektet tjera të përshtatshme. Strehimoret publike janë në kompetencë të autoriteteve lokale, 

komunës dhe duhet diskutohen gjatë hartimit të HZK-së. Strehimoret për mbrojtje elementare duhet të 

sigurojnë mbrojtje nga mbi-presioni, rrënojat, radioaktiviteti, zjarri dhe efektet e armëve dhe materiet 

tjera kimike si dhe duhet të furnizohen në masën që mundëson banim për një kohë më të 

gjatë.Strehimoret e mbrojtjes plotësuese duhet të sigurojnë mbrojtje nga rrënojat. 

 

1.7.   Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe Masat e përgjithshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e 

natyrës si pjesë të Hartës zonale komunale-HZK të komunës së Pejës. 

 
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore: përfshinë përgatitjet dhe ndërmarrjen e masave për zvogëlimin e 

rreziqeve, parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimit negativ të fatkeqësive natyrore dhe të fatkeqësive të 

tjera në trashëgiminë kulturore. 
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Përgatitjet dhe masat zbatohen nga pronarët dhe shfrytëzuesit e trashëgimisë kulturore, shërbimi për 

mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, nivelet qendrore dhe lokale. 

Gjatë realizimit të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e 

tjera, sipas nevojës, marrin pjesë edhe njësitë dhe shërbimet gjegjëse të mbrojtjes dhe shpëtimit, njësitë 

e zjarrfikës, si dhe strukturat tjera për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë. Qeveria me akt nënligjor rregullon 

mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në rastet e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera – mbrojtja e 

trashegimis kulturore po ashtu identifikohet ne harta zonale komunale -HZK. 

 

  Masat e përgjithshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës: Këto masa mbrojtëse janë 

precizuar me ligjin nr. 03/l-233 për mbrojtjen e natyrës, i cili rregullon mbrojtjen e natyrës, shfrytëzimin 

e qëndrueshëm të sajë dhe veçanërisht: 

• Mbrojtjen, ruajtjen, përtëritjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore, në gjendje 

të baraspeshës natyrore; 

• Përtëritja e natyrës në zonat e dëmtuara ose pjesëve të tyre dhe kompensimi për dëmet e 

shkaktuara; 

• Vendosjen e rrjetit të zonave të mbrojtura, sistemit për planifikim, udhëheqje, inventarizim, 

monitorim, informim dhe financim me qëllim të mbrojtjes së natyrës; 

• Pengimin e shfrytëzimit të tepërt, rrezikimit të llojeve të florës dhe faunës e sidomos i atyre me 

rëndësi të veçantë, të rralla dhe të rrezikuara, si dhe vendbanimeve të tyre; 

• Sigurimin e të drejtës së publikut për informim për gjendjen e natyrës dhe pjesëmarrje në 

vendim marrje për mbrojtjen e natyrës; 

• Sigurimin e ushtrimit e të drejtës së qytetarëve për jetesë të shëndoshë, pushim dhe rekreacion 

në natyrë; 

• Parandalimin e veprimeve të dëmshme të personave juridikë dhe fizikë në natyrë si pasojë e 

aktiviteteve ekonomike; 

• Mirëmbajtjen ose sanimin në statusin e favorshëm të ruajtjes së vendbanimeve natyrore dhe 

llojeve me interes për komunat, Kosovën sipas standardeve të BE-së; 

• Ruajtjen e të gjitha llojeve të zogjve te cilët natyrshëm jetojnë në gjendje të egër (zogjtë, vezët e 

tyre, çerdhet dhe vendbanimet e tyre). 

Rregullimi i tokës – masat për përmirësimin e projektimit të zonës rurale, si zhvillimin e shfrytëzimit 

më ekonomik dhe racional të tokës, grupimin e tokës bujqësore dhe rritjen e sipërfaqes së fermave, 

përmirësimin e infrastrukturës dhe mundësinë e qasjes në të, ruajtjen e peizazhit dhe natyrës, zbatimin e 

masave agroteknike, agromelioruse dhe hidromelioruese, ripyllëzimin e tokës me kualitet të ulët ose 

tokës së ndotur dhe masat e reja të tokës edhe këtu kemi masat e parapara me ligjin nr. 04/l-040 për 

rregullimin e tokës dhe në kuadër të masave meliorative për rregullimin e tokës përfshihet edhe: 

• Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemit të ujitjes dhe kullimit; 

• Meliorimi i livadheve dhe kullotave; 

• Kthimi i tokës së pa punueshme në tokë të punueshme; 

• Përmirësimi i cilësisë dhe vetive të tokës bujqësore përmes kalcifikimit, humusimit, kullimit, 

shkripëzimit, Plehërimit meliorativ, rikultivimit të tokave të dëmtuara dhe të degraduara. 

Ndër masat tjera të rregullimit të tokës janë: Masat mbrojtëse të tokës bujqësore nga erozioni. 

Me qëllim të mbrojtjes së tokës bujqësore nga efektet e dëmshme të erozionit dhe kontrolli i 

përmbytjeve në zonën e erozionit ndërmerren masat kundër erozive si në vijim: 

1. Ndalimi i përkohshëm ose i përhershëm i lërimit të livadheve, kullotave dhe tokave të tjera 

bujqësore për shkak të konvertimit të tyre në tokë të punueshme me kulturat bujqësore vjetore; 

2. Prezantimi i kulturave bujqësore në rotacion; 

3. Kultivimin e plantacioneve shumëvjeçare; 

4. Ngritjen e ndërtesave specifike përkatëse; 

5. Përmirësimi i teknikave për trajtimin e tokës bujqësore; 

6. Ngritjen dhe kultivimin e brezave mbrojtë sbujqësor apo mbjelljen e bimëve drunore shumë 

vjeçare; 
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7. Ndalimi i kullotjes së bagëtive në një kohë të caktuar ose kufizimi i numrit të kafshëve që mund 

të lirohen në hapësira të caktuara; 

8. Ndalimi i prerjes se pyjeve dhe plantacioneve pyjore mbi tokë të rrezikuar; 

9. Masa të tjera mbrojtëse. 

 

 

1.8. Masat për mbrojtje nga zjarri sipas kategorive të objekteve si pjesë në HZK 

 
Pronarët apo shfrytëzuesit e objekteve, pjesëve të objekteve dhe mjedisit janë të obliguar të marrin 

masat për mbrojtje nga zjarri, të përcaktuara sipas ligjit LIGJI Nr. 04/L-012 për mbrojtje nga zjarri dhe 

akteve nënligjore të nxjerra në bazë të tij, si dhe në përputhje me planin e mbrojtjes nga zjarri. 

Pronarët apo shfrytëzuesit e objekteve, pjesëve të objekteve dhe mjedisit janë të detyruar të ndërmarrin 

masat si në vijim: 

  Për kategorinë e I (parë) të rrezikshmërisë,janë të obliguar të hartojnë planine mbrojtjes nga zjarri në 

bazë të vlerësimeve të rrezikshmërisë, si dhe të formojnë njësitë e mbrojtjes nga zjarri me kuadro të 

nevojshëm dhe mjete e domosdoshme për punë për zbatimin e masave për mbrojtje nga zjarri; 

  Për kategorinë e II (dytë) të rrezikshmërisë nga zjarri, janë të obliguar të hartojnë planin e mbrojtjes 

nga zjarri në bazë të vlerësimeve të rrezikshmërisë nga zjarri, të kenë numër të mjaftueshëm të 

punëtorëve të cilët janë të trajnuar në këtë fushë dhe mund të kryejnë kujdestarinë e përhershme për 

fikjen e zjarrit dhe zbatimin e masave mbrojtëse nga zjarri; 

  Për kategorinë e III (tretë) të rrezikshmërisë nga zjarri, janë të obliguar të kenë së paku një punëtor i 

cili është i trajnuar dhe drejt për drejt organizon dhe përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojte nga 

zjarri; 

  Për kategorinë e IV (katërt të rrezikshmërisë nga zjarri, janë të obliguar të kenë një punëtor të trajnuar 

dhe ngarkuar me punët e mbrojtjes nga zjarri. 

Planin e mbrojtjes nga zjarri, janë të obliguar ta nxjerrin pronarët, përkatësisht shfrytëzuesit e objekteve, 

pjesëve të objekteve dhe mjedisit, të radhitura në kategorinë e parë dhe të dytë të rrezikshmërisë dhe ky 

plan duhet të jetë i harmonizuar me planin komunal për mbrojtje nga zjarri. Personat juridik përgjegjës 

për punët e mbrojtjes nga zjarri, duhet të punësojnë personat të cilët kanë të kryer trajnimet profesionale 

për zjarrfikës apo drejtimit teknik, dhe të cilët e kanë të dhënë provimin profesional për kryerjen e 

punëve për mbrojtje nga zjarri. 

Do t‘i adresojmë disa masa mbrojtëse në gati të gjitha sfidat dhe të gjitha fushat, që trajtohen me HZK, 

si pjesë e kushteve zhvillimore të përgjithshme, për sigurimin e një mbrojtje, shfrytëzim dhe zhvillim të 

qëndrueshëm, e disa që nuk adresohen këtu janë adresuar në kushtet zhvillimore. 

Duke e kuptuar se masat mbrojtëse nuk kufizohen vetëm te rreziqet por edhe në këto sfida dhe probleme 

(nuk kufizohen vetëm në këto) të cilat shkaktohen nga ndotja, erozioni, humbja e potencialeve dhe 

resurseve sipërfaqësore dhe nëntokësore. 

1.9.   Masat mbrojtëse dhe rregullimi i tokës pyjore dhe masat për rikultivimin e tokës-destinuar 

për bujqësi apo industri të përfshira në HZK. 

 

Masat mbrojtëse dhe rregullimi i tokës pyjore bëhet nëpërmjet formave si në vijim: 

1. Mbrojtja e tokës pyjore nga shpyllëzimi- prerja e të gjitha bimëve pyjore dhe më pas përdorimi i 

kësaj toke për shfrytëzime të tjera jo pyjore; 

2. Mbrojtja dhe rregullimi i tokës pyjore nëpërmjet pyllëzimit- krijimi i një pylli apo të një 

grumbulli të bimëve pyjore(ekskluzivisht autoktone)në një tokë ku nuk kishte pyll; 

3. Mbrojtja dhe rregullimi i tokës pyjore nëpërmjet ripyllëzimit- rivendosja e mbulesës pyjore 

(ekskluzivisht autoktone), në formë të natyrshme (nëpërmjet mbjelljes natyrore, nëpërmjet kthimit të 

pyjeve cungishte në trungishte) ose në forme artificiale(nëpërmjet mbjelljes së drejtpërdrejtë të 

bimësdhe farës). 

4. Masat mbrojtëse të tokës bujqësore nga fragmentimi: Masat kundër fragmentuese janë: 
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a). Toka e punueshme bujqësore, sipërfaqja e secilës është ≤0.50 ha, nuk mundtë fragmentohet në 

parcela; 

b). Toka e punueshme bujqësore e konsoliduar, sipërfaqja e së cilës është ≤ 1.00 ha, nuk mund të 

fragmentohet në parcela. 

 Masat për rikultivimin e tokës të destinuara për bujqësi apo dhe për industri, biznese:    Ndër 

masat e para është përgatitja e projektit për rikultivim dhe  duhet të përmbajë: 

Mënyrën e heqjes dhe ruajtjes së shtresës pjellore dhe shtresës me potencial pjellor. 

Procedurat teknike, agroteknike, dhe biologjike të rikultivimit të tokës bujqësore dhe afatet e kryerjes 

së rikultivimit biologjik të tokës bujqësore. 

Dinamika e kthimit të tokës në cilësin kualitetin e prodhimtarisë bujqësore. 

Hulumtimi i materieve të dëmshme dhe të rrezikshme në tokën e rikultivuar dhe 

Shumën financiare të projektit (vlera të përafërta). 

Shfrytëzuesi apo investitori i përkohshëm i tokës bujqësore është i detyruar që për sigurimin e 

rikultivimit të tokës bujqësore, të paguajë paraprakisht në llogarinë të cilën e cakton organi kompetent 

komunal për bujqësi shumën prej së paku 30% të mjeteve të nevojshme për rikultivim. Mjetet të cilat 

mund të shfrytëzohen vetëm për qëllime të rikultivimit dhe pas rikultivimit mjetet i kthehen 

shfrytëzuesit. Nëse gjatë eksploatimit të lëndëve industriale dhe lëndëve tjera minerale nga toka 

bujqësore, çrregullohet regjimi ujor, apo vjen deri te përmbytjet dhe grumbullimi i ujit, shfrytëzuesi 

është i detyruar që para kryerjes të rikultivimit biologjik t‘i kryej edhe punët hidroteknike me të cilat 

do të vendos regjimin e mëparshëm ujor në tokë. 

Nëse shfrytëzuesi pas përfundimit të eksploatimit të lëndëve industriale dhe mineraleve të tjera nuk e 

kryen rikultivimin e tokës bujqësore, organi kompetent për bujqësi do të angazhoj organizatën tjetër e 

cila do të bëjë rikultivimin e tokës me shpenzimet e shfrytëzuesit të tokës bujqësore për qëllime jo 

bujqësore. 

Ministria me akt nënligjor përcakton metodologjinë unike për hartimin e projektit të rikultivimit. 

Transformimi i tokës bujqësore 

Te sipërfaqet apo hapësirat në të cilën ekzistojnë vlera arkeologjike, historike dhe zona tjera të 

mbrojtura. Në sipërfaqet apo hapësirat në të cilën ekzistojnë vlera të tilla merren masat e ndalimit të 

ndërtimit të deponisë për mbeturina. Në lokacionin ku ndërtohet deponia e mbeturinave qoft deponi 

lokale apo deponi re rajonit të qytetit apo zona e deponisë planifikohet zona neutrale (së paku 50 m) 

përreth deponisë e cila duhet të jetë 600 m në distancë nga zona e monumenteve kulturore, historike 

dhe religjioze. 

2.0.   Masat për mbrojtjen e ujit nga ndotja dhe identifikimi i ujërave në HZK. 

 
Masat për mbrojtjen e ujit nga ndotja janë: 

Me eliminimin e shkaqeve të ndotjes së ujit, 

Me zvogëlimin e sasisë së materieve ndotëse në ujë, 

Me ndërmarrjen e masave të posaçme të pastrimit trajtimit të tyre së paku neutralizimin e tyre para se 

të shkarkohen në recipient dhe effluent apo në sistemin public të kanalizimit . 

Shkalla e ndotjes së ujit mund të zvogëlohet me montimin e instalimeve të veçanta për spastrimin e 

ujërave të ndotura. 

Mbrojtja e ujit nga ndotja mund të bëhet edhe duke ndaluar hedhjen e ndotësve në ujë . Zvogëlimi i 

sasisë së lirimit të materieve ndotëse në ujë është formë e rëndësishme e luftës kundër ndotjes. Kjo 

nënkupton vendosjen e filtrave përkatës dhe e sistemeve për fundërrim në vendet ku lirohen ujërat e 

ndotura si dhe ftohjen e obliguar të ujit para se ai të lirohet në rrjedhën e lumit ose në ndonjë recipient 

tjetër. 

Një formë e mbrojtjes së ujërave rrjedhës nga ndotja është edhe mbrojtja e veqant izolimi i ujërave të 

kontaminuara dhe të jenë sa më larg burimeve natyrore të ujit, planifikimi i lokacionit të deponive për 

hedhurina sa më larg ujërave rrjedhëse, zvogëlimi i përdorimit të pesticideve dhe plehrave artificiale 

në bujqësi si dhe pyllëzimi dhe ruajtja e tokës nga erozioni{kur prehen pyjet , duhet të planifikohet të 

rikultivohen masa drunore si dhe masat tjera drunore duhet te menaxhohen dhe të ruhen  edhe për 
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arsye të ruajtëjes së mikroklimes , kthimin e trollit steril ne rikultivim te vegjetacionit . Me konventa 

ndërkombëtare ndotja e ujërave është e sanksionuar. Por, vështirë është të binden njerëzit që të mos e 

ndotin atë. Prandaj, është me rëndësi vetëdijesimi dhe edukimi i popullatës për shfrytëzim racional të 

resurseve ujore. Mbrojtja e ujërave nga ndotja sigurohet me ndalesë, me përkufizim dhe me pengim të 

shkarkimit të materieve të dëmshme dhe të rrezikshme në ujëra si dhe marrjen e masave për ruajtjen 

dhe përmirësimin e cilësisë së ujërave, mbrotja e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore mundë të 

mbrohen edhe me ligjislacionin ne kuadër të Ministris së mjedisit  ligjit për ujërat e Kosovës . 

2.1.   Masat mbrojtëse prej shqetësimit dhe dëmtimit nga zhurmat, Ndotja akustike 

 

Çdo shtetas –qytetar  ka të drejtë të mbrohet dhe të përfitojë mbrojtje nga organet shtetërore nga efektet 

e dëmshme të zhurmës- ndotja akustike si impakt mjedisore. Mbrojtja zbatohet prej emitimit të zhurmës 

mbi përqëndrimin maksimal të lejuar në njësi decibel-dB, ndaj së cilës njerëzit ekspozohen në mjedisin 

ku ndodhen, në zona të banuara, në mjediset e institucioneve publike, në parqe publike dhe hapësira të 

tjera, të qeta, çlodhëse, në zona të qeta në natyrë, në institucionet për fëmijë, institucione shëndetësore, 

arsimore, kulturore, fetare dhe në mjedise të tjera të ngjashme me to. 

Me masa të mbrojtjes nga zhurma do të kuptojmë ndërhyrjet dhe veprimet që ndërmerren ndaj burimit 

të zhurmës fillimisht , si dhe në vendin ku ai ka ndikim negativ, duke e sjellë atë në një nivel të 

lejueshëm duke marrun masat preventive për izolimin e ndotjes akustike nën përqëndrimin maksimal të 

lejuar në decibel prat ë mos e kaloi 50 dB. 

Masat kryesore të mbrojtjes nga zhurma janë: 

Përzgjedhja e makinerive apo pajisjeve që nuk bëjnë shumë zhurmë; 

Përzgjedhja e vendit ku do të vendosen dhe do të punojnë pajisjet që emitojn apo lëshojnë zhurmë që të 

garantojë një nivel të lejueshëm zhurme në mjediset rreth tyre. 

Çdo ndërtim dhe rikonstruksion ndërtesash, për banim apo për veprimtari të tjera ekonomike e 

shoqërore, projektohet dhe realizohet në mënyrë që zhurma në brendësi apo në afërsi të saj, të jetë 

brenda nivelit të lejueshëm. 

2.2.   Masat mbrojtëse  për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme që mundë të kenë impakt 

mjedisor, identifikimi i tyre  dhe evidentimi në hartën zonale komunale -HZK 

 

Për zhvillimin e veprimtarive argëtuese, të veprimtarive me grumbullime, manifestime të përkohshme, 

në mjedise të jashtme apo të brendshme, të cilat mund të bëhen burim shqetësimi për banorët, duhet 

kërkohet miratimi nga organet kompetente dhe për kohë të caktuar, në territorin e komunës ku 

zhvillohet aktiviteti. Pasi që planifikimi është multisektorial edhe masat duhet jenë për të gjitha fushat 

por po i trajtojmë edhe disa të përgjithshme si te tërmetet: 

Përgatitja e një rregulloreje për të gjitha ndërtimet në pajtim me shkallën e rrezikut sizmik. Përgatitja e 

projektit dhe ndërtimi duhet të bëhen sipas standardeve. 

Në rastet e objekteve të veçanta si dhe në ndërtesat shumëkatëshe duhet bërë ndërtimi sipas konceptit 

dhe rregullave të arkitekturës kundër sizmike. 

Ndërtimi i stacioneve kundër breshrit. 

Masat në periudhën dimërore e veçanërisht në zonat kodrinore-malore. 

Përgatitja e objekteve për akumulim të ujërave lumorë dhe të përroskave që mund t‘u nevojitet pendave 

si liqene artificiale akumulueseashtu qenë rast të ndonjë thatësie eventuale ky ujë të përdoret për ujitje. 

Përgatitja e projekteve për hapjen e kanaleve të reja, pastrimin, mirëmbajtja e kanaleve ekzistuese. 

Ndërmarrja e masave për eliminimin e kthesave të ashpra të lumenjve dhe menaxhimi i brigjeve të 

lumenjve. 

Ndërmarrja e masave për mbrojtjen e lumenjve nga hedhja e mbeturinave që në këtë rast do të thotë 

pengimi rrjedhës së lirë të ujit. 

Ndërmarrja e masave për ndalimin e ndërtimeve të objekteve banuese dhe objekteve të karakterit 

ekonomik afër brigjeve të lumenjve, në largësi prej më së paku 10 metrave nga shtrati lumor (pikës së 

ujit). 
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Ndërmarrja e masave për moslejimin e ndërtimeve ose zbatimi i standardeve atje ku është e nevojshme 

për objektet apo pajisjet që shkaktojnë zjarr ose ndihmojnë zjarret në pyje dhe vendet tjera të rrezikuara 

nga zjarret. 

Ndërmarrja e masave mbështetëse për objektet apo pajisjet që pengojnë ose ndihmojnë shuarjen e 

zjarreve në pyje apo vendet tjera të rrezikuara nga zjarret. 

Hartimi i projekteve për vendosjen e sa më shumë hidrantëve dhe ujit të akumuluar në sa më shumë 

vende dhe vendbanime. 

Hartimi i projektit për sigurimin e qasjes për veturat që shfrytëzohen për fikjen e zjarrit deri tek secila 

njësi banesore në komunë. 

Masa kontrolluese kundër shkelësve të ligjit. 

Masat ndëshkuese. 

2.3.  Përmbledhja ekzekutive për hartimin e Vlerësimit strategjik mjedisor për hartën zonale 

komunale për komunën e Pejës. 

 

Si  kapitull i parë jep sfondin dhe të dhënat historike, si dhe shpjegon nevojën për një VSM, duke 

detajuar edhe objektivat e VSM-së. Mbi planin zhvillimor komunal për të detajizuar hartën zonale të 

komunës së Pejës . 

 Kapitulli i dytë mbulon paraqitjen e kuadrit ligjor dhe institucional mbi të cilin bazohet procesi i 

zhvillimit të raportit të VSM-së, për përgatitjen e hartës zonale komunale. 

 Kapitulli i tretë trajton procesin dhe metodologjinë e VSM si edhe jep burimet e shkruara apo takimet e 

kryera , konsultimet më dikasteret komunale për të siguruar të dhëna lidhur me hartimin e hartës zonale 

komunale të Komunës së Pejës. Ku hartuesi i raportiti për VSM për Hartën zonale komunale është 

marrë për bazë legjislacioni vendor, puna në terren dhe konsultimi me drejtorin per infrastruktur dhe 

mjedis dhe drejtorin per pyje dhe trashegemin kulturore e natyrore. Që kanë patur si Objketiv të 

përgatitjes së projekt-raportit përfundimtar të VSM-së në perpsektivën e Planit Zhvillimor Komunal, për 

të siguruar të dhënat dhe informatën lidhur me hartimin e  pergatitjen përmbajtësore të hartës zonale 

komunale –HZK. 

Kapitulli i katërt bëhet një përmbledhje të qëllimit dhe komponentëve të Planit Zhvillimor Komunal-

PZHK të Pejës (PZhK-së) dhe të mënyrës së integrimit të tij me planet e tjera, duke vënë theksin tek 

aspektet mjedisore. Shpjegohet nevoja për planin-PZHK, objektivat dhe shtrirja e tij, përpunimi dhe 

zbatimi i PZhK-së, shkalla në të cilën PZhK-ja ndikon në planet e tjera. 

Në kapitullin e pestë jepet një shqyrtim i gjendjes mjedisore ekzistuese në komunën e Pejës përfshi 

paraqitjen e problematikave kryesore në cilësinë komponentëve mjedisore:Hidrosferës , litosferës, 

Biosferës e atmosferës  përkatësisht Impakti mjedisor në ujit, ajrit, biodiversitetit dhe tokës, nivelit të 

zhurmave dhe shëndetit publik. 

Kapitulli i gjashtë përmban analizën mjedisore të alternativave, e cila ballafaqon alternativën e 

veprimtarive nga operatorët ekonomik prodhues dhe shërbyes ―0‖ (mos bëj asgjë), duke e ballafaquar 

me alternativen e zhvillimit sipas modelit te zgjerimit të planit të qendrës, dhe me alternativën sipas 

PZhK-së. 

Në kapitullin e shtatë jepen parimet kryesore mjedisore dhe shqyrtohen objektivat strategjike të 

zhvillimit urban. Jepen disa veprime konkrete që mund të realizohen në mbështetje të objektivave 

strategjike. Gjithashtu paraqiten në mënyrë të detajuar edhe kriteret mjedisore që kufizojnë zhvillimin 

komunaledhe përms HZK, kritere të ndara në katër kategori bazë. 

Kapitulli i tetë paraqet ndikimet e mundshme mjedisore nga PZhK-ja si edhe masat zbutëse të 

propozuara. Vlerësohen ndikimet si pozitive dhe negative nga alternativat e zhvillimeve të PZhK-së, me 

objektiv që të përmirësohet cilësia e jetës së banorëve të Pejës që banojnë aktualisht dhe që do të 

akomodohen në të ardhmen. Në përgjithësi masat zbutëse do të synojnë që të përmirësojnë gjendjen 

ekzistuese aty ku standardet mjedisore janë të cenuara dhe të sigurojnë që zhvillimet në mënyr që të 

idnetifikohen edhe ne hartën zonale komunale Objektiva e planit zhvillimor komunal zonat e tjera dhe 

ato që do të integrohen rishtazi në Planin Zhvillimor Komunal do  të bëhen në përputhje me standardet 

mjedisore. 
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Kapitulli i nëntë trajton aspektet e monitorimit afatgjate për verifikimin e qëndrueshmërisë së zbatimit 

të planit. Do të monitorohen treguesit e objektivave të mbrojtjes së mjedisit me qëllim që realizimi i 

objektivave të bëhet i matshëm për çdo element mjedisor. 

 

Raporti paraqet përfundimet me një përmbledhje të shkurtër dhe sugjeron disa prej veprimeve kryesore 

mjedisore që duhen ndërmarrë dhe pasur parasysh gjatë zbatimit të PZhK-së dhe detajimit të punës gjatë 

hartimit të Planeve zhvillimore urbane dhe rregulluese si dhe hartën zonale komunale HZK. 

 

3.0.       KORNIZA LIGJORE DHE INSTITUCIONALE 

      Për të përgatitur HZK-në nga Hartuesi i Vlersimit Strategjik Mjedisor-VSM për hartën zonale 

komunale të komunës së Pejës janë realizuar disa konsultime dhe  përgatitje paraprake, puna në terren, 

diskutime të detajuara me drejtorit përkatëse dhe autoriteteve përgjegjëse komunale për planifikim dhe 

menaxhim hapësinor, si dhe për organizimin e punës para hartimit të HZK është marrun gjithnjë për 

bazë legjislacioni në kuadër të insitucioneve vendore duke i krahasura harmonizuar me legjislacionin e 

BE  si dhe përfshirja e qytetarëve për të marrë opinionin e tyre gjatë gjithë procesit të hartimit të HZK-

së përmes debateve publike në kuadër të komunës së Pejës .  

 

3.1.   Hartimi dhe miratimi i HZK në bazë të legjislacionit vendor 

Hartimi dhe miratimi i HZK-së bazohet në legjislacionin përkatës dhe dokumentet e planifikimit 

hapësinor, për një organizim më të mirë të punës para hartimit të një HZK-je.siç janë: 

 

1. Ligji Nr. 04/L-174 Për Planifikimin Hapësinor (LPH) 

4. Ligji Nr. 02/L-26 për Tokën Bujqësore. 

5. Ligji Nr.03/L-098 për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural 1. 

6. Ligji Nr.03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit. 

7. Ligji Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës. 

8. Ligji Nr. 03/L-230 për Vlerësimin Strategjik Mjedisor (LVSM). 

9. Ligji Nr. 02/L-88 për Trashëgiminë Kulturore. 

10. Ligji Nr. 04/L – 110 për Ndërtim. 

11. U.A. MMPH-NR. 24/2015. 

 

12.UA MMPH-NR. 11/2015- Udhëzim Administrativ MMPH- Nr. 11/2015 mbi Elementet dhe kërkesat 

themelore për Hartimin, Zbatimin dhe Monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal.  

13. (UA MMPH-NR. 11/2015)Projekt Udhëzimi Administrativ për metodën e mirëmbajtjes së bazës së 

të dhënave dhe obligimet e autoriteteve Publike dhe personave tjerë fizik dhe juridik sa i Përket 

Mirëmbajtjes dhe Dorëzimit të Dokumenteve dhe të Dhënave në Bazën e të Dhënave. 

14. Plani Hapësinor i Kosovës në fuqi, dhe Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) në fuqi. 

15. Harta Zonale e Kosovës ., dhe Zonat e Veçanta të Mbrojtura (ZVM). 

16. Planet Hapësinore për Zonat e Veçanta, dhe Objektivat e planeve zhvillimore strategjike të 

sektorëve të ndryshëm të Komunës. 

Zonimi përdor poligonin, vijën dhe pikën për të shenjëzuar zonat dhe projektet kapitale. Ekzistojnë disa 

koncepte të zonimit që janë zhvilluar si përgjigje ndaj nevojave dhe ndryshimeve të zhvillimit 

ekonomik dhe social. Konceptet e ndryshme të zonimit që u zhvilluan, rrjedhin nga ai Euklidian 

• Zonimi Euklidian karakterizohet me krijimin e zonave me shfrytëzime homogjene 

Zonimi funksionon me ndarjen precize të territorit në zona funksionale. Për çdo zonë, duke u bazuar në 

hartën e shfrytëzimit të planifikuar të tokës, që përcakton shfrytëzimin e tokës, kushtet zhvillimore dhe 

masat mbrojtëse për periudhën e planifikuar të zhvillimit (Neni 6, U.A. MMPH-NR. 24/2015). Zonimi 
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bazohet në konceptin një zonë- një palë kushte zhvillimore. Kushtet e përcaktuara për një lloj zone 

vlejnë për secilën sipërfaqe ku ajo zonë është e pozicionuar gjeografikisht. 

 

HZK nuk është një strategji e përgjithshme siç është PZHK-ja. HZK përcakton se çka ligjërisht mund 

të bësh me pronën. Prandaj, duhet të ketë konsistencë në mes të shfrytëzimit të planifikuar të tokës në 

PZHK dhe zonimit në HZK. Ilustrimi 1. Ilustron këtë ndërlidhje. PZHK është baza mbi të cilën 

ndërtohet HZK 
                  

                                           

                                     

ZK- 1 

    

ZI- 1 

           

    

KOMERCIALE (K) 

          

INDUSTRIALE (I) 

                

ZI- 2 

                                 

                                 

                                    
         

                                     

ZK- 2 

  

ZK- 1 

              

                                                   
      

                                         

                                    

 ZK- 2 
    

ZSHP- K 

      

ZI- 2 

                                              

                                                  

 ZB- 1    
 

    
BANIM (B) 

   
BANIM (B) 

                     
 

                     
            INDUSTRIALE (I)                       
                                          

    
 

 

 Figura 1. Skema: Konsistencë në mes të shfrytëzimit të planifikuar të tokës në PZHK dhe zonave të 

përcaktuara në HZK, sipas Hartimit të Vlersimit Strategjik Mjedisor-VSM për hartën zonale të 

komunës së Pejës   

 

Zonimi është një mjet që iu mundëson komunave të rregullojnë shfrytëzimin dhe zhvillimin e tokës 

për tërë territorin e komunës. Kjo nënkupton rregullimin e resurseve dhe mjedisit, infrastrukturës dhe 

shërbimeve përcjellëse, me synim të sigurimit të zhvillimit hapësinor, fizik, ekonomik, social dhe 

mjedisor, shëndetit, si dhe mirëqenies së komuniteteve urbane dhe rurale. Konteksti i zonimit në 

Kosovë sipas legjislacionit përcakton dy gjëra kryesore: 

 
• Rregullat për shfrytëzim dhe zhvillim që ofron mundësi të zhvillimit dhe kufizimeve për 
qytetarët, pronarët, investitorët dhe institucionet qeveritare. 
 
• Zbatimin e projekteve kapitale në përgjegjësi të autoriteteve qeverisëse qendrore dhe lokale, në 
harmoni me buxhetin dhe afatet kohore të dokumenteve të planifikimit hapësinor. 
lejuar shërbime përcjellëse. 
 
• Një hapësirë specifike përcaktohet për park biznesi apo edhe park teknologjik, kurse në HZK 
hapësira e njëjtë mund të përcaktohen si zonë komerciale (ZK) apo zone teknologjike (ZT). 
 
• Përmirësimi i një qendre të mjekësisë në një Pejësikë është planifikuar në PZHK. Rrjedhimisht, HZK 
në kuadër të infrastrukturës publike (tekst dhe hartë) do të definohet vendndodhja e planifikuar e 
Pejësikës. 

   Rrjedhimisht, HZK ka për detyrë ta përkthejë strategjinë zhvillimore komunale për gjithë territorin, 

duke integruar të gjitha elementet sektoriale dhe ti përcaktojë në hartë. Gjegjësisht, të konsolidojë 

nevojat tematike dhe të shenjëzojë ato në hartë. P.sh., në PZHK 

• Zonimit i bazuar në kontekst dallon zonat në përgjithësi sipas karakteristikave hapësinore dhe fizike, si 

dhe funksioneve brenda zonave, duke përfshirë, por jo kufizuar në: rrugët, blloqet, larmisë së 

funksioneve, intensitetit të zhvillimit të tokës, si dhe transportit. Zonimi i tillë përdor prerjen tërthore 

Transectin për të ndarë zonat, sipas karakteristikave të komunës duke filluar nga hapësirat rurale deri 

te ato urbane. 

• Koncepti i zonimit i bazuar në formë, rregullon mënyrën sesi strukturat e ndërtuara ndërlidhen mes 

vete, me parcelën, raportin me mjedisin rrethues dhe rrugën. Kushtet zhvillimore kontrollojnë lartësitë, 

vijat rregullatore, vendosjen e parkingjeve, peizazhin në mënyrën më të përshtatshme për zonën, si dhe 

tipologjinë e ndërtimit në zonë. Ky koncept nuk ka për qëllim të kufizojë shfrytëzimet e tokës, por 

vetëm të mirëmbajë një karakter dhe intensitet të njëjtë të formës së ndërtuar brenda zonës specifike. 

Këto lloj koncepte përdorin shumë ilustrime si dhe diagrame që të sqarojnë si të plotësojnë kushtet 

zhvillimore për zonat. 
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• Zonimi fleksibil lejon zhvillime të ndryshme, ku rregullat e përcaktuara janë fleksibile, kushtet 

zhvillimore përcaktohen bazuar në kushtet e përgjithshme, si dhe përputhshmërinë me qëllimet dhe 

objektivat e përcaktuara me planet zhvillimore. 

UA MMPH Nr. 24/ 2015, specifikon zonat sipas shfrytëzimit mbizotërues të tokës, por është fleksibil 

në përcaktimin e kushteve zhvillimore. Në këtë mënyrë lejon hapësirë për zbatimin e koncepteve tjera, 

siç janë, bazuar në kontekst apo formë, duke i modifikuar për nevojat në Kosovë, si dhe sipas 

karakteristikave të komunës. 

  Pjesëmarrja publike është një proces shumë i rëndësishëm gjatë hartimit dhe miratimit të HZK-së. 

Vendimmarrjet për shfrytëzimin e tokës, kanë ndikim direkt në jetën dhe mirëqenien e banorëve dhe 

në vlerat e pronave të tyre. Prandaj, banorët duhet të mbështesin procesin dhe versionin final të HZK-

së. 

   Duhet të theksohet se pjesëmarrja e suksesshme e publikut është një proces i vazhdueshëm, i përbërë 

nga një sërë aktivitetesh dhe veprimesh, për të informuar publikun dhe palët e interesit, dhe për të 

marrë kontributin e tyre. Banorët, komuniteti, bizneset dhe pronarët e pronave duhet të konsultohen 

kur përcaktohen llojet e zonave, kufijtë e zonave dhe shfrytëzimet e lejuara brenda secilës zonë. 

Përcaktimi i zonave dhe shfrytëzimeve, ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e jetës dhe perspektivën 

ekonomike të qytetarëve që jetojnë në zonë, apo në pronën e tyre në zonë. Qytetarët kanë ide të 

caktuara për atë se çka ata kanë nevojë dhe si të zhvillohet toka në komunën e tyre në të ardhmen, ose 

mund të kenë ndjenja të forta për atë që duan ose nuk duan për zonën ku ata jetojnë ose punojnë. Për 

krijimin e një HZK-je efikase dhe të zbatueshme, këto informata janë vendimtare. 

Përfshirja e të gjitha palëve të interesit: institucionet e nivelit qendror, shoqëria civile dhe sektori 

privat, mund të bëhet përmes intervistave, debateve publike, sondazheve, takimeve konsultative, 

punëtorive tematike dhe prezantimeve publike. Komuna duhet të vendosë përdorimin e teknikës së 

duhur gjatë çdo hapi të hartimit. Informata më të hollësishme mbi teknikat e pjesëmarrjes publike, 

përtej atyre të kërkuara ligjërisht në U.A.-MMPH 05/2014 . 

 

 

3.2.   Kuadri Institucional për mbrojtjen e mjedisit për hartimin e Vlerësimit Strategjik 

Mjedisor për hartimin e hartës zonale komunale të komunës së Pejës 

 

Të gjitha institucionet në Kosovë përfshirë edhe Institucionet mjedisore kanë kaluar nëpërmjet një 

procesi të sfidave dhe reformave që nga ajo fillestare e themelimit të tyre pas luftës, konsolidimit të 

tyre dhe funksionalizimi dhe fuqizimit të veprimtarive gjatë këtyre viteve prej pas luftës deri sot. Si 

rezultat i përpjekjeve disa vjeçare të të gjithë aktoreve të interesuar brenda vendit, si dhe kontributit të 

komunitetit ndërkombëtar dhe në kuadër të plotësimit të infrastrukturës institucionale dhe ngritjes së 

efektivitetit dhe rezultateve në mbrojtjen e mjedisit . 

Fillimisht Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) duhet të bëhet në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-230 

për Vlerësimin Strategjik Mjedisor (LVSM), që nënkupton përgatitjen e një raporti të VSM-së, 

mbajtjen e konsultimeve, si dhe marrjen parasysh të këtij raporti dhe të rezultateve të konsultimeve 

gjatë vendimmarrjes. Qëllimi i këtij raporti është të theksojë segmentet kyçe të mjedisit që mund të 

ndikohen nga përcaktimi i zonave dhe zbatimi i HZK-së, të identifikojë ndikimet më të rëndësishme 

pozitive dhe negative në mjedis, të propozojë masa për të zvogëluar ndikimet negative të identifikuara 

dhe të përcaktojë masat e monitorimit të mjedisit gjatë zbatimit të HZK-së. Marrja e pëlqimit për 

raportin e VSM-së është një dëshmi se komuna ka kryer të gjitha përgjegjësitë lidhur me VSM-në. 

 

Në përputhje me LVSM, VSM-ja do të kryhet gjatë procedurës së hartimit të HZK-së dhe para 

miratimit të tij. Në përputhje me këtë, procesi i përgatitjes së VSM-së dhe raportit të VSM-së duhet të 

fillojë sa më herët që të jetë e mundur - mundësisht në fazën e zhvillimit të propozim-HZK-së. 

Integrimi i VSM-së në procesin e hartimit të HZK-së, siguron që të shmangen efektet negative dhe 
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ndryshimet në mjedis në fillim të procesit, kështu që projekt-HZK i prezantuar publikut gjatë 

shqyrtimit publik, është në përputhje me dispozitat e mbrojtjes së mjedisit. 

Prandaj, Komuna duhet të planifikojë me kujdes dhe të zhvillojë të gjitha obligimet rreth përgatitjes 

dhe miratimit të VSM, për  procesin e hartimit dhe miratimit të HZK-së. 

 

 

3.3.    Hartimi i VSM në bazë të legjislacionit të  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 

për hartimin e hartës zonale komunale të komunës së Pejës . 

 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është autoriteti kryesor përgjegjës për menaxhimin e 

mjedisit dhe politikave mjedisore në nivel të shtetit të Kosovës. 

 

Mandati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor është përcaktuar me rregulloret e UNMIK-

ut Nr. 2002/5 dhe 2005/15. Në kuadër të këtyre rregulloreve përgjegjësitë kanë të bëjnë me krijimin 

dhe zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e përgjithshëm në fushën e Mjedisit, Ujërave, 

Planifikimit Hapësinor dhe Ndërtimit e Banimit. Në mënyrë që të bëhet një gjë e tillë, Ministria ka 

ngritur departamente, institute si dhe Agjensionin për Mbrojtjen e Mjedisit. 

 

Krijimi i MMPH-së, ishte një hap i rëndësishëm pozitiv që kontribuoi në drejtim të zhvillimit të 

qëndrueshëm të vendit, pasuar nga një numër hapash të tjerë të rëndësishëm si hartimin e një strukture 

bashkëkohore të këtij institucioni, përcaktimin e misionit dhe rritjen e stafit. Struktura e re e këtij 

institucioni pasqyron jo vetëm eksperiencat pozitive ndërkombëtare dhe të vendeve në tranzicion, por 

edhe realitetin dhe nevojat e vendit, si për menaxhimin e qëndrueshëm të mjedisit, ashtu dhe për 

integrimin Evropian të tij. 

 

Ministria e Mjedisit u krijua si organi shtetëror i specializuar për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë. Ajo 

harton dhe zbaton politikën e qeverisë për mbrojtjen e mjedisit, harton projekt-akte ligjore e nën-

ligjore në funksion të mbrojtjes dhe menaxhimit të qëndrueshëm të mjedisit, bashkërendon aktivitetet 

e institucioneve të linjës për çështje të mjedisit, organizon dhe koordinon punën për monitorimin e 

mjedisit, përgatit projekt-marrëveshjet ndërkombëtare apo bilaterale për mbrojtjen e mjedisit, përgatit 

Raportin ―Për Gjendjen e Mjedisit‖, shqyrton dhe jep pëlqime mjedisore, lejet mjedisore, lejet ujore 

etj., për aktivitetet e ndryshme ekonomike, nxit informimin, ndërgjegjësimin dhe tërheqjen e publikut 

në diskutime të rëndësishme për mjedisin, etj. 

Në bazë të ligjeve për planifikim hapësinor, përgjegjësitë kryesore të MMPH-së janë: 

Koordinimin e planifikimit hapësinor të Kosovës dhe propozimin e politikave zhvillimore hapësinore; 

hartimin e dokumenteve relevante planifikuese dhe raporteve; 

Rishikimin dhe monitorimin e dokumenteve planifikuese në gjithë territorin e Kosovës; 

Rishikimin, monitorimin dhe harmonizimin e proceseve planifikuese në nivel komunal; 

Sigurimin e përputhshmërisë e procedurave planifikuese të parashikuara në pjesën e III-të, Kapitullin 

II të këtij ligji; 

Ofrimin e këshillimeve dhe asistencës komunave në hartimin e planeve komunale hapësinore dhe të 

planeve rregulluese komunale; 

Organizimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave dhe shënimeve të planifikimit 

hapësinor për Kosovën; 

Inkurajimin dhe sigurimin participimit të publikut në proceset vendim-marrëse planifikuese; dhe 

Koordinimin me organizatat lokale dhe ndërkombëtare me qëllim të harmonizimit të planifikimit 

hapësinor në Kosovë me normat dhe standardet evropiane dhe ndërkombëtare të planifikimit. 

Ministria është kompetente që me akt të Veçantë të përcaktoj rregulla të veçanta dhe të domosdoshme 

për zbatimin e ligjeve të planifikimit hapësinor. Me rregulla bëhen përpjekje për të ruajtur mjedisin 

dhe për të promovuar vlerat e trashëgimisë kulturore e natyrore në përputhje me parimet dhe qëllimet e 

ligjeve dhe Planit Hapësinor të Kosovës. (Rregullimi i hapësirës (Neni 21)). 

Në bazë të ligjit për mbrojtjen e mjedisit, përgjegjësitë kryesore të MMPH-së janë: 
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Krijimi dhe konsolidimi i sistemit të integruar për mbrojtjen e mjedisit, zvogëlimin e rrezikut për 

ndotjen e mjedisit, jetën dhe shëndetin e njeriut sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe me 

ketë ligj synohet: 

Shfrytëzimi racional i resurseve natyrore dhe kufizimin e emisioneve shkarkimeve të ndotjes së 

mjedisit, parandalimin e dëmtimit , rehabilitimin dhe përmirësimin e mjedisit të dëmtuar; Përmirësimi 

i kushteve mjedisore, që lidhen me cilësinë e jetës dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut; Ruajtja dhe 

mirëmbajtja e resurseve natyrore, të përtritshme dhe të papërtritshme, si dhe menaxhimin e 

qëndrueshëm të tyre; 

Bashkërendimi i veprimtarive shtetërore për të përmbushur kërkesat për mbrojtjen e mjedisit; 

Bashkëveprimi rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e mjedisit; 

Nxitjen dhe pjesëmarrjen e publikut në veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit. 

Të sigurohet se zhvillimi në Kosovë është i qëndrueshëm në mënyrë që: toka , trolli argjila apo  dheu, 

ajri, uji dhe burimet e jetesës në Kosovë të mbrohen dhe ruhen në të mirë të gjeneratave të ardhshme; 

Të promovohen masa regjionale dhe ndërkombëtare për ruajtje, mbrojtje dhe përmirësim të cilësisë së 

mjedisit; dhe 

Të bëhet përshtatja e ligjeve, akteve nënligjore, procedurave dhe institucioneve të Kosovës me 

legjislacionin e Bashkimit Evropian. 

Vlerësimi i zbatueshmërisë së PZHK-së në tërësi dallon nga vlerësimi i PZHK-së për nevoja të 

hartimit të HZK-së. Vlerësimi i PZHK-së për nevojën e hartimit të HZK-së duhet të rezultojë me 

përgjigjet më poshtë: 

• Një vlerësim strategjik mjedisor mbi perpsektiven e PZHK.   parashikon PZHK në fuqi  

      Cilët  janë aktivitetet e paparapara në PZHK për tëcilat duhet rezervuar implementuar dhe 

evidentuar hapësirë në kuadër të HZK-së 

• Përmes VSM , përcaktohet se Cilat hapësira duhet mbrojtur apo zhvilluar me kufizime . 

• Përmes VSM per hartat zonale komunale , përcaktohen pjesë të territorit të Komunës, që i ka 

paraparë PZHK-ja si të përshtatshme për densitet të lartë, sipas përshtatshmërisë së dheut, afërsisë me 

qendrat urbane dhe karakteristikave tjera. 

• Cilët pjesë të territorit të Komunës, i ka paraparë sipas VSM mbi PZHK-ja  tani aktual si më të 

përshtatshme për densitet të ulët, sipas përshtatshmërisë së dheut, afërsisë me hapësirat me pasuri 

natyrore të ndjeshme apo të mbrojtura. 

• Me VSM për hartat zonale, vlerësohen edhe  hapësira rurale sipas PZHK-së janë më pak të 

përshtatshme për zhvillim për shkak se paraqesin tokë bujqësore të kualitetit të lartë, ose janë afër 

fushave të rëndësishme të prodhimit të burimeve bujqësore dhe të tjera, paraqesin pamje piktoreske, 

ose janë afër burimeve të ndjeshme natyrore? 

• Vlerësimi strategjik mjedisor për  kapacitetin dhe karakteristikat e hapësirave të nevojshme për 

të përmbush kondiata apo kushtet për densitetet e nevojshme, sipas PZHK-së? 

• VSM  infrastrukturës, kapaciteti i tyre, shërbimet përcjellëse të nevojshme për të përmbush 

zhvillimin e paraparë, sipas PZHK-së, për hartën zonale komunale të komunës së Pejës.  

• VSM për  parashikimet për zhvillim të ardhshëm në lagje specifike apo vend-banime të 

caktuara? 

• Tipologjia ekzistuese e lagjeve urbane dhe vendbanimeve rurale 

• Shfrytëzimet dhe karakteri ekzistues i tokës. 

• Pronësia publike dhe shfrytëzimi i saj. 

• Forma dhe madhësia e parcelave kadastrale. 

• Forma, madhësia dhe vendosja e ndërtesave në parcela. 

• Cilësitë dhe të metat e transportit urban dhe rural. 

• Kategoritë e rrjetit rrugor, siguria, cilësia dhe qasëshmëria e rrjetit dhe lëvizjet kryesore në 

rrjet. 

• Planifikimi (i mëparshëm) dhe kërkesat për infrastrukturë teknike, publike dhe sociale, si dhe   

hapësirat e përshtatshme për vendosje të tyre. 

• Kërkesat për hapësirë për investime kapitale dhe investime private dhe hapësira të nevojshme, 

vendndodhja e tyre e mundshme për përmirësim të shërbimeve publike. 
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• Instrumentet e mundshme për ruajtje të resurseve natyrore dhe trashëgimisë kulturore dhe 

zvogëlimi nga rreziqet natyrore. 

• Gjendja financiare e komunës dhe analizë kritike të mundësive të shpërndarjes së investimeve 

publike. 

3.4.0.    Autoritete të tjera në Nivel Qendror me Përgjegjësi Mjedisore 

 

Komisioni funksional për Bujqësi, Pylltari dhe Mjedis e Planifikim punon për Parlamentin dhe 

rishikon draftet e ligjeve të përgatitura nga MMPH-ja, aprovon marrëveshje mjedisore ndërkombëtare 

dhe të tjera në lidhje me çështjet mjedisore. Mandati i tij përcaktohet nga Parlamenti dhe anëtaret e tij 

janë përfaqësues nga te gjitha grupet parlamentare. Komisioni rishikon dhe përgatit aktet ligjore që 

duhen miratuar nga Parlamenti. Ka të drejtën të mbikëqyre aktivitetet e MMPH-së sipas rastit kur ka 

interesim të veçantë të publikut. 

 

3.5.0.   Niveli Komunal: Hartimi, Miratimi, Zbatimi, Monitorimi dhe vlerësimi i hartës zonale të 

komunës së Pejës 

 

Planifikimi hapësinor ndjek një cikël procedurash. Së pari, një HZK hartohet dhe miratohet. Më tutje, 

me fillimin e zbatimit të HZK-së, kryhet edhe monitorimi i zbatimit të HZK-së. Monitorimi shërben si 

bazë për vlerësimin e HZK-së dhe fillimin e ciklit nga fillimi, gjegjësisht hartimin e një HZK-je të re.  

 Ekzistojnë  dy faza kryesore të ciklit të planifikimit të HZK-së: 

• Faza e planifikimit, që përfshinë inicimin, analizën, hartimin dhe miratimin e HZK-së; 

• Faza e zbatimit, që përfshinë zhvillimin, monitorimin dhe vlerësimin e HZK-së. 

 

Faza e zbatimit ka një kohëzgjatje të njëjtë me vlefshmërinë e përcaktuar gjatë miratimit të HZK-së.  

 

3.5.1. Faza e planifikimit për hartimin dhe miratimin e HZK 

       Nënkupton inicimin e vendimit për hartim të HZK-së. Grupi koordinues bën vlerësim të 

kapaciteteve njerëzore dhe financiare të komunës, me qëllim të vlerësimit të kapaciteteve ekzistuese 

reale të komunës. Vlerësimi strategjik mjedisor në përspektiven e PZHK për hartimin e hartës zoale , 

që njikohësisht mundë të shërbej për të planifikuar edhe  vlerësimi financiar  për planifikim më të 

saktë të buxhetit financiar. Bazuar në këto, hartohet Plani i Punës. 

 

         Plani i punës përgatitet nga grupi koordinues me mbështetjen e APKPMH-së dhe në 

bashkërendim me sektorët tjerë komunal, dhe përmban të gjitha detyrat dhe aktivitetet që duhet të 

zhvillohen, po ashtu edhe Vlerësimi strategjik mjedisor në perpesktiven e PZHK të komunës së Pejës I 

hartuar nga institucioni i pa‘mvarun. Hartimi i planit të punës i ndihmon komunës të planifikojë dhe 

menaxhojë një proces sa më efektiv . 

Programi për Hartimin dhe Menaxhimin e Procesit të Planifikimit të HZK-së, si (Programi) fillimisht 

do të prezentohet  si draft dokument apo raport për hartimin e VSM për HZK,   dorëzohen në KK për 

miratim. Programi reflekton planin e punës, në bazë të të cilit komuna vazhdon me aktivitetet e 

parapara për hartimin dhe miratimin e HZK-së.  

Grupi punues udhëhiqet nga një koordinator që përcaktohet nga Grupi koordinues( Hëna Muhaxheri). 

Programi përfshin aktivitetet për inkurajimin dhe përfshirjen e publikut në të gjithë hapat e planifikimit 

të HZK-së. Teknikat të cilat mund ti zhvillojë komuna në këtë hap, kanë për qëllim informimin e 

publikut për fillimin e hartimit të HZK-së, e që janë: njoftimet publike përmes mediave të shkruara dhe 

elektronike (shtypi ditor, TV kombëtare dhe lokale, faqet e internetit, rrjetet sociale, etj.). 

Hapi i analizës. Së pari, bëhet grumbullimi dhe sistemimi i të dhënave për tërë territorin e komunës nga 

ana e APKPMH-së me mbështetjen e grupit punues. 

 

HAPI I HARTIMIT. Këtu nënkuptohet hartimi i propozim- HZK-së (Version pune i HZK-së). Më 

shumë rreth këtij procesi, propozim-HZK-ja plotësohet me kushtet ndërtimore, si dhe zonat 

mbishtresore me masat mbrojtëse dhe elementet tjera. 



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 37 

 

Propozim-HZK dorëzohet dhe prezantohet fillimisht në kuvendin komunal e pastaj në MMPH dhe të 

gjitha kërkesat për ndryshim/ plotësim, përfshihen në dokument. Me këtë, komuna përmbush obligimin 

për vlerësim të përputhshmërisë dhe propozim-HZK shpallet për shqyrtim publik. 

 

Komunat janë kompetente të themelojnë njësitë për planifikim hapësinor (neni 5.4 ligji planifikimit) 

Përgatisin Plane Zhvillimore Komunale-PZHK, urbane, rregulluese. Komunat bëjnë aplikim të plotë të 

parimeve të planifikimit dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Bashkëpunojnë me Ministrinë për përgatitjen e planit, për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të 

qëndrueshëm brenda territorit të tyre sipas këtij ligji, 

Zbatojnë ligjet dhe bëjnë inspektimin e zbatimit të ligjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe 

zhvillim të qëndrueshëm brenda territoreve të tyre, 

 

Përgatisin dhe sigurojnë informata për qytetarët në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin të 

qëndrueshëm; 

 

Përgatisin planin për mbrojtje të mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm brenda territorit të komunës, e 

aprovon Kuvendi komunal. 

 

3.6.     Organizatat Jo-Qeveritare –OJQ dhe shoqëria civile 

 

Organizatat mjedisore në Kosovë por edhe nëpër komunat e Kosovës janë krijuar kryesisht pas luftës, 

kur u vendosen edhe bazat e demokracisë dhe u krijuan kushtet e favorshme për formimin dhe zgjerimin 

e organizatave jo qeveritare (OJQ). 

 

Tashme në Kosovë ka një numër të konsiderueshëm të OJQ-ve mjedisore, por vetëm një pjese e tyre 

janë aktive. 

Organizatat mjedisore të Kosovës por edhe ndërkombëtare që operojnë në Kosovë kanë ndërmarrë 

aktivitete sensibilizues dhe ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit ndër të cilat mund të përmendim në 

fushat si: 

 Monitorimi i debateve pubklike në fushat e caktuar dhe në fushën për mbrojtjen e mjedisit  

 Mbrojtja e biodiversitetit, vlerësim i habitateve, depozitimi i mbetjeve te ngurta, studim i 

problemeve të lidhura me ndotjen rurale dhe urbane, etj. 

 Përfshirjen e komunitetit në vendim marrje, diskutime në tryeza të rrumbullakëta, nënshkrimin 

e vendimeve, etj. 

 Edukim mjedisor i komunitetit nëpërmjet punëtorive dhe trajnimeve, programeve në media, 

publikim të materialeve të ndryshme, aktivitete të lidhura me shkollat dhe studentet, etj. 

 

Për realizimin e objektivave të tyre, ato kanë synuar kryesisht në sensibilizimin e opinionit publik. 

Protestat publike janë shfaqur kryesisht në formën e peticioneve të firmosura të drejtuara strukturave të 

qeverisjes qendrore dhe lokale. 

 

3.7.   Legjislacioni Mjedisor 

 

Kushtetuta e aprovuar në vitin 2008, u ngarkon institucioneve përgjegjëse detyrën e ruajtjes së një 

mjedisi të shëndetshëm, ekologjikisht të qëndrueshëm për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. 

 

Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës përgjegjësia për Mjedisin Jetësor janë trajtuar dhe 

përcaktuar mesa vijon: 

Natyra dhe biodiversiteti, mjedisi jetësor dhe trashëgimia kombëtare, janë përgjegjësi për secilin. 
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Institucionet e pushtetit publik angazhohen për t‘i garantuar secilit mundësinë që të ndikojë në vendimet 

që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor ku ajo/ai jeton. 

Ndikimi në mjedisin jetësor merret parasysh nga institucionet publike në procesin e marrjes së 

vendimeve. Të gjitha këto janë të determinuara me nenin 52 të Kushtetutës 

       Zhvillimi i një sistemi ligjor modern për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë nisi me një herë pas luftës 

me rregullore të UNMIK-ut dhe më vonë me ligjet e Kosovës. Janë bërë shumë përpjekje për 

përmirësimin e sistemit ligjor mjedisor dhe janë përgatitur dhe miratuar mjaft akte të reja ligjore dhe 

nënligjore kryesisht duke përafruar direktivat përkatëse për mjedisin të Bashkimit Evropian. Sistemi i 

sotëm ligjor është duke kaluar një proces të vazhdueshëm përmirësimi. Qeveria i përkushton kujdes të 

veçantë harmonizimit të ligjeve me ato të Bashkimit Evropian (BE). 

          Për kohën e vet këto ligje dhanë ndihmësen e nevojshme dhe vunë themelet e shume proceseve e 

veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit qe sot zhvillohen normalisht. 

          Kërkesat mjedisore të BE-së janë shumë të gjëra dhe kanë nevojë për veprim jo vetëm në bazë të 

prioriteteve të vendit, por për një sërë sektorësh mjedisore. Legjislacioni evropian mjedisor përbëhet 

nga rreth 300 akte ligjore dhe do të trajtohet gjatë gjithë procesit të përafrimit. 

Procesi i përafrimit kërkon ndërveprim të zgjeruar institucional si në hartimin e legjislacionit mjedisor 

dhe në zbatimin e tij. Megjithëse ka një proces të qarte në zhvillimin e legjislacionit mjedisor, pika e 

dobët qëndron në zbatimin e kërkesave ligjore mjedisore. 

 

3.7.1.     Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (03/L-025) në kuadër të MMPH 

 

Ky ligj synon: 

Shfrytëzimin racional të resurseve natyrore dhe kufizimin e emisioneve shkarkimeve të ndotjes së 

mjedisit, parandalimin e dëmtimit , rehabilitimin dhe përmirësimin e mjedisit të dëmtuar; Përmirësimin 

e kushteve mjedisore, që lidhen me cilësinë e jetës dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut; 

 

Ruajtjen dhe mirëmbajtjen e resurseve natyrore, të përtritshme dhe të papërtritshme, si dhe menaxhimin 

e qëndrueshëm të tyre; 

 

Bashkërendimin e veprimtarive shtetërore për të përmbushur kërkesat për mbrojtjen e mjedisit; 

Bashkëveprimin rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e mjedisit; 

Nxitjen dhe pjesëmarrjen e publikut në veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit. 

 

Të sigurohet se zhvillimi në Kosovë është i qëndrueshëm në mënyrë që dheu, ajri, uji dhe burimet e 

jetesës në Kosovë të mbrohen dhe ruhen në të mirë të gjeneratave të ardhshme; 

 

Të promovohen masa regjionale dhe ndërkombëtare për ruajtje, mbrojtje dhe përmirësim të cilësisë së 

mjedisit; dhe 

Të bëhet përshtatja e ligjeve, akteve nënligjore, procedurave dhe institucioneve të Kosovës me 

legjislacionin e Bashkimit Evropian. 

 

Parimet kryesore, të cilat rregullojnë legjislacionin mjedisor në Kosovë, janë të përafërta me ato te 

Bashkimit Evropian. 

-Zhvillimi i qëndrueshëm; 

-Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake -Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore 

-Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit 

-Parimi i përafrimit të integruar dhe harmonizimit sipas kritereve mjedisore me standartet 

nderkombetare  

-Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit -Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e 

mjedisit -Ndotësi paguan; 

 

-Ndërgjegjësimi i publikut dhe pjesëmarrja në vendimmarrje 
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Lidhur me Planet Zhvillimore Komunale-PZHK, Urbane dhe Planet Rregulluese Urbane-PZHRRU 

duke ju referuar dhe Ligjit për Planifikimin Hapësinor dhe atij të mjedisit, kërkohet që në hartimin e 

planeve të merret parasysh ndjeshmëria e mjedisit, kapaciteti bartës i saj, lidhja dhe harmonia e vlerave 

të peizazhit natyror, lidhja ndërmjet burimeve natyrore të përtëritshme dhe të papërtëritshme, 

trashëgimia kulturore, si dhe tërësia e ndërveprimeve ndërmjet zhvillimeve ekzistuese në mjedis dhe 

atyre të planifikuara, ku behet fjale ekskluzivisht për VSM, theksohet ndër të tjera se këtij vlerësimi i 

nënshtrohen projektet e planifikimit të territorit, si dhe planet e programet e zhvillimit kombëtar, rajonal 

e vendor; 

 

Legjislacioni për mbrojtjen e mjedisit, është përgjithësisht përafrim me direktivat dhe standardet 

mjedisore të Bashkimit Evropian. Të cilat direktiva kërkojnë: 

 

1. “ Vlerësimin Strategjik Mjedisor‖-VSM; 

2. ― Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis‖-VNM; 

3. ― Menaxhimin e integruar të mbetjev‖-MIM; 

4. ― Mbrojtjen e biodiversitetit‖; 

5. ― Trajtimin e ujërave të ndotur‖; 

6. ― Substancat dhe preparatet kimike‖; 

7. ― Administrimin e zhurmave në mjedis‖; 

8. ― Zonat e mbrojtura‖; 

9. ― Mbrojtjen e ajrit nga ndotja‖; 

10. ―Taksën e karbonit e të ambalazhit plastik‖; 

 

Krahas hartimit të ligjeve, vitet e fundit, është punuar për plotësimin me akte nënligjore të ligjeve të 

miratuar, me qëllim që të lehtësohet zbatimi praktik i tyre. 

 

Drejtim tjetër të rëndësishëm në plotësimin e kuadrit ligjor, kanë përbërë hartimi dhe miratimi i një sërë 

rregulloresh dhe udhëzimesh të karakterit organizativë apo teknik dhe që synojnë mirë funksionimin e 

institucioneve përkatëse dhe bashkërendimin institucional të veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit. 

Hartimi dhe miratimi i këtyre akteve, zgjeron dhe forcon bazën ligjore për mbrojtjen dhe menaxhimin e 

qëndrueshëm të mjedisit. 

Në kontekstin e këtij Raporti Vlerësimi do të veçonim edhe aktet ligjore të mëposhtme: 

 

3.7.2.   Ligji për Vleresimin e Ndikimit në Mjedis-VNM 

 

LIGJI Nr. 03/L-214 (për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis) 

 

Ky ligj ka për qëllim: Parandalimin ose zvogëlimin e ndikimeve negative të projekteve të propozuara 

publike dhe private dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në ruajtjen dhe përmirësimin e mjedisit, 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. 

 

Ky ligj gjithashtu përcakton rregullimin e procedurave për identifikimin, vlerësimin dhe raportimin e 

ndikimeve të projekteve të caktuara në mjedis dhe për procedurat shoqëruese administrative, gjatë 

procesit të vendimmarrjes nga ana e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për lëshimin e 

Pëlqimit Mjedisor dhe siguron që të gjitha informatat relevante lidhur me mjedisin janë ofruar dhe 

janë marrë parasysh. (Neni 1) 
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Dhe si Fushëveprim i këtij ligji janë Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis -VNM, identifikimi, përshkrimi 

dhe vlerësimi në mënyrë të duhur i rrethanave të secilit rast individual, efekteve të drejtpërdrejta dhe të 

tërthorta të ndonjë projekti në: 

Njeriun, botën bimore dhe shtazore; 

Tokë, ujë, ajër, klimë dhe peizazh; 

Të mirat materiale dhe trashëgiminë kulturore; 

Ndikimet e ndërsjella të elementeve të cekura më lartë. (Neni 3) 

Ligji i VNM është një nga aktet ligjore më të rëndësishëm për parandalimin e ndotjes apo dëmtimit të 

mjedisit nga aktivitet humane. Ky ligj kërkon bërjen e një vlerësimi të përgjithshëm, të integruar dhe 

ne kohe te ndikimeve mjedisore, te projekteve ose veprimtarive që kërkojnë të zbatohen, duke 

parandaluar dhe zbutur ndikimet negative në mjedis. 

 

3.7.3.    Ligji pёr Vlerësimin Strategjik Mjedisor-VSM 

 

(Ligji Nr. 03/L-230) per VSM  

 

Qëllimi i këtij ligji është që: Me vlerësim strategjik mjedisor të planeve dhe programeve, të sigurojë 

shkallë të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut. 

 

Ky ligj gjithashtu përcakton kushtet, mënyrën dhe procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis, të 

planeve dhe programeve të caktuara, (në tekstin e mëtutjeshëm VSM) përmes integrimit të parimeve të 

mbrojtjes së mjedisit në procedurën e përgatitjes, miratimit dhe realizimit të planeve dhe programeve, 

me synim të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm.(Neni 1) 

 

Fushëveprimi i ligjit për VSM  

 

VSM për planet dhe programet bëhet atëherë kur ekziston mundësia që realizimi i tyre të shkaktojë 

dëme të konsiderueshme në mjedis. 

 

Hartimi i raportit për VSM është i detyrueshëm për planet dhe programet nga fusha e planifikimit 

hapësinor dhe urbanistik, në shfrytëzimin e tokës, bujqësisë, pylltarisë, peshkatarisë, energjetikës, 

industrisë, minierave, komunikacionit, menaxhimin e mbeturinave, menaxhimin e ujërave, 

telekomunikacionit, turizmit, të cilat japin kornizën për zhvillimin e ardhshëm të projekteve të cilat i 

nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis në përputhje me Ligjin për Vlerësimin e Ndikimit në 

Mjedis si dhe për planet dhe programet të cilat, duke marrë parasysh lokacionin në të cilin realizohen, 

mund të ndikojnë në zonat e mbrojtura, në habitatet natyrore dhe në florën e faunën e egër. 

 

Për planet dhe programet nga paragrafi 1. i këtij neni, me të cilat parashihet edhe shfrytëzimi i 

sipërfaqeve të vogla në nivel lokal ose në rastet e modifikimeve të vogla të planeve ose programeve, të 

cilat nuk kërkojnë procedurë të rregullt për miratim si dhe për planet ose programet të cilat nuk janë të 

cekura në paragrafin 2. të këtij neni, vendimin për VSM e merr autoriteti përgjegjës i planit ose 

programit, nëse sipas kritereve të përcaktuara në këtë ligj, vërteton se ekziston mundësia e ndikimit të 

theksuar në mjedis. 

 

VSM nuk bëhet për planet dhe programet të cilat i dedikohen mbrojtjes së vendit, evitimit të pasojave 

nga katastrofat natyrore dhe për planet financiare dhe buxhetore.(Neni 3) 

Vlerësimi i Hartës Zonale të Komunës 

Vlerësimi, do të thotë gjetja e vlerës në përqindje (%) të realizimit të Hartës Zonale Komunale dhe 

cilësisë së zbatimit. 

Vlerësimi, thjesht i referohet procedurave të fakteve të gjetura, të cilat janë grumbulluar dhe sistemuar 

gjatë procesit të monitorimit. 
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Vlerësimi përbëhet nga vlerësimet nëse janë apo jo zhvillimet, masat, aktivitetet, projektet, trajtimi, 

ndërhyrjet në përputhje me rezultatet e planifikuara në Planin e Veprimit për Zbatim të HZK-së, Planet 

sektoriale të Zbatimit dhe me standardet e pranuara përgjithësisht profesionale. 

Për çdo të dhënë, informacioni që është marrë nga procesi i monitorimit dhe rezultati i ndërhyrjeve, 

trajtimit apo të zhvillimeve, masave, aktiviteteve dhe projekteve të parapara me HZK, ndryshimi i dy 

gjendjeve konsiderohet të jetë vlerësimi. 

Vlerësimi është i determinuar për të siguruar informacione sistematike, të besueshme dhe të vlefshme 

mbi sjelljen, ndikimin dhe efektivitetin e zhvillimeve, masave, aktiviteteve dhe projekteve të parapara 

me HZK. 

Komuna e Pejës do orientohet kryesisht në Vlerësimin e brendshëm i cili është bërë  nga stafi i 

komunës, vetë bordi i drejtorëve, kryetari i komunës dhe përfituesit. 

Mirëpo komuna e Pejës mund të angazhojë edhe vlerësimi të bëhet nga një trupi jashtë strukturave të 

komunës si kurse N.SH. Gjeomjedisi . 

Metodat e vlerësimit- VSM  

Gjatë viteve, një shumëllojshmëri e metodave janë evoluar nga akademikët, institucionet dhe 

profesionistët për vlerësimin e çdo zhvillimi, mase, aktiviteti dhe projekti. Disa prej praktikave të 

përdorura zakonisht janë dhënë më poshtë. 

Informacione të dorës së parë: 

Një nga metodat më të thjeshtë dhe më e lehtë e vlerësimit në marrjen e informacionit të dorës së parë 

në lidhje me progresin e performancës, etj,  problemi zonat me e një zhvillimi koherent , mase, 

aktiviteti dhe projekti nga një mori e stafit, ekipi komunal për monitorim dhe vlerësim, të personelit në 

terren, specialistë të tjerë dhe publiku që lidhen direkt me zhvillimin, masën, aktivitetin dhe projektin. 

Vëzhgimi i drejtpërdrejtë dhe dëgjimi në lidhje me ecurinë, rrit shanset e një vlerësimi efektiv. 

Raportet formale dhe Informale periodike: 

Vlerësimi bëhet edhe përmes raporteve formale dhe joformale. 

Vlerësimi bazohet në një listë të treguesve të paracaktuar për të siguruar zbatimin e vlerësimit, 

rezultatet dhe përputhshmërinë e vlerësimit, gjegjësisht bazohet në metodologjinë e vlerësimit të 

përcaktuar në planin e monitorimit. 

Vlerësimi do jetë pjesë e raportit të monitorimit të zbatimit të HZK-së dhe do bëhet në çdo fund vit, 

por edhe në baza mujore e gjashtëmujore. 

Katër vite pas fillimit të zbatimit dhe monitorimit, duhet të kryhet një vlerësim afatmesëm i 

zbatueshmërisë së HZK-së. 

Monitorimi duhet të planifikohet ashtu që, në më pak se katër vite duhet të ketë të dhëna të 

mjaftueshme për vlerësim të HZK-së. 

Nëse vlerësimi rezulton se zbatueshmëria e HZK-së është më pak se 40% nga ajo çka është planifikuar 

për katër vitet e para, vendimi për të reviduar HZK-në është i detyrueshëm. Në rast të vendimit për të 

reviduar HZK-në, planifikimi i një HZK-je të re, do të bazohet në raportet e monitorimit dhe të 

vlerësimit, mbi të cilat do të vendoset orientimi i HZK-së së re. 

Një prezantim i raportit të Hartimit të Vlerësimit Strategjik, mjedisor për hartën zonale të komunës, 

bëhet si më poshtë: 

1. Hyrje. 

2. Përshkrimi ndërlidhjes me HZK-në dhe me raportet paraprake të monitorimit (vjetore, raportit 

afat mesëm katërvjeçar). 

3. Përmbledhje e zhvillimit të ndodhur. 

4. Prezantimi i raporteve monitoruese. 

5. Rezultatet paraqiten me tekst, grafikone dhe diagrame, sipas kritereve të paracaktuara të      

vlerësimit. 

6. Vlerësimi dhe diskutimi i rezultateve të monitorimit. 

7. Këtu jepet vlerësimi i dokumentit, ku analizohen rezultatet e monitorimit. Jepet përmbledhje e 

mospërputhjeve ndërmjet zhvillimeve të parashikuara dhe të zbatuara dhe ofrohen rekomandime për 
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vendimmarrje nga autoritetet. 

8. Duke u bazuar në raportin dhe rezultatet e vlerësimit, vendimmarrësit mund të marrin vendim 

për revidim të HZK-së. 
 

3.7.4.   Ligji nr.04/L-174  për planifikimin hapësinor 

 

Ligji për planifikim hapësinor për qellim ka promovimin e zhvillimit dhe planifikimit racional hapësinor, 

arritjes se drejtpeshimit në mes të zhvillimit dhe ruajtjes së sipërfaqeve të hapura dhe mbrojtjes së mjedisit, dhe 

sjelljes së regjimit të planifikimit hapësinor të Kosovës në përputhje me standardet evropiane dhe 

ndërkombëtare. 

 

Me një fjalë qëllimi i këtij ligji është të sigurojnë zhvillim hapësinor të planifikuar, balancuar, të qëndrueshëm, 

qeverisje të mirë si dhe shfrytëzim dhe mbrojtje të hapësirës, si vlerë e përgjithshme nacionale. 

 

3.7.5.   Ligji : Nr. 03/L-040  për vetëqeverisjen lokale 

 

Ky ligj (Ligji Nr. 03/L-040) ;-themelon bazën ligjore për një sistem të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale në 

Republikën e Kosovës. Si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre dhe të organeve 

përkatëse. 
 
Ligji për vetëqeverisjen lokale garanton të  drejta për : 
 

1 zhvillimin lokal ekonomik;  
2 planifikimin urban dhe rural;  
3 shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin apo PZHK;  
4 zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit;  
5 mbrojtjen e mjedisit lokal; 

 
janë kompetencat vetanake, të plota dhe ekskluzive, për sa i përket interesit lokal, duke i respektuar 

standardet e përcaktuar në legjislacionin e zbatueshëm, këto kompetenca janë përcaktuar me nenin 17 

të ligjit për vetëqeverisjen lokale 

 

Në fakt hartimi i VSM-së për Planin Zhvillimor Komunal të Pejës e tani per hartimin e hartës zonale 

komunale –HZK, duhet marrë në konsideratë edhe ligjet tjera që kanë ndikim ose rregullojnë fushat e 

ndryshme të mbuluara nga Plani Zhvillimor Komunal siç janë:  
➢ Ligjin për mbrojtjen e natyrës (ligji nr. 03/l-233) 

➢ Ligji për ndërtim (nr. 04/L-110) 

➢ Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja (ligji nr. 03/l-160) 

➢ Për mbrojtjen nga zhurma (ligji nr. 02/l-102) 

➢ Për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera (ligji nr. 04/-l-027)  
➢ Për mbrojtje nga rrezatimi jo-jonizues, jonizues dhe sigurinë nukleare (ligji nr. 03/l-104)  
➢ Ligji për ujërat e Kosovës (04/L- 147)  
➢ Ligji për mbeturina(2011/04-L-060 )  
➢ Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin rural (2009/03-L-98)  
➢ Ligji për Pesticidet2003/20  
➢ Ligji Nr. 03/L-153 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 2003/3 për pyjet e Kosovës  
➢ Ligji Nr. 03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për rrugë nr. 2003/11  
➢ Ligji për tokat bujqësore (2005/02-L26)  
➢ Ligji për zonat e veçanta të mbrojtura(2008/03-L039)  
➢ Ligji nr. 04/L-086 për parkun kombëtar ―Bjeshkët e Nemuna‖  

Edhe disa ligje të tjera: 

 
RREGULLATIVA LIGJORE -LIGJI Nr. 03/L-233 LIGJIN PËR MBROTJEN E NATYRES  
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3.7.6.   Ligji nr. 03/l-233 &  Ligjin për mbrotjen e natyres 
Kuvendi i Republikës së Kosovës;  

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,  

Miraton: LIGJIN PËR MBROTJEN E NATYRES 

      Neni 51  

Ekosistemet shkëmbore  

1. Ekosistemet shkëmbore paraqesin vlera natyrore të rëndësisë kombëtare dhe ndërkombëtare sipas këtij 

ligji.  

2. Me planet e menaxhimit me të mirat e natyrës në zonat shkëmbore, përcaktohet ndikimi i mundshëm 

në ekosistemin shkëmbor pas marrjes paraprake të pëlqimit të Ministrisë.  

       Neni 52  

Objektet speleologjike  

1.     Objektet speleologjike janë pronë e Republikës së Kosovës.  

2.     Për objektet speleologjike Instituti e harton dhe e mbanë kadastrën speleologjike si pjesë e Regjistrit 

të Vlerave të mbrojtura të Natyrës.  

3.     Për çdo objekt të zbuluar speleologjik ose pjesë e tij duhet të informohet Ministria në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh.  

     Nëse Ministria nuk nxjerr vendim në afatin nga paragrafi 4. i këtij neni, konsiderohet se hulumtimi 

dhe mbrojtja e objektit të zbuluar nuk nevojitet, dhe personi juridik ose fizik mund ti vazhdoje punët ose 

veprimtaritë në pajtim me aktin e veçantë.  

Neni 53  

Ndalesat në objektet speleologjike  

1.0     Ndalohet dëmtimi, shkatërrimi bartja e shtresimeve të mineraleve ose fosileve, bota e gjallë e 

objektit speleologjik, gjetjet arkeologjike, fosileve dhe gjetjeve tjera, ndryshimi i kushteve të vendbanimit 

në objekt, mbi të dhe në afërsi të drejtpërdrejt të tij.  

2.0     Për të gjitha aktivitetet në objektin speleologjik duhet të merret leja nga Ministria e veçanërisht për:  

2.1.     shfrytëzimi dhe rregullimi i objektit speleologjik dhe pjesëve të tij;  

2.2.      hapja dhe/ose mbyllja e hyrjes/daljes në objektin speleologjik, si dhe për ndërtimin, përtëritjen ose 

sanimin e çdo objekti nëntokësor;  

2.3.      kryerja e hulumtimeve shkencore dhe profesionale;  

2.4.      zhytja në objekt speleologjik;  

2.5.      xhirimi i filmave në objektet e speleologjike;  

2.6.       punët dhe veprimtaritë të cilat ndikojnë në veçoritë themelore, në kushtet dhe florën e faunën 

natyrore në objektin speleologjik ose në mbi sipërfaqen e tij.  

2.7.       vizitat e organizuara dhe fotografimi në objektet speleologjike bëhet me lejen e administratës së 

objektit speleologjik.  

3.0       Për kryerjen e hulumtimeve shkencore dhe profesionale, shoqatave speleologjike mund të 

lëshohet leja një (1) vjeçare.  

4.0       Vendimi për leje përmban edhe kushtet për mbrojtjen e natyrës.  

Neni 54  

Të drejtat e pronarit të tokës ku gjendet objekti speleologjik  

1.         Pronari ose bartësi i së drejtës të tokës në të cilën gjendet objekti speleologjik nuk guxon të 

rrezikoj ose dëmtoj objektin speleologjik, të mbyllë hyrjen, të pengojë shfrytëzimin e tij për aq sa është e 

lejuar si dhe është i detyruar të mundësoj qasje dhe vizita në atë objekt vetëm për qëllime të lejuara.  

2.         Pronari ose bartësi i të drejtës në tokën në të cilën gjendet objekti speleologjik ka të drejtën e 

përparësisë në ndarjen e koncesionit ose të drejtën e kompensimit përkufizimet 3.0 të cilat i janë bërë për 

shkak të shfrytëzimit të objektit speleologjik përpjesëtimisht prej shkallës së zvogëlimit. Lartësia e 

kompensimit përcaktohet me marrëveshje, në rast të konfliktit vendosë gjykata kompetente. Kompensimi 

paguhet nga mjetet e Buxhetit të Kosovës.  
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3.      Nëse për shfrytëzimin e objektit speleologjik jepet koncesioni, bartësi i koncesionit për kufizimet të 

cilat i janë bërë pronarit i paguan kompensimin në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni.  

Neni 55  

Mbrojtja e ligatinave  

Ligatinat përfshirë edhe ujërat, në kuptim të këtij ligji paraqesin vlera natyrore dhe për këtë duhet të 

ruhen në gjendje natyrore ose të përafërt natyrore.  

 

3.7.7.   Konventat Nderkombetare Mjedisore  
Në kontekstin e këtij raporti, disa nga konventat mjedisore të cilat duhet marrë parasysh 
gjatë hartimit të VMS janë renditur më poshtë.  

➢ Konventa e Bernës; ―Për ruajtjen e florës dhe faunës së egër dhe mjedisit natyror të 
Evropës‖ 
 

➢ Konventa e Bazelit; ―Për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare te mbetjeve te rrezikshme dhe 
asgjësimin e tyre‖. 

 

➢ Konventa e Vjenës; ―Për Mbrojtjen e Shtresës së Ozonit‖ dhe Protokolli i Montrealit ―Për 
substancat që hollojnë shtresën e ozonit‖. 
 

➢ Konventa e Aarhus-it; ―Për të drejtën e publikut për të pasur informacion, për të marre pjesë 
ne vendim-marrje dhe për t‘iu drejtuar gjykatës për çështjet e mjedisit‖.  

➢ Konventa e Espoo-s ―Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis në Kontekst Ndërkufitar‖.  
➢ Konventa Kuadër të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike,  
➢ Konventa e Kombeve të Bashkuara për Biodiversitetin,  
➢ Konventa për ruajtjen e florës dhe faunës së egër të mjedisit natyror të Evropës,  
➢ Konventa për mbrojtjen e specieve shtegtuese të kafshëve të egra,  
➢ Konventa për ndotjen atmosferike ne distanca të mëdha,  
➢ Konventa për vlerësimin e ndikimit në mjedis në kontekstin ndërkufitar,  
➢ Konventa për rivlerësimin e ndikimit ne mjedis ne kontekstin ndërkufitar,  
➢ Konventa e Bazelit mbi kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare  
➢ Konventa e mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre,  
➢ Konventa e Stokholmit; ―Mbi ndotësit organike të qëndrueshëm‖, 

 

Kosova ka ratifikuar disa konventa e protokolle dhe gjatë hartimit të legjislacionit i ka marrë për 
bazë edhe obligimet ndërkombëtare mjedisore të cilat krahas forcimit institucional dhe përmirësimit 

të mëtejshëm të kuadrit ligjor ndikojnë në përmirësimin e menaxhimit të mjedisit. 
 

 

3.8.0.   Procesi dhe metodologjia e VSM-vlerësimi strategjik mjedisor për hartën zonale 

komunale-HZK të komunës së Pejës 

 

Parimisht merrën në konsiderim  të gjithë dokumentacionit për VSM-në, si kriteret për prezantimin e 

hartave të planshetave zonave kadastrale  të hartës së përgjithëshme zonale të komunës-HZK 

Në mënyrë që hartat e HZK-së të jenë të kuptueshme dhe të lexueshme vlejnë kriteret si më poshtë: 

1. Emrat (ose kodet) e pjesës tekstuale përputhen me kodet dhe shenjëzimin në harta. 

2. Hartat përmbajnë legjenda, në të njëjtin pozicion në çdo hartë. 

3. Hartat përgatiten dhe shtypen në një përpjesë që paraqiten qartë kufijtë e zonave të ndryshme. 

4. Hartat emërtohen sipas UA MMPH- Nr. 24/ 2015 dhe secila hartë përmban një numër rendor. 

5. Emrat e rrugëve kryesore dhe emërtimet gjeografike dhe topografike të jenë të paraqitura në çdo 

hartë, dhe në legjendën e hartës përkatëse pasqyrohen simbolika identifikuese në HZK . 
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6. Simbolet, ngjyrat dhe prezantimi i zonave, prezantimi i infrastrukturës rrugore, publike, sociale 

dhe teknike bëhet në përputhje me normat teknike për prezantimin grafik të dokumenteve të 

planifikimit hapësinor. 

7. Normat teknike për prezantimin grafiktë dokumenteve të planifikimit hapësinor, të NTPH. 

8. Komuna po ashtu do të jetë përgjegjëse për arkivimin dhe sistemimin e kopjeve të ngrira 

elektronike të gjithë të dhënave, analizave dhe informatave efektive relevante nga  vlerësim strtategjik 

mjedisor , puna e incizimit në terren  gjatë procesit dhe metodologjis  të hartimit dhe miratimit të 

HZK-së, duke përfshirë raportet, memot, prezantimet, dhe të gjitha versionet e propozim- HZK-së, si 

projekt HZK-së dhe si  HZK-së për të u miratuar. Dokumentimi i të gjithë të dhënave elektronike do të 

bëhet, si më poshtë: 

 

3.8.1.   Pjesa hartografike e hartës zonale të komunës 

 

HZK duhet të jenë specifike sa i përket kufijve të zonave. Cilat harta duhet përgatitur dhe çfarë 

informata duhet të përmbajnë është s‘qaruar në këtë pjesë sipas UA MMPH-Nr. 24/ 2015. 
 
Formati dhe Përmbajtja e Pjesës Hartografike të Hartës Zonale të Komunës është: 

    

1.  Shtresat e Përgjithshme : 

 1. Harta kadastrale.  

            2. Ortofoto.  

            3.Harta ajrore( Aerofotointerpretimi).  

            4. Harta topografike.  

    

2.Harta e të dhënave bazë : 

1.Emërtimet gjeografike dhe topografike.  

2.Kufijtë administrativ të komunave.  

3.Emërtimet dhe kufijtë territorial të njësive administrative.  

4.Kufijtë e parcelave kadastrale dhe numrat rendor kadastral.  

5.Sipërfaqet e resurseve ujore sipërfaqësore.  

6.Korridoret e infrastrukturës rrugore.  

7.Vendbanimet dhe të gjitha ndërtimet ekzistuese.  

    

3. Harta me sipërfaqët dhe ndërtesat me rëndësi për Kosovën: 

1.Harta me ndërtesat dhe projektet strategjike me rëndësi për vendin nga Plani Hapësinor i Kosovës, 

Hartën Zonale të Kosovës dhe Planet Hapësinore për Zonat e Veçanta. 

     

4.  Harta zonale e shfrytëzimit bazë të tokës : 

1.Emërtimet dhe kufijtë ndërtimor për të gjitha vendbanimet e planifikuara.  

2.Të gjitha zonat e definuara me kufijtë.  

3.Të gjitha korridoret transportuese të planifi kuara.  

    

5. Harta zonale e shfrytëzimit të tokës bujqësore : 

1.Të gjitha zonat bujqësore të definuara me kufijtë.  

2.Klasifikimin e përshtatshmërisë së tokës bujqësore.  

       

6. Hartat e infrastrukturës rrugore  ; Harta e korridoreve të infrastrukturës rrugore dhe 

sipërfaqet transportuese të përcaktuara për zhvillim si: 

1.Rrugët publike me nivelimin sipas kategorizimit, të motorizuar dhe jo të motorizuar; 

2.Rrjeti hekurudhor, i lehtë dhe i rëndë; 

3.Ndërtesat dhe sipërfaqet për transport ajror; dhe 

4.Ndërtesat dhe sipërfaqet për transport publik urban,rural dhe ndër urban. 
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7.  Hartat e infrastrukturës publike dhe sociale : 

  1.Harta e sipërfaqeve të infrastrukturës publike dhe sociale të përcaktuara për zhvillim publike 

dhe sociale    

8. Harta e Infrastrukturës teknike : 

1.Harta e rrjeteve dhe kapacitetet e ndërtesave përcjellëse,shiritat mbrojtës dhe pajisjet e 

infrastrukturës teknike të planifikuar. 

9. Harta e zonave mbishtresore     :  

         1.Kufi jtë e zonave të përcaktuara si zona mbishtresore.                     

10. Harta e vendbanimeve joformale  : 

1.Kufijtë e sipërfaqeve të vendbanimeve joformale me kushtet zhvillimore të zbatueshme. 

11. Harta e planeve rregulluese   :  

       1.Kufijtë me sipërfaqet për të cilat parashihe  hartimi i PRRH- ve. 

                          2. Kufijtë me sipërfaqet e PRRH- ve në fuqi. 

  
 
Qëllimi i raportit të VSM-së, si detyrim ligjor për Planin Zhvillimor Komunal të Pejës është që të bëjë 

identifikimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme që mund të rezultojnë nga 

zbatimi i Planit Zhvillimor Komunal, si edhe të japë alternativën më të favorshme për zhvillimin e tij 

nga pikëpamja mjedisore. Në raportin e VSM-së duhet të përfshihen edhe propozimi i masave për 

mënjanimin dhe zbutjen e ndikimeve të dëmshme nga zhvillimi i Planit Zhvillimor Komunal të 

propozuar. 
 
Metodologjia për hartimin e raportit të VSM është në përputhje me ligjin për VSM Nr. 03/L-230, i cili 

është transpozim i direktivës se BE: 2001/42/EC „Mbi Vlerësimin e Efekteve të disa Planeve dhe 

Programeve në Mjedis.  
Mbështetur në sa më sipër raporti i VSM do të përfshijë pikat e mëposhtme:  

➢    Një përmbledhje të informacionit bazë për vlerësimin mjedisor; 
 
➢ Përshkrim të Vizionit, prioritet dhe objektivave kryesore të Planit Zhvillimor Komunal dhe 
marrëdhëniet e tij me politikat, planet dhe programet e tjera që kanë lidhje me të; 
 
➢   Përshkrim të aspekteve të gjendjes aktuale të mjedisit si edhe zhvillimin e pritur të tij në rast se 
nuk zbatohet plani ; 
 
➢ Përshkrim të karakteristikave mjedisore të zonave që ka mundësi të ndikohen në mënyrë të 
konsiderueshme nga plani;  

➢     Përshkrim të problemeve ekzistuese mjedisore të cilat kanë lidhje me planin; 
 
➢  Përshkrim të objektivave për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara në nivel kombëtar ose 

ndërkombëtar, të cilat kanë të bëjnë me planin dhe programin si dhe mënyrat në të cilat këto objektiva 

janë marrë parasysh gjatë përgatitjes së raportit;  
➢   Përshkrim të ndikimeve të mundshme dhe të konsiderueshme në mjedis duke përfshirë shëndetin 

publik, florën, faunën, biodiversitetin, tokën, klimën, ajrin, ujin, peizazhin, zonat natyrore, vlerat 

materiale, trashëgiminë kulturore si dhe ndërveprimin ndërmjet këtyre faktorëve.; 
 
➢ Përshkrim të masave të parashikuara për të parandaluar, reduktuar ose lehtësuar ndikimet negative 
në mjedis, të cilat mund të rezultojnë nga zbatimi i planit. 
 
➢   Një përmbledhje për përzgjedhjen e alternativave të shqyrtuara, duke përfshirë 
vështirësitë e ndryshme ose mungesën e të dhënave që hasen gjatë përpilimit të raportit.  
➢ Përshkrimin e masave të parashikuara për monitorimin e ndikimeve. 

 

-    Plani Zhvillimor Komunal për numrin e madhë të parashikuara për monitorimine ndikimeve  

dhe diversitetin e gjerë të problematikes që trajton, kërkon konsultimin e një game të 

konsiderueshme dokumentacioni. Behet fjale për plane, raporte, projekte, studime dhe literature 

teknike nga sektorë të ndryshëm ekonomik dhe social. Ky dokumentacion përveç materialeve që 
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dispononte nga  hartues i VSM-s, u sigurua nga komuna e Pejës, institucioneve të tjera publike 

dhe kërkimet tjera relevante elektronike . Më poshtë po rendisim disa nga dokumentet kryesore 

që u përdoren në trajtimin e aspekteve të ndryshme mjedisore për komunën e Pejës dhe më gjerë. 

 

3.8.2.   Literatura dhe Burime te Shkruara Informimi për VSM 
 
         Materiali që përben Detyrën e Projektimit, sqaruar në dokument si Plani Zhvillimor Komunal i 

hartuar nga grupet punuese, trajton në mënyrë serioze problemet mjedisore të komunës së Pejës. Ky 

dokument ndër të tjera përmban informacion lidhur me shtrirjen gjeografike, gjeologjinë, sizmiken, 

hidrologjinë, hidrografinë, mbetjet e natyrave të ndryshme, cilësinë e ajrit, ndotjen e burimeve ujore, 

ekonominë, infrastrukturën, transportin, urbanistiken, informacion mbi sektorët socio-ekonomik. Në 

përgjithësi materiali është i kompletuar, në veçanti në trajtimin e problemeve mjedisore me të cilat 

përballet komuna. Ai përmban të dhëna analitike mbi mjedisin fizik, mbetjet, cilësinë e ajrit dhe të 

ujërave sipërfaqësore, etj. 
 
Plani hapësinor i Kosovës dhe Plani i Kosovës për Veprim në mjedis kanë përcaktuar vizionin për 

mjedisin i cili përkufizohet si: zhvillimi i qëndrueshëm i vendit duke mbrojtur pasuritë natyrore nga 

ndotja dhe dëmtimi dhe promovimi i vlerave mjedisore. 
 
Për realizimin e këtyre perspektivave, investimet për mbrojtjen e mjedisit me qellim që standardet e 

Bashkimit Europian të mund të arrihen brenda viteve të ardhshëm do të fokusohen në fushat e 

mëposhtme:  
➢ Trajtimi i ujërave të ndotura; 

➢ Menaxhimi i mbetjeve të ngurta dhe ndërtimi i vend-depozitimeve sipas standardeve të BE; 

➢ Mbyllja në zonat e ndryshme e vend-depozitimeve ekzistuese; 

➢ Rehabilitimi i tokave të ndotura dhe burimeve të ndotjes; 

➢ Përmirësime teknologjike në objektet industriale  
Drejtimet e mësipërme për rehabilitimin dhe mbrojtjen e mjedisit, janë probleme prioritare për 
komunën e Pejës. 
 
Plani Zhvillimor Komunal i Pejës paraqet një plan të hapësirës së Pejës dhe propozon zhvillime të 

përdorimit të tokës e të infrastrukturës deri në vitin 2026+. Ai nënvizon gjithashtu edhe nevojën për të 

adresuar boshllëqet financiare, njerëzore e të burimeve institucionale për një ekzekutim efektiv të 

planit. 
 
Mbi bazën e programit të Qeverisë për mbrojtjen e mjedisit, ajo përcakton edhe qëllimet të cilat në 
mënyre të përmbledhur janë:  
 Përmbushja e standardeve të kërkuara (BE, Organizata Botërore e Shëndetësisë - OBSH) për 

cilësinë e ajrit, ujit, tokës (furnizim dhe trajtim), zhurmat, mbetjet urbane, zonat e mbrojtura etj, me 

qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës; 
 
 Ulja e nivelit të çlirimit të gazeve të efektit serrë dhe substancave ozon-holluese, me qëllim që 
të kontribuohet për parandalimin e ndryshimit të klimës; 
 
 Mbrojtja dhe mirëmbajtja e të gjitha burimeve të ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë për 
përdorim aktual dhe në të ardhmen; 
 
 Mbrojtja dhe përmirësimi i tokës, me qëllim që të shtohet në maksimum pjelloria, të 
minimizohet erozioni dhe të parandalohet ndotja; 
 
 Mbrojtja dhe shtimi i biodiversitetit, zonave dhe specieve të mbrojtura, me qëllim që të ruhet 

trashëgimia natyrore dhe kulturore e mjedisit tonë në përputhje me angazhimet tona evropiane dhe 
ndërkombëtare; 
 
 Një sistem i integruar dhe efikas i planifikimit hapësinor dhe i zhvillimit, i cili merr në 
konsideratë në mënyrë të ekuilibruar objektivat ekonomike, sociale dhe mjedisore, dhe; 
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 Riparimin dhe rikthimin në gjendjen e mëparshme të zonave që kanë pësuar dëme të mëdha 

mjedisore, me qëllim që të eliminohen kërcënimet ndaj shëndetit publik dhe biodiversitetit, si 
rezultat i këtyre dëmtimeve. 
 
Pothuajse të gjitha këto probleme mjedisore për të cilat Plani ka përcaktuar synimet, janë probleme 

me të cilat ndeshet edhe komuna e Pejës. Zbutja dhe zgjidhja e tyre përben një kontribut madhor në 
realizmin e këtij Plani. 
 
Për një vlerësim sa më real të situatës mjedisore në komunën e Pejës dhe luhatjen e saj në vite, 

krahas të dhënave për problematiken mjedisore të Komunës të nxjerra nga Detyra e Projektimit 

(Plani Zhvillimor Komunal), informacione më të gjëra dhe sistematike të ndotjes së ajrit, ujit në 

lumenjtë e komunës së Pejës, zhurmave, menaxhimit te mbetjeve, etj, u gjeten në Raportet e Planit 

Zhvillimor Komunal dhe dokumente tjera të nivelit qendrorë, përgatitur institucionet e ndryshme të 

Republikës së Kosovës. 

 

3.8.3.    Takime dhe biseda me përfaqësues të institucioneve publike dhe jo publike 

 

Autoret e raportit të VSM-së kanë pasur fatin të jenë përfshirë në shumë takime dhe mbledhje me 
përfaqësues, me institucione të ndryshme në kuadër të hartimit të PZhK-së. 
 
Grupet punuese me përfaqësues të institucioneve profesionale të qeverisjes komunale dhe qendrore, 

si edhe botës akademike dhe ekspertë të pavarur kanë zhvilluar një dyzinë mbledhjesh për të 

përcaktuar ecurinë e PZhK-së qysh nga fillimi deri tek debatet mbi zgjidhjet hapësinore apo 

infrastrukturore. Shënimet e këtyre mbledhjeve janë bërë pjesë e shqyrtimit nga autoret në kuadër 

të përgatitjes së raportit të VSM-së. 
 
Në mënyrë të ngjashme, Grupet punuese me përfaqësues të institucioneve të qeverisjes komunale 

dhe qendrore, me përfaqësues edhe të shoqërisë civile dhe sektorit privat gjatë disa takimeve kanë 

debatuar për vizionin e zhvillimit të komunës në nivel me të gjerë. Edhe shënimet e këtyre 

takimeve janë shqyrtuar nga autoret e raportit të VSM - së. 
 
Nga procesverbalet e mbledhjeve dhe takimet me anëtar të Grupeve punuese të komunës së Pejës, 

si edhe me drejtorinë e planifikimit urban dhe mbrojtje të mjedisit pranë kësaj komune, janë marrë 

informacione dhe të dhëna të ndryshme që lidhen me shtrirjen e komunës (gjeografia), projeksione 

të popullsisë në zona të ndryshme të komunës, zonimin, peizazhin, infrastrukturën rrugore, zonat 

rekreative, zonat e ndotura, menaxhimin e mbetjeve, infrastruktura e ujit te pijshëm, ujërave të zeza 
  
dhe të bardha, zonat e parkimit. Këto informacione dhe takime kanë ndihmuar grupin e hartimit të 

VSM-së, të fokusohet më mirë në zona ekzistuese të Komunës dhe sipërfaqe që mendohet t‘i 

shtohen, ku parashikohen zhvillime të caktuara. 
 
Gjithashtu takime janë realizuar me përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor lidhur me problematiken mjedisore në komunën e Pejës, zonat e ndotura mjedisore (hot 

spote) dhe zonat me rëndësi ekologjike (zonat e mbrojtura). Këto takime kane ndihmuar autoret 

veçanërisht në hartimin e kritereve kufizuese mjedisore. 
 

3.9.0.   Struktura e Raportit të VSM-së 
 
Kapitujt e mësipërm paraqiten sfondin, të dhënat historike, nevojën për VSM, përfshi kuadrin ligjor 

dhe institucional mbi të cilin bazohet procesi i zhvillimit të raportit të VSM-së. U paraqit gjithashtu 

procesi dhe metodologjia për VSM si edhe burimet e shkruara apo takimet e kryera ku autoret janë 

bazuar në kuadër të përgatitjes së draft raportit përfundimtar të VSM-së. 
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Kapitulli i katërt paraqet nevojën dhe objektivat e PZhK-së, si edhe marrëdhëniet e tij me planet 

dhe programet qe kane lidhje me të. Paraqitet një përmbledhje të qëllimit dhe komponentëve të 

PZhK-së dhe të mënyrës së integrimit të tij me planet e tjera të qytetit, duke vënë theksin tek 

aspektet mjedisore. 
 
Situata mjedisore në komunën e Pejës paraqitet në kapitullin e pestë. Këtu pasqyrohet situata 

mjedisore, përfshirë infrastrukturën dhe aspekte socio-ekonomike, në komunën e Pejës dhe rreth 

saj. Mbështetur në publikimet mbi gjendjen e mjedisit në komunën e Pejës do të analizohen 

treguesit e cilësisë së mjedisit, fizik dhe biologjik (gjeologjia, hidrologjia, sizmika, përdorimi i 

tokës, biodiversiteti, cilësia e ajrit, e ujërave sipërfaqësore, ndotja e tokës, pikat e nxehta mjedisore, 

niveli i zhurmave, menaxhimi i mbetjeve në përgjithësi dhe atyre urbane në veçanti, sipërfaqet e 

gjelbra, turizmi, etj). Mbi bazën e kësaj analize do të vlerësohet situata mjedisore aktuale dhe do të 

identifikohen zonat me problematike të qytetit si në aspektin e ndotjes ashtu dhe vlerave rekreative. 

Kapitulli i gjashtë përmban analizën mjedisore të alternativave, e cila ballafaqon alternativën 

―zero‖ (mos bej asgjë), duke e ballafaquar me sipas PZhK-së. Në këtë kapitull evidentohen 

përparësitë e zhvillimit të planifikuar në drejtim të krijimit të një komune me më shumë 

infrastrukturë dhe me më pakë zhurme e pluhur, me më shumë hapësira të gjelbra dhe me të pastër, 

e një komunë që rritet dhe zhvillohet me një cilësi jete më të mirë që orientohet nga parimet e 

zhvillimit të qëndrueshëm. 
 
Ne kapitullin e shtatë jepen parimet kryesore mjedisore dhe shqyrtohen objektivat strategjike të 
zhvillimit komunal. Në të jepen në mënyrë të detajuar edhe kriteret mjedisore që kufizojnë 

zhvillimin komunal, kritere të ndara në katër kategori të rëndësishme. 
 
Vendosja e objektivave për mbrojtjen e mjedisit është kërkesë e VSM Nr. 03/L-230 dhe Direktivës 

se 2001/42/EC te BE. Objektivat që synohet të arrihen, përcaktohen mbi bazën e situatës mjedisore 

të komunës së Pejës, problemeve mjedisore të identifikuara dhe kërkesave që synon të realizojë 

PZhK-së. 
 
Gjithashtu në këtë kapitull do të prezantohen edhe kriteret mjedisore që kufizojnë në një apo disa 

drejtime të zhvillimit zona të veçanta, me qellim respektimin e standardeve shëndetësore e 

mjedisore si dhe ruajtjen e trashëgimisë. 

Kapitulli i tetë paraqet ndikimet e mundshme mjedisore dhe masat zbutëse të propozuara. Mbi 

bazën e informacionit mbi situatën aktuale mjedisore, ndikimet eventuale të PZhK-së në shëndetin 

e njeriut dhe elementet e mjedisit dhe në përputhje me kërkesat e legjislacionit për mbrojtjen e  
mjedisit dhe planifikimin komunal, në të propozohen masa për zbutjen e çdo ndikimi negativ në 
cilësinë e mjedisit nga zbatimi i PZhK-së. 
 
Do të vlerësohen ndikimet si pozitive dhe negative nga alternativat e zhvillimeve të PZhK-së, me 

objektiv që të përmirësohet cilësia e jetës së qytetarëve të komunës që banojn aktualisht dhe që do 

të akomodohen në të ardhmen. Mbi bazën e vlerësimit analitik të cilësisë së elementeve të mjedisit 

si ajrit, ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, mbetjeve të ngurta, zhurmave, sipërfaqeve të 

gjelbra, në zonat e ndryshme të komunës, do të bëhen propozime për masa zbutëse të përgjithshme 

dhe specifike, sipas karakteristikave dhe mundësive që lejohen për ndërhyrje për tu konsideruar nga 

ekipi i hartimit të PZhK-së. Në përgjithësi masat zbutëse dhe kufizuese/ndaluese do të synojnë që të 

përmirësojnë gjendjen ekzistuese aty ku standardet mjedisore janë të cenuara dhe të sigurojnë që 

zhvillimet komunale në zonat e tjera dhe ato që do të integrohen rishtazi në Planin Zhvillimor të 

bëhen në përputhje me standardet mjedisore. 
 
Kapitulli i nëntë trajton aspektet e monitorimit afatgjate për verifikimin e qëndrueshmërisë së 

zbatimit të planit. Do të monitorohen treguesit e objektivave të mbrojtjes së mjedisit me qëllim që 

realizimi i objektivave të bëhet i matshëm për çdo element mjedisor. 
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Qëllimi i monitorimit të PZhK-së, është identifikimi në kohë i efekteve të padëshiruara që mund të 

shfaqen në fazat e hershme të zbatimit të PZhK-së, për të mundësuar masat e nevojshme për 

parandalim apo zbutjen të këtyre efekteve. Për këtë qëllim është hartuar një program monitorimi i 

cili do të ndjekë të gjitha zhvillimet në kuadrin e zbatimit të Planit. 
 
Raporti përfundon me një përmbledhje të shkurtër dhe disa sugjerime për veprime kryesore 
mjedisore që duhen ndërmarrë dhe pasur parasysh gjatë zbatimit të PZhK-së. 
 

4.0. VSM -në perpsektivën e planit zhvillimor komunal(informatat e rëndësishme nga VSM), për 

hartën zonale komunale të komunës së Pejës 

4.1.   Miratimi i  Plan Zhvillimor Komunal-PZHK , për komunën e Pejës  

  

PZHK është instrument që studion territorin në mënyrë të integruar dhe gjithëpërfshirëse dhe 

hartohet në funksion të zhvillimit strategjik, duke vendosur objektivat, strategjitë zhvillimore dhe 

veprimet për zbatim. 

Hartimi dhe miratimi i PZHK-së nënkupton një proces të grumbullimit dhe vlerësimit të të dhënave 

të popullsisë, si dhe të të dhënave ekonomike, sociale dhe fizike për një komunë. Vlerësimi 

rezulton me projeksione të popullsisë, listimin e të gjitha nevojave për ti shërbyer popullsisë dhe 

organizimin e këtyre nevojave në një koncept të zhvillim-it hapësinor për tërë territorin e komunës.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PZHK HZK HZK 

Koncepti i zhvillimit hapësinor     Zonimi i vendbanimeve Rrjeti i Infrastrukturës Rrugore  

Figura 2. Pamja në mes koncepteve apo dallimi mes konceptit të zhvillimit hapësinor, zonimit dhe 
infrastrukturës rrugore. 

 
          Politikat në PZHK në ruajtëjen e resurseve natyrore dhe njerëzore, krahas zhvillimit 

Ekonomik  

Rajoni perëndimor: Bjeshkët e Rugovës 
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Figura  3. Pamja e zonave të veçanta mbrojtëse  qoftë si peizazh , si pasuri  e parkut kombëtar të ― 

Bjeshkëve të Nemuna‖ , dhe infrastruktura rrugore e tanishme. 

   

    
Figura 4. Pamja e hartës së rajonit perendimor të komunës së Pejës.  Rajon i gjelbërt sin ë hartën 

vështruese zonale paraqiten zonat e mbrojtura si park kombëtar , si dhe - Programi për zbatimin e 

planeve hartimin e PRrU-së për fshatin Boge, Rugovë  

 

Parku Nacional është territor natyror i cili shpallet për:  

 Mbrojtjen e tërësisë ekologjike, të një apo më shumë ekosistemeve, për brezat e sotëm dhe 

të ardhshëm; si dhe, 

 Përjashtimin e shfrytëzimeve apo uzurpimet me qëllim të ndryshimit dhe dëmtimit të 



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 52 

 

natyrës; 

 Sigurimin e bazave për qëllime shpirtërore, shkencore, arsimore, rekreative, kulturore dhe 

mundësi vizitash, në pajtim me parimet e mbrojtjes së mjedisit. 

4.2.0.Veçorit e resurseve natyrore biodiversiteti , objekte speleologjike dhe burimet e ujërave 

: 

o Gryka e Rugovës. 

o Burimi i Drinit të Bardhë. 

o Liqenet ne Leqinat. 

o 797 lloje te bimëve te ndryshme-  biodiversitet florisitk. 

o Llojllojshmëri e disa llojeve te bimëve mjekuese 

o Potenciali i Bjeshkëve te Nemura:Lumbardhi, Shpellat gryka e madhe e Radavcit 

 
Figura 5. Pamja e botës bimore dhe shtazore, Objektet spelelologjike, dhe resurset natyrore 

PZHK përshkruan konceptin e zhvillimit hapësinor nëpërmjet pjesës tekstuale dhe hartave. 

 

P.sh., PZHK përcakton zgjerimin e një vendbanimi ose krijimin e një vendbanimi të ri. Në 

përgjithësi PZHK nuk do të adresojë gjithë potencialin hapësinor të ardhshëm dhe rregullat e 

zhvillimit të atij vendbanimit. Është detyrë e HZK-së të adresojë dhe rregullojë gjithë këto detaje në 

harmoni më vizionin e PZHK-së për atë vendbanim. 

 

PZHK përcakton në mënyrë të përgjithshme sasinë dhe shtrirjen e shfrytëzimeve të tokës. 

Rrjedhimisht, sasitë përcaktohen duke u bazuar në vlerësimin e sasisë së nevo-jshme të shërbimeve 

publike dhe infrastrukturës përcjellëse, për të shërbyer popullatën që parashikohet të jetojë e lëvizë 

në komunë. 

 

Ky Udhëzues supozon se komuna juaj ka hartuar dhe miratuar një PZHK sipas kërke-save të UA 

MMPH-NR. 11/2015. Nëse ky nuk është rasti për komunën tuaj, atëherë shikoni më poshtë: 

 

• Nuk ka një PZHK në fuqi. Nëse nuk keni një PZHK në fuqi, së pari duhet të bëni përgatitjet 

për të hartuar një PZHK para se të hartoni një HZK. Më poshtë sqarohet një proces i integruar i 

hartimit të PZHK-së dhe HZK-së. (Ilustrimi 4.). 
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• Një PZHK në fuqi, por me mungesa. Nëse keni një PZHK që nuk përmban Hartën e 

Shfrytëzimit të Planifikuar të Tokës, Planet Zhvillimore Sektoriale dhe Planin e Veprimit (PV), 

komuna duhet ti hartojë këto elemente para fillimit të hartimit të HZK-së, me qëllim të krijimit të 

një baze të mjaftueshme për hartimin e HZK-së. (Neni 44, UA MMPH-NR. 24/2015). 

 

• Një PZHK në fuqi, por që nuk zbatohet. Nëse vlerësimi i zbatueshmërisë së PZHK-së, ka 

rezultuar se PZHK-ja nuk është duke u zbatuar, komuna duhet të bëjë përgatitjet e harmonizimit të 

PZHK-së në pajtim me dispozitat ligjore. (Paragrafi 7, Neni 26, LPH). 

 

Komunat mund të përgatisin PZHK-në dhe HZK-në në një proces të integruar. Në këtë rast, 

komunat mund të fillojnë me vlerësimin e gjendjes për HZK- në, pasi të kenë formuar kornizën e 

zhvillimit hapësinor për PZHK-në dhe të vazhdojnë me hartimin e HZK-së pasi të kenë definuar 

prioritetet strategjike zhvillimore në kuadër të PZHK- së. Kjo do të ndihmojë që HZK-ja të 

reflektojë qëllimet, objektivat dhe politikat strategjike në mënyrë direkte nga PZHK-ja. 

 

Ilustrimi 4. Procesi i integruar i hartimit të PZHK-së dhe HZK-së, ilustron më poshtë këtë qasje të 

integruar dhe rrjedhën e aktiviteteve që përputhen për hartimin e PZHK-së dhe HZK-së. 

  
 
Komuna e Pejës ka përjetuar një proces më të ngadalshëm të urbanizimit. Pas luftës në Kosovë 

rajoni por edhe komuna e Pejës ka përjetuar migrimin të një pjese të popullatës nga zonat rurale 
dhe ato të thella malore drejt zonave periurbane dhe të vendbanimeve të mëdha të komunës. 
 
Në vitet e para të pas luftës mungesa e PZhK-së është justifikuar me 
 
(I).  Mungesën e kornizës ligjore,  
(II). Mungesën e kapaciteteve njerëzore dhe financiare  
(III). Paqartësinë profesionale për natyrën e politikës për tu përballur me këtë fenomen, dhe 
 

       (IV). Pa-aftësinë për ta kthyer çështjen e Planifikimit Zhvillimor Komunal dhe Urban në një 

prioritet për qeverinë komunale. Ndërsa viteve të fundit, dukshëm, çështja e planifikimit dhe 

zhvillimit komunal dhe urban ndërtoi interesa që u konsoliduan në sektorin e ndërtimit me ndikim 

të dukshëm në ekonomi, por që nuk ishin vazhdimisht në balancë me interesin publik. Kjo situatë 

justifikoi gjithmonë ndërhyrje të pjesshme në indin ndërtimor të vendbanimeve pa u kujdesur për 

një vizon të përgjithshëm të zhvillimit të qëndrueshëm komunal në të gjithë vendbanimet e Pejës. 
 
Kjo gjë ka rezultuar me një përdorim të paefektshëm të tokës, që është i kushtueshëm për shërbimet 
dhe kërkojnë mobilitet të lartë. Në një pjesë të Pejës, ngjeshja kaotike e vendbanimeve ushtron  
presion në shërbimet ekzistuese, shkakton kërcënim për trashëgiminë dhe zvogëlon zonat e gjelbra 
dhe të qarkullimit. Në tërësi, në vendbanimet ka ndodhur një degradim serioz mjedisor. 
 
Në këtë mënyrë, Komuna e Pejës vendosi të përgatisë dhe miratojë një planin zhvillimor komunal 

që do t‘i përgjigjej më mirë situatës aktuale të përdorimit të tokës dhe do të akomodonte nevojat e 

komunës për planifikim dhe zhvillim por edhe do të plotësonte një aspekt legal që obligon komunat 

të përgatisin plane zhvillimore komunale. 
 
4.2.1.Karakteristikat funksionale të vendbanimeve 
 

Sistemin e vendbanimeve në komunën e Pejës e përbëjnë 78 vendbanime rurale dhe 1 qendër urbane, 
ndërsa funksionaliteti i këtij sistemi mbështet në aktivitetin ekonomik dhe koncentrimin e popullsisë.   
Vendbanimet e komunës së Pejës mund t‘i klasifikojmë sipas funksioneve themelore në këto tipe: 

• Qendra Komunale - Qyteti i Pejës; 
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• Nënqendrat me funksione administrative - Novosellë, Baran, Gorazhdec, Vitomiricë, Zahaq dhe 
Drelaj – 6 vendbanime; dhe  

• Vendbanime rurale primare – 72 vendbanime. 
 
Zona urbane 

 
Sipërfaqja totale e qytetit të Pejës si qendra më e madhe administrative e komunës është 25.2 km2, 
përderisa numri i banorëve në zonën urbane është 50.780 apo 51% e gjithë popullsisë së komunës. 
Qyteti i Pejës është i ndarë në 11 bashkësi territoriale me funksionet e tyre përcjellëse. 
 
Zona rurale 
 
Vendbanimet rurale më të vogla sipas organizimit administrativ janë 71 vendbanime apo 90% e të 

gjitha vendbanimeve. Të gjitha këto vendbanime kanë aktivitet kryesor vetëm bujqësinë. Pothuajse 

50 % nga totali, janë vendbanime me numër të vogël të banorëve, nën 500, dhe ndodhen në 

përgjithësi larg zonës urbane, në veçanti ato të cilat gjenden në zonën malore, të cilat pothuajse janë 

të braktisura fare, ani pse 73 infrastruktura bazike si: rrugët, qasja në sistemin e telekomunikimit, 

infrastruktura përcjellëse dhe teknike në këto vise është relativisht e zgjidhur. 
 
Vendbanimet rurale më të mëdha janë Novosella, Barani, Gorazhdeci, Vitomirica, Zahaqi dhe 

Drelaj. Këto vendbanime janë zhvilluar si nën-qendra të komunës duke ofruar shërbime për 

vendbanimet përreth tyre. Në këto nën-qendra ofrohen shërbime administrative (zyra të gjendjes 

civile), QMF, qendra rinore, si dhe në të njëjtën kohe shërbejnë si ura lidhëse transportuese për 

vendbanimet rurale primare të cilat i rrethojnë. Përveç funksioneve administrative, në Vitomiricë dhe 

Gorazhdec gjenden stacionet policore lokale që shërbejnë si nën qendra të stacionit policorë të Pejës. 
 
E vetmja nën-qendër e cila nuk është zhvilluar si e tillë është ajo në Drelaj të Rugovës. Kjo ka ndodh 

për shkak të numrit të vogël të banorëve të përhershëm në këtë zonë. Në anën tjetër, fshati Bogë 

është zhvilluar si destinacion turistik dhe presioni/kërkesat për zhvillim dhe shërbime janë mjaft të 

mëdha. Numrit relativisht i madh i turistëve gjatë gjithë vitit vë në pah kërkesën për shërbime 

adekuate. 
 
 
4.2.2. Përqëndrimi i Banimit kolektiv dhe individual 
 
Bazuar në të dhënat e ASK-së, del se në komunën e Pejës ne vitin 2017, jetojnë 96.450 banorë në 
18.103 ekonomi familjare, prej të cilave 10.156 janë në zonën urbane. 
 
Por, nëse analizohet fondi i njësive të banimit në dispozicion, atëherë del se vetëm 65% prej tyre në 

komunë të Pejës janë të shfrytëzuara, përderisa 35% mbesin të pa-shfrytëzuara. Megjithatë, në bazë 

të analizës demografike ndër vite dhe trendëve të përgjithshme në Kosovë dhe më gjerë, del se 

ekonomitë familjare në komunën e Pejës, janë duke u zvogëluar sa i përket numrit të anëtarëve. Po 

ashtu, nga totali i ekonomive familjare, del se 57% banojnë në zonën urbane dhe e gjithë kjo jep 

indikacion që Komuna e Pejës në veçanti në zonën urbane duhet që, në të ardhmen të planifikojë 

njësi të reja të banimit në bazë të parashikimeve demografike, mirëpo edhe duke përcjellë trendin e 

zvogëlimit të ekonomisë familjare. 
 
Banimi kolektiv, natyrisht se është më i koncentruar në zonën urbane ku edhe gjenden afro 90% të 

banesave kolektive në komunën e Pejës. Në bazë të regjistrimit të popullsisë të v. 2011, janë 

gjithsejtë 432 ndërtesa kolektive të banimit në komunë me 3.790 njësi banimit. Për ndërtimet e reja 

të cilat janë ndërtuar pas vitit 2011, nga regjistri i lejeve ndërtimore në komunë del se që nga vitit 

2012 deri në fund të v. 2018, në Pejë janë ndërtuar 2.366 njësi të reja të banimit, kryesisht në banim 
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kolektiv të shpërndara në 48 ndërtesa, përderisa nuk ka ndonjë të dhënë se sa njësi të banimit janë të 

banuara nga këto. 
 
Si rezultat i aplikimit të masave termoizoluese në objekte të reja, konsiderohet se banimi i ri në 

komunën e Pejës është më cilësor. Nëse analizohet vjetërsia e ndërtesave të banimit në komunën e 

Pejës, atëherë del se fondi i banimit në Pejë është relativisht i ri, 40 % prej tyre, janë ndërtuar pas 

luftës së fundit në Kosovë dhe vetëm 20% e të gjitha ndërtesave të banimit të Pejës, janë ndërtuar 

para v. 1980. Gjithsesi, komuna duhet të ketë një qasje proaktive sa i përket banimit më të vjetërsuar 

në komunën e Pejës, për objektet të cilat kanë nevojë për masa shtesë të sigurisë, siç janë kodi i 

ndërtimit apo edhe vetëm regjenerimi urban i këtyre zonave. 

Banimi Social 
 

Komuna e Pejës ka tri qendra të Banimit Social dhe 2 qendra kolektive, dhe ndërkohë janë ndarë edhe 

128 troje për familje të dëshmorëve. Në vitin 2016, nga programi i BE-së për kthim dhe re-integrim, 

kane përfituar 51 familje, mirëpo edhe 111 familje me komunitet pakicë kanë shprehë vullnet dhe 

dëshirë që të kthehen. Po ashtu, 120 njësi të reja banimi duhet të planifikohen në komunën e Pejës, 

bazuar në kërkesën për strehim të familjeve me asistencë sociale. 

 

4.2.3.  Shfrytëzimi i tokës 
 
Në bazë të dhënave nga shërbimet komunale, digjitalizimit të imazheve satelitore, si dhe llogaritjeve 

tona, gjithnjë në kontekstin e shfrytëzimit dhe destinimit të sipërfaqeve në nivelin komunal, 

konstatohet se territori i komunës së Pejës zë sipërfaqen prej 60259 hektar (60.2 km
2
), ose 5.53% të 

sipërfaqes së Kosovës. Në këtë territor tani jetojnë rreth 96.450 banorë të shpërndarë në 79 

vendbanime, nga të cilat vetëm Peja është qendër e karakterit urban. Shumica e vendbanimeve 

shtrihen në viset e rrafshëta (527 -700 metra të lartësisë mbidetare), duke zënë sipërfaqe të 

rëndësishme të tokës produktive, ndërsa shumë nga ato zgjerohen në mënyrë të pakontrolluar duke 

mbuluar kështu sipërfaqet më produktive bujqësore. Hapësirat kodrinore-malore kanë pjesëmarrje të 

konsiderueshme në territorin e komunës por fatkeqësisht pak po shfrytëzohen dhe kohët e fundit 

gjithnjë e më tepër po braktisen. Kjo tregon për një shfrytëzim joracional të hapësirës në territorin e 
  
komunës së Pejës. Zvogëlimi dhe degradimi i sipërfaqeve bujqësore nga ndërtimet dhe zgjerimi i 
pakontrolluar i vendbanimeve është brengë e cila kërkon menaxhim dhe zhvillim të qëndrueshëm. 
 
E shprehur për kokë banori: tokë bujqësore një banori i takojnë 0.27 ha, dhe po aq- 0.27 ha tokë 
pyjore, që është mbi mesataren e vendit. 

 

 

Varrezat  
Numri total i varrezave në komunë është 111, me sipërfaqe totale me rreth 80 ha. Në qytet, varrezat 
zënë sipërfaqe prej rreth 13.0 ha, nga të cilat rreth 70% janë muslimane. Nga informatat e marra nga 
bashkësitë fetare në Pejë dhe analizat e bëra, shihet se në secilin vendbanim ka varreza, në disa prej 
tyre edhe nga dy ose më shumë. Hapësira ekzistuese për varreza në qytet nuk mjafton, andaj Komuna 
e Pejës është në proces të sigurimit të hapësirës për zgjerimin e tyre. 

Tabela 1. Shfrytëzimi i tokës në ha 
 

Nr. Hapësirat Sip. ha % 

1 Prodhim bujqësor komercial - kullosa 12,833 21.30 

2 Prodhim bujqësor për konsum vetjak - tokë e 14,705 24.40 
 punueshme   

3 Pylltari 27,369 45.42 

4 Miniere dhe gurore tjetër 51 0.08 

5 Industri e lëndës së parë 73 0.12 
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6 Industri e prodhimeve të lehta   

    

7 Shërbim tregtar 180 0.30 

8 
Shërbim i administratës publike, mbrojtjes, dhe  sigurisë 

sociale 60 0.10 
    

9 Shërbim arsimore 57 0.09 

10 Shërbim shëndetësi 17 0.03 

11 Shërbim tjetër Varreza 88 0.15 

12 Muze 1 0.00 

13 Park 13 0.02 

14 Infrastrukture sportive 11 0.02 

15 Infrastrukture e transportit rrugor 1,000 1.66 

16 Infrastrukture e transportit hekurudhor 45 0.07 

17 Infrastrukturë  për  trajtim  të  mbeturinave  - deponi 29 0.05 
    

18 Banim i ulët 2,937 4.87 

19 Banim i lartë 20 0.03 

20 Banim me funksione të tjera 188 0.31 

21 Tokë ujore 569 0.94 

 Totali: 60,259 100 

 

4.3.0.    Kushtet tjera mjedisore të komunës së Pejës dhe ndërtimi gjeologjik i komunës 

së Pejës  
Në ndërtimin gjeologjik të Komunës së Pejës marrin pjesë formacionet gjeologjike të Paleozoikut, 
formacionet e Mezozoikut(Triasiku dhe Jurasiku), dhe formacionet e Kenozoikut(Neogjeni dhe 
Kuaternari).  
Formacionet Paleozoike - takohen në Gryken e Rugovës, përreth fshatit Shtupeq etj, dhe mbulojnë 
një sipërfaqe rreth 20 km

2
 (sipas autoreve: Elezi Z, Kodra A, 2008). Përtej kufirit me Malin e Zi ato 

përhapen gjerësisht në luginën e lumit Rozhajë etj. Shtrirja e këtyre formacioneve është very 
perëndim – juglindje(VVP – JJL) në trajtë ―brezi‖. Këto formacione janë të moshës Devonian – 
Karbonifer dhe Karbonifer.  
Formacionet e Devonian – Karboniferit kanë përhapje të vogël. Përfaqësohen nga ranorë kuarcorë, 
ranorë karbonatikë, mikrokonglomerate, alevrolite, rreshpe gëlqerorësh. Në veri të Pejës, në vendin e 
quajtur ‖Guri i Bardhë‖ dhe në Rugovë, në gëlqerorët e dollomitizuar përcaktohet mosha e 
Devonianit të mesëm me anë të fosileve Amphipora ramosa desquanmata dhe Thamnopora 
boloniensis(si autorve  Elezi Z, Kodra A, 20008). Karboniferi shtrihet normalisht mbi formacionet e 
Devonian – Karboniferit dhe mbulohet me konglomerate – ranorë të Permo – Triasikut të poshtëm 
dhe përfaqësohet nga ranorë kuarc – muskovitikë, grauvaka dhe subgrauvaka feldshpatike, alevrolite 
dhe rreshpe gëlerorësh.  
Formacionet e Mezozoikut – Permo – Triasikut të poshtëm (P – T1) – në stratigrafinë e 
Mezozoikut do të përfshihen edhe formacionete Permo – Triasikut të poshtëm, pasi me to fillon cikli 
Alpin në Dinaride – Albanide – Helenide.  
Në nën njësinë e Pejës formacionet konglomeratike – ranorike të facies Verrukano kanë përhapje të 
gjerë dhe shtrihen mbi rreshpet argjilore dhe ranorike të Karboniferit. Mbi konglomeratet – ranorët 
Verrukana, vijojnë normalisht ranorët, gëlqerorët ranorikë e oolitikë, pelite etj. të facies Seiss dhe 
kampil (Triasik i poshtëm). 
  
Triasiku - në nënnjësinë e Pejës formacionet Triasike kanë përhapje shumë të gjerë dhe 
përfaqësohen të plotë( Trasiku i poshtëm, mesëm dhe sipërm).  



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 57 

 

Formacionet e Triasikut të poshtëm(T1) shtrihen mbi konglomeratet – ranorët e kuqërremtë të 
facies Verrukano dhe përfaqësohen nga ndërshtresa ranorësh, alevrolitesh, gëlqerorë mergelorë etj. 
Mbi shkëmbinjtë mergelorë vijojnë gëlqerorët shtresorë dhe gëlqëerorët ranorikë, më sipër kemi 
dollomitet, gëlqerorët ranorikë dhe gëlqerorët oolitikë.  
Në luginë e Pejës dhe në Bjeshkët e Rugovës në gëlqerorë janë takuar foraminifere të Triasikut të 
Poshtëm: Meandrospira iulia, Frondicularia ëood ëardi, Glomospira sinensis, Gl.triphonensis, 
Ammodiscusincertus, etj. Edhe pranë rrafshnaltës Maja e Nexhinatitetj., gëlqerorët përmbajnë 
makrofaunë: Claria sp., Homonuja sp., Naticella costata, Costtoria costata., Myophoria ef.costata, 
Natica gregaria, Homomya ex gr.fassaensis, Gervilleia sp.etj.  
Formacionet e Triasikut të poshtëm në nën njësinë e Rugovës , normalisht ia lënë vendin më sipër në 
prerje, formacioneve të Triasikut të Mesëm(T2).  
 
Triasikut të Mesëm(T2). Facia e gëlerorëve Han Bulog është e përhapur në rrafshnaltën Maja e 
Nexhinatit, nga formacionete Triasikut të poshtëm, gradualisht kalohet në gëlqerorë pllakorë të 
zinj(5-10m), më sipër në gëlqerorë nyjorë të kuqërremët me amonite me ruajtje jo të mirë. Gëlqerorët 
e kyq nujorë me shtrirje mbi dollomite verdhacake mbajnë amonite dhe ortoceras të Anizianit: 
Sturiasansovini, Ceratites sp., Ortocersa sp., etj., dhe konodonte: Prioniodina kochi, Pr. Ctenoides, 
Gondolella navicula, Gon. Nembergensis, Lonchodina ef. Trinodosus. Më sipër kalohet në 
formacione të Ladinianit.( Elezi Z, Kodra A, 2008).  
Në mjaft sektorë të tjerë Aniziniani dokumentohet me mikrofaunë të pasur: Pilamina densa, 
Meandrospira dinarica, Androthiranella tricarinata etj.  
Ladiniani (T2L) përfaqësohet kryesisht nga gëlerorë pllakorë me ndërshtresa e nyje silicore 100-
200m( Elezi Z, Kodra A, 2008). Në nivele të poshtme kanë tufe andezitike, andezite, porfirite et., 
që i përkasin veprimtarisë vullkanike të riftit. 
  
Ladiniani-Facia e kësaj epoke litologjike përfqësoeht me facien e Gëlqerorëve pllakor me 
ndërshtresa dhe impregnime te silicit  është dokumentuar mjaft mirë në disa pika. Mbi gëlerorët 
amonitikë(Han Bulog) të Anizinianit, ndjekin silicorë dhe gëlerorë me silicorë që përmbajnë: 
Daonella pichleri, D. Udvariensis, D. Pancicostata etj. më sipër kalohet në gëlqerorët e triasikut të 
Sipërm ( T3).  
Në perëndim të Koprivnikut, gëlerorë shtresorë dhe masivë të dolomitizuar përmbajnë mikrofaunë 
të pasur: Teutloporella herculea, T.nadosa, Bacinella ordinata, Tubiphites obscurus, et. Nga 
spongiet veçohen: Colospongia catenulata, Folicutena cantica, Earlandia gracilis, E. Amphimuralis. 
Nga foraminiferat dallohen: Neoendothupra reicheli, Duostomina alta, Frondicularia ëoodëardi etj.  
Në nënnjësinë e Rugovës, në një sektor të gjerë, nga Peja deri në Lubeniq, përhapen gëlqerorë dhe 
dolomite platformike me trashësi deri 200m(Elezi Z, Kodra A, 2008). Në këta gëlqerorë 
dokumentohen tre kate të triasikut të sipërm.  
Në bazë të mikrofaunës dhe mikroflorës, evidentohet kati Kernian në rrafshnaltën e Lumbardhit etj. 
mbi gëlqerorët pllakorë dhe silicorë me fosile Daonella kalohet më sipër në gëlqerorë masivë dhe 
pllakëtrashë me Agatammina austroalpina, Involutina eomesozoica. Në veri të grabenit të 
Koprivnikut, mbi gëlqerorët e Ladinianit shtrihen gëlerorët me megalodonte dhe me foraminiferët: 
Involutina eomesozoica, Trocholina multispira dhe alga Thaumatoporella parvovesiculifera.  
Në rrjedhën e poshtme të përroit Lubeniq, takohen gëlerorë të Kernianit me algën Clypeina beshici 
si dhe me Poikiloporella duplicata, Gyroporella vesiculifera. Në maje të prerjes takohen 
foraminifere të Norianit: Turrispirillina minima, Involutina sp etj.  
Në pjesën më perëndimore të njësisë së Rugovës, gëlqerorët pllakorë me silicorë vijojnë nga 
Ladiniani drejt Triasikut të sipërm dhe më sipër pjesërisht edhe Jurasikut. Gjithashtu, në pjesën 
veriore të Njësisë së Rugovës kanë përhapje të gjerë edhe formacionet gëlqerore e dolomitike me 
prirje pelagjike, që shprehet me praninë e bivalvorëve pelagjikë. Këto prerje, jo vetëm përfshijnë 
gjithë Triasikun por me siguri kapin edhe nivele të Jurasikut. Këtë interpretim e bazojmë në faktin e 
rëndësishëm se në tavan të tyre, në burimin e Drinit të Bardhë dhe në mjaft sektorë të tjerë më në 
veri dhe më në jug shtrihen silicorët radiolarikë të Jurasikut të mesëm(J2).  
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Formacionet e Jurasikut 
 

Në këtë rajon formacionet e Jurasikut përfaqësohen nga Jurasiku i mesëm – sipërm ( J2-3) dhe 
dominon formacioni diabaz-strallorë i cili pёrfaqësohet me njё llojllojshmëri tё madhe tё 
shkёmbinjve sedimentarë, magmatikë e metamorfikë.  
Nga shkëmbinjtë sedimentarë, nё kёtё formacion mё sё shpeshti paraqiten: ranorёt kuarcorë, strallet, 
argjilitet, sugrauvakat, gëlqerorёt ranorikë dhe mergelorë kurse shkёmbinjtё magmatikë paraqiten nё 
formё tё intruzineve tё vogla, derdhjeve dhe damarёve, me trashёsi mbi 40-50 m. Dominojnё 
shkёmbinjtё e asociacionit: spilit - keratofirë, diabazet, melafiret, keratofirёt, porfiritet dhe tufёt 
porfirike. Shumё rrallё paraqiten si tё veçuar edhe gabrot dhe serpentinitet. 

Depozitimet e Neogjenit  
Produktet e neogjenit jane të depozituara në Basenin liqenor të Dukagjinit e cila me nderprerje të 
vogël ka ekzistuar gjatë gjithё Miocenit dhe Pliocenit.  
Sedimentet e Miocenit janë të zbuluara në rrethinen e gjerё te Pejës. Mioceni është i përfaqësuar prej 
konglomerateve kokërrtrasha, ranorëve me thjerrёza zhavorri, mergeleve dhe gëlqerorëve. Shtrirje 
më të madhe në Basenin e Dukagjinit kanë sedimentet e ujërave të ëmbla të Pliocenit. Sedimentet e 
Pliocenit janë të përfaqësuara me konglomerate, ranorë dhe argjila me ndërshtrsa të thengjillit.  
Depozitimet e Kurnaritate 
Në rajonin e Pejës, depozitimet e kuaternarit kanë një përhapje të madhe dhe karakterizohen me 
përbërje të ndryshme gjenetike dhe litologjike. Depozitimet e kuaternarit janë të formuara gjatë : 
Pleistocenit dhe Holocenit.  
Sedimentet e Pleistocenit – shtrihen në të dy anët e Lumbardhit të Pejës.  
Këto terraca paraqesin fundin e vjetër të rrjedhjës së këtyre lumenjve. Pergjatë rrjedhes së këtyre 
lumenjve (Lumbardhit të Pejës) dallohen dy terraca me moshë të ndryshme. Këto terraca janë 
depozitime të shtratit të lumenjve.  
Të dy terracat janë errozivo-akumulative dhe janë të mbuluara me rёra, argjila e zhavore me trashesi 
1 deri 7m të përfaqësuara nga copa: gëlqerorësh, konglomeratesh kuarcore, ultrabazikësh, bazikësh 
të vendosura në mes materialit ranorë, zhavorror dhe alevrolitë. Këto sedimente janë të ndryshme 
dhe varen nga përberja e terrenit përmes të cilit kalon rrjedha e Lumbardhit të Pejës. Sedimentet e 
akullnajave janë të përfaqësuara nga blloqe të konglomerateve kuarcore, gëlqerorësh etj.  
Për arsye së përberja e depozitimeve në terracat lumore është e ngjashme me përbërsit gjeologjik të 
përshkuar nga rrjedha lumore, atëherë me një vëmendje të veçantë është bërë përshkrimi i ndërtimit 
gjeologjik të rajonit të cilin e ka përshkuar Lumbardhi i Pejës.  
Duke u mbështetur nga sa më lartë u përmend, mund të potencohet se materiali i terracave të 
Lumbardhit të Pejës përbehet nga copat e rrepsheve, gëlqerorëve, graniteve, diabazave, kuarciteve 
dhe konglomerateve kuarcore.  
Depozitimet e Holocenit – janë krijime kontinentale të përbera nga tipe të facijeve të ndryshme 
gjenetike si : morena, proluvione, deluvione dhe aluvione.  
Aluvionet shtrihen përgjatë rrjedhjes së Lumbardhit të Pejës dhe të lumenjve të tjerë. Keto 
depozitime përfaqësohen prej rërës, argjilës, surërave dhe zhavorit. 

Tektonika dhe neotektonika e levizjeve trasgresive dhe regresive   
Nga aspekti tektonik Njësia e Pejës përhapet në pjesën veriperëndimore të Kosovës, që përfshin 
Bjeshkët e Nemuna dhe shpatet malore, që bien drejt rrafshit të Dukagjinit.  
Njësia e Pejës në Lindje kufizohet tektonikisht me Njësinë e Drenicës. Në jugperëndim përplaset 
tektonikisht dhe mbihipen mbi Njesinë e Deçanit. Në perëndim të qytetit të Pejës dokumentohet 
vendosja tektonike e Ofioliteve mbi formacionet e Njësisë së Pejës. Kufiri me Njësinë e Malishevës 
është i mbuluar nga molasat neogjenike dhe depozitimet Pleistocen – Holocenike.  
Nënnjësia e Rugovës ndërton pjesën perëndimore të njësisë së Pejës. Në ndërtimin e saj marrin pjesë 
formacionet para Alpine dhe Alpine.  
Formacionet Para Alpine përfaqësohen nga shiste dhe ranorë dobët të metamorfizuar të Devonianit 
dhe Karbonianit. Paraqesin bërthamën e një rrudhe pozitive, pak a shumë izometrike.  
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Formacioni Alpin përfaqësohet nga konglomerate – ranorë të facies Verrukano të Permo – Triasikut 
të poshtëm, shtresa Seiss dhe Kampil të Triasikut të poshtëm, dolomite dhe gëlqerorë të kuq nyjorë. 
Gëlqerorët e Triasikut të mesëm – Jurasikut të poshtëm, përgjithësisht paraqesin prirje pelagjike. Në 
nënnjësinë e Rugovës kemi edhe prani të sektorëve të kufizuar me gëlqerorë platformikë, si p.sh. në 
segmentin Pejë – Lubeniq.  
Në pjesën perëndimore të nënnjësisë së Rugovës shfaqen struktura të rrudhosura sinPejësale e 
antiPejësale me krahë me rënje të butë. Tektonika shkëputëse është afro vertikale. Në rajonin 
Kuqishtë  
– Drelaj – Shtupeq evidentohet një branisje në drejtim jugperëndimor.  
Struktura e gëlqerorëve të Triasikut të Sipërm – Jurasikut të Poshtëm, në pjesën lindore të nën njësisë 
së Rugovës, paraqet monoPejësale me rënje lindore, me kënde 45

0
-60

0
. Të njejtën strukturë kanë 

edhe silicorët radiolaritikë të Jurasikut të mesëm dhe shistet me blloqe( melanzhi tektono – 
olistostromatik) të Jurasikut të mesëm – sipërm ( J2-3), që shtrihen normalisht mbi karbonatet 
pelagjike të Triasikut të sipërm – Jurasikut të poshtëm. Të gjitha këto formacione nga Radavci deri 
në Strellc mbulohen nga molasat neogjenike dhe depozitimet Pleistocen – Holocenike të bazenit të 
Dukagjinit.  
Në perëndim të qytetit të Pejës, pranë kontaktit të masivit të vogël ultrabazik, që vendoset mbi 
gëlqerorët dhe shistet me blloqe, takohet një dalje e kufizuar e flishit ranoro – mergelorë e Jurasikut  

Figura 6. Harta gjeologjike e Komunës së Pejës 
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– Kretakut të poshtëm. Mbulesa e madhe deluviale nuk lejon të studijohet me saktësi përhapja dhe 
marrëdhënja e këtij flishi me formacionet rreth e rrotull, por pozicioni i tij flet në favor të 
interpretimit që ky flish mbulon me shpërlarje, si shkëmbinjtë ultrabazokë, ashtu edhe gëlqerorët 
dhe shistet me blloqe.  
Në kontekstin Paleotektonik, nënnjësia e Rugovës përfaqëson një trevë kalimtare nga platforma e 
Moknës drejt basen – shpatit pelagjik të basenit Oqeanik Dinarik. ( Elezi Z, Kodra A, 2008). 

 

 

4.3.1. Tokat  
Nga e gjithë sipërfaqja e territorit të komunës, 45.70% ose 27.538 ha është tokë bujqësore, 27369 ha 
apo 45.42% tokë pyjore dhe 8.88% janë sipërfaqe tjetër (e ndërtuar dhe ujore). Rreth 50% e 
popullsisë se komunës jetojnë në zona rurale dhe bujqësia është veprimtaria prej së cilës ajo siguron 
ekzistencën e vet. 

4.3.2. Bota bimore dhe shtazore-Flora dhe Fauna   
Komuna e Pejës, shquhet për shumëllojshmëri biologjike e peisazhore. Zona e Bjeshkëve të 
Nemuna me relievin e thyer, burimet, ujëvarat dhe shpellat, strehon një shumëllojshmëri të 
habitateve dhe vegjetacionit, duke përfshirë specie endemike, sub-endemike dhe relikte të bimëve.  
Krahas me pyjet e ahut dhe të lisit, Bjeshkët e Nemuna janë të pasura me pyje të gështenjës dhe 
pishave me karakter relikt dhe endemik - munika (Pinus Leucodermis), molika (Pinas Peace), pisha 
e bardhë dhe e zezë (Pinus silvestris et nigra), etj. Në Majen e Rusolisë rritet një bimë me lule të 
bardha (Leutopodiıım alpinum), kurse në Gubavc forzitia (Forsytia europea).  
Edhe fauna është jashtëzakonisht e pasur e përfaqësuar nga: rrëqebulli (Lynx lynx), ariu i murrmë 
(Ursus arctos), kaprolli (Capreolus capreolus), dhia e egër (Rupicapra rupicapra), shqiponja e 
maleve (Aquila chrysaetos), fajkoi thonj bardhë (Falco naummani), pulegra (Tetrao urogallus), etj. 
Lumenjtë   
janë të pasur me peshq veçanërisht me troftë. Gjithashtu janë prezentë edhe shumë lloje të 
ujëtokësorëve, reptilëve dhe zvarranikëve. Dallohen breshka e pyllit dhe e kënetave, bretkosat, 
hardhucat dhe gjarpërinjtë. Në Bjeshkët e Nemuna jetojnë edhe 129 lloje fluturash nga rendi 
Lepidoptera që e bëjnë rajonin ndër më të pasurit në Evropë për çka është identifikuar edhe si PBA 
(Primeary Buterfly Area). Për shkak të pasurisë së madhe me shpendë, si dhe kalimit të rrugëve 
migratore nëpër zonë, Bjeshkët e Nemuna janë konstatuar edhe si IBA rajone (IBA- Important Bird 
Areas) 

 

4.3.3.    Kushtet dhe karakteristikat klimaterike- meteorlogjike  
Klima e komunës së Pejës sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbi detare dhe sipas 
hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe vjetore,  
është e mesme - kontinentale me ndikim të asaj mesdhetare që depërton nëpër luginën e Drinit të 
Bardhë. Klima malore e regjionit të Rugovës karakterizohet me verën e nxehtë e dimrin e ftohtë 
dhe të gjatë. Temperatura mesatare shumëvjeçare vjetore është 11.6°C. Temperatura mesatare 
shumëvjeçare e korrikut është 21.7°C , ndërsa e janarit - 0,5°C. Temperatura më e ulët e regjistruar 
është -23°C në dhjetor, dhe më e larta 35°C në gusht.  
Sasitë e të reshurave në këtë rajon janë ndër më të mëdhatë në Kosovë. Mesatarja vjetore 
shumëvjeçare e të reshurave në pjesën kodrinore-fushore është rreth 800 mm, e në pjesën bregore- 
malore arrin mbi 1.025 mm. Pjesa më e madhe e këtyre reshjeve bie në dimër në formë bore, por 
edhe shiut. 
      Erërat janë me shpejtësi të mesme 1.3 m/s, më të shpeshtat ato jug-perëndimore dhe 
perëndimore. Lagështia mesatare e ajrit gjatë vitit është 70,2%. Lagështia më e madhe mesatare e 
ajrit është në dhjetor, kurse më e vogla në qershor. 
      Diellosja është e mirë, me një numër të mjaftueshëm ditësh me diell. Numri mesatar i ditëve të 
vrenjtura (75.9) dhe të këthjellta (155. ditë) gjatë vitit është i volitshëm, me 1958 orë në vit. 

 
4.3.4.     Hidrografia dhe hidrologjia në komunën e Pejës 



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 61 

 

 
Komuna e Pejës ka një rrjet të zhvilluar hidrografik si lumenj, përroska, puse, liqene, burime. Duke 
marrë parasysh që mbushen nga reshjet e shiut dhe borës, sasia më e madhe e rrjedhave ujore është 
në vjeshtën e vonë dhe në pranverë.  Në vijim Figura e rrjetiti hidrografik të rajonit të komunës së Pejës 

Figura 2. Harta e Rrjeti hidrografik. 
Lumbardhi i Pejës buron në Bjeshkët e Nemuna në më se 1.900 metra lartësi mbidetare. Në 
rrjedhën e vet të epërme, në Grykën e Rugovës ai është lum malor me një numër të madh 
kaskadash dhe rrymash të shpejta. Në rrjedhën e tij të poshtme, në drejtim të Rrafshit të Dukagjinit, 
Lumbardhi rrjedh qetë duke krijuar shtratin e vet, i cili në disa vende arrin gjërësi deri në 200 m, 
dhe në Grabanicë afër Novosellës derdhet në Drinin e Bardhë. Lumbardhi mbledh disa burime 
përgjatë Grykës së Rugovës si: Lumin e Boges në anën e majtë të tij dhe Lumin e Allagës në 
derdhjen e së cilit në Lumbardh ka kushte për ndërtimin e një akumulacioni relativisht të madh të 
ujit. Sipërfaqja ujëmbledhëse e Lumbardhit të Pejës është 464.8 km2, me një gjatësi prej 57km, 
ndërsa prurja mesatare e ujit është 10,22 m3/sek. 

 
Drini i Bardhë:   është një nga lumenjtë më të mëdhenj, dhe ujëmbledhësi kryesor hidrografik i 
rrafshit të Dukagjinit, me sipërfaqe prej 4340 km2 , gjatësi prej 110.7 km dhe prurje mesatare të ujit 
61.7 m3 /s. Buron afër fshatit Radavc, rrëzë maleve të Zhlebit, në një lartësi mbidetare prej afër 580 
metrash. Në dalje të burimit lumi krijon ujëvarë, e pastaj me zbritje relativisht të vogël, rrjedhë në 
një gjatësi prej afër 110 kilometrash deri në daljen e tij në Shqipëri. 
 

     Figura 7. Harta e Rrjeti hidrografik 
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Sipas Master Planit për Ujëra e Kosovës 1983-2000, potencialet më të mëdha të ujërave 
nëntokësore gjinden në rrafshin e Dukagjinit dhe shfrytëzimi i tyre bëhet kryesisht përmes puseve 
dhe burimeve të cilat edhe në Komunën e Pejës janë të shumtë. 
Në zonën e Rugovës gjenden edhe liqenet glaciale si ai i Kuqishtës (1900 m), Liqeni i Drelajve ( 
1800m), dhe 2 liqenet në Leqinat në lartësi prej 1860 m që shquhen për bukurinë e tyre dhe 
rrethinën e mbuluar me pyje të dendura pishe. 

4.3.5.      Erozioni dhe vërshimet  
Erozioni është një fenomen që rrezikon tokën dhe ka të bëjë me gërryerjen, zhvendosjen dhe 
transportimin e lëndëve të ngurta ose materialit tokësor, kryesisht nën forcën e veprimit të ujit, 
akullit, erës dhe aktivitetit human. Efekti shkatërrues i tij është rezultat i faktorëve klimatik natyror, 
kryesisht i ndikuar nga sasia, lloji, intenziteti dhe kohëzgjatja e reshjeve, lloji dhe shkalla e 
mbulueshmërisë së tokës, pjerrtësia e terrenit dhe përbërja pedologjike si dhe nga faktori 
njeri(prerja ilegale e pyjeve, nxjerrja e zhavorrit, mbi kullotja, veprat ndërtimore pa kriter si dhe 
politika e administrimit te ujërave (kanalizimet, veprat hidrike, pritat etj.). 

. 

Tabela 2. Erozioni në komunën e Pejës sipas kategorive 
 

Erozioni sipas kategorive Sip km² % 

Zonë pa erozion 41.4 6.9 

Erozion shumë i dobët 110.2 18.3 

Erozion i dobët 6.8 1.1 

Erozion i mesëm 147.5 24.5 

Erozion i forte 237.7 39.4 

Erozion shumë i forte 59.4 9.9 

Total: 603 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 8. Harta sipas kategorive të erozionit 
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Dëmet e shkaktuara prej tij ndjehen jo vetëm në bujqësi, pylltari por dhe në fusha të tjera të 
ekonomisë, sikurse urbanistikë, transport, ndërtim dhe energjetikë.  
Kjo dukuri është prezente pothuaj në tërë territorin e komunës në forma dhe intensitet të ndryshëm.  

Zonat më të rrezikuara nga erozioni janë në: Radac, Dugaivë, Shtupeq i vogël, Kuçishtë etj, 
Nga po të njëjtit faktor rrezikohet edhe qyteti i Pejës edhe nga erozioni dhe vërshimet janë të 
rrezikuara:  
1. Bashkësia territoriale Kapeshnica- zona e Zatrave e rrezikuar nga erozioni 

2. Bashkësia territoriale Xhemail Kada dhe 2 Korriku (Jarina Tabjet), zonë e rrezikuar nga 
erozioni dhe ujërat nëntokësore.  

3. Bashkësia territoriale Qendra- kanali i Seravisë, në të cilin derdhen kanalet nga pjesa veriore 
e qytetit, ekziston rreziku nga vërshimet në pjesën qendrore të qytetit.  
4. Bashkësia territoriale Dardania I dhe II- kanali I Dardanisë, kanali i jugut dhe proçkat tjera 
nga ana nga jugore paraqesin rrezik permanent nga vërshimet në këto bashkësi territoriale. 

 

Vërshimet -Përmbytjet si fatkeqësi elementare kërkojnë vëmendje të posaçme. Sot përmbytjet 

konsiderohen dukuri të cilat paraqiten në sezona të caktuara, gjatë shirave të vazhdueshme në zonat 

fushore, shkrirjes së borës, të cilat janë të rrezikshme për jetën e njeriut dhe njëkohësisht 

shkaktojnë dëme të konsiderueshme materiale. 
 
Nuk duhet anashkaluar faktorin njeri i cili në shumë mënyra e ndihmon këtë dukuri. Njeriu i 

stimulon përmbytjet përmes prerjes së pyjeve, ngushtimit dhe degradimit të shtretërve të lumenjve, 

nga shfrytëzimi i pakontrolluar i rërës dhe hedhjes së mbeturinave hedhjen e mbeturinave që 

shkaktojnë mufatje në shtretërit e lumenjve, lëvrimi joadekuat i tokës etj. Të gjithë këta faktorë 

ndikojnë që edhe në këtë komunë herë pas here të ndodhin përmbytje në përmasa të ndryshme. 
 
Në komunën e Pejës zonat e rrezikuara nga vërshimet janë zonat pranë rrjedhave (rreziku nga 
vërshimi i Drinit të Bardhë është në 50% të pellgut të tij.

32
) dhe kjo si rezultat i mungesës së 

argjinaturave mbrojtëse. 
 

 

4.3.6. Gjendja dhe  mbrojtja e mjedisit   
Gjendja e mjedisit në komunën e Pejës nuk është e mirë. Degradimi i tij është rezultat i ndërtimeve 

të pakontrolluara në zonat e mbrojtura të natyrës ashtu edhe jashtë tyre, infrastrukturës jo adekuate, 

shtimit të numrit të automjeteve dhe importimit të mjeteve motorike të vjetruara në Kosovë, importi 

i vajrave dhe derivateve të kualitetit të dobët (me sasi të lart të sulfurit), deponimi i joadekuat i tyre, 

ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga mungesa e trajtimit të ujërave të zeza, prerjes 

së pakontrolluar të pyjeve, akumulimit të plehrave urbane si pasojë e mos menaxhimit të mirë, 

mungesës së riciklimit dhe trajtimit të ujërave të zeza. Për më tepër, degradimi ndodhë edhe nga 

mihjet sipërfaqësore dhe eksploatimi i zhavorrit nga një numër i konsideruar i kompanive (1 

gurëthyes, 20 separacione, 8 eksploatues dhe 7 fabrika të betonit). Gjithashtu edhe sektori i 

transportit është një ndër sektorët që ka ndikim mjaft negativ në gjendjen e mjedisit dhe në cilësinë 

e përbërësve të tij (ajrin, ujin dhe tokën). Ai po ashtu ndikon edhe në fragmentimin dhe degradimin 

e habitateve, ndryshimin e peizazhit, destinimin e shfrytëzimit të tokës dhe trashëgiminë kulturore. 

Kjo gjendje e kërcënon mjedisin duke shkaktuar ndotjen e ujit, ujërave nëntokësorë, ajrit dhe dheut 

dhe si pasojë shkakton dëmtim të resurseve natyror dhe humbje të tokës bujqësore. 
 
4.3.7. Ndotja e ujërave nga shkarkimet kolektive dhe individuale   
Komuna e Pejës është një ndër komunat më të pasura me resurse ujore në Kosovë. Lumenjtë më të 
rëndësishëm janë Lumbardhi, Drini i Bardhë dhe Sushica si dhe për shkak të gjeomorfologjisë Peja 
është e pasur edhe me ujëra nëntokësore. Këta lumenj së bashku me disa degë të tyre krijojnë 
pellgun lumor të Drinit të Bardhë. Ky pellg ka sipërfaqe më të madhe se sa pellgjet e lumenjve të 
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tjerë të vendit tonë. Në komunën e Pejës shkallën e ndotjes së ujërave sipërfaqësore përveç 
shkarkimit të ujërave të zeza e rrisin edhe më shumë hedhja e mbeturinave, shfrytëzimi i rërës dhe 
zhavorrit. Po ashtu, ndotja vjen edhe nga ujërat që bëjnë shpëlarjen e tokave bujqësore dhe 
përdorimi joadekuat i kimikateve në bujqësi. Ndërsa ndotja e ujërave nëntokësorë kryesisht vjen 
nga deponitë e shumta ilegale. 

 

  
Impianti për trajtimin e ujërave të zeza urbane nuk ekziston edhe pse ka kohë që komuna ka 

paralajmëruar fillimin e ndërtimit të tij. Monitorimi i gjendjes së ujërave (cilësinë - ndotjen dhe 

sasinë) e bënë IHMK/AKMM ndërsa monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm e bënë IKSHP, të 

dyja të bazuara në Ligji Nr.04/L-147 për Ujërat në Kosovë. Ndërsa, kompetente për mbrojtjen e 

shtretërve, brigjeve të ujë rrjedhave, kanaleve, tuneleve dhe akumulimeve ujore, brenda zonave 

urbane është komuna. 

 

4.3.8.      Degradimi i lumenjëve  
Në bazë të dhënave komunale si dhe vrojtimeve në terren, shtretërit e lumenjve janë kthyer në 

deponi hedhurinash, si ato të amvisërisë, mbeturina tjera urbane dhe rurale, pastaj shkarkimi i 

ujërave të zeza të vendbanimeve dhe industrisë si dhe nxjerrja e inerteve ka degradua ujin e 

lumenjve. Ndikim shumë të madh ka edhe uzurpimi i shtretërve të lumenjve dhe si pasojë ka 

ndodhur ndërrimi i rrjedhës natyrore të lumit, pastaj ndotja dhe shkatërrimi i biosferës në shtratin e 

lumit dhe përreth tij. 
 
Pasojat e shfrytëzimit të inerteve në mënyrë të pa planifikuar në shtretërit e lumenjve shkaktojnë 
vërshime në tokat bujqësore dhe uljen e nivelit të ujërave nëntokësorë. 
 
Ndikimet negative antropogjene janë prezentë në të gjitha rrjedhjet ujore që kalojnë në vendbanime 

nga hedhja e mbeturinave të ngurta, ku depozitimi i tyre shkakton degradim dhe ndotje që ndikon 

negativisht në arealin biogjeografik të shtratit të lumit.  
Hedhja e mbeturinave janë prezent në të gjithë lumenjtë e Komunës së Pejës. 
 
4.3.9.  Ndotja e Ajrit, Degradimi i Tokës, Ndotja akustike-zhurma 

  
Ajri është element i rëndësishëm i mjedisit dhe domosdoshmëri për jetën. Ndotja e tij nga përzierja 

me substanca që futen në rrugë natyrore apo artificiale (burime antropogjenë), përbën shkakun 

kryesor të përkeqësimit të cilësisë së tij, i cili shkakton një sërë sëmundjesh humane dhe 

degradimin e elementeve të tjera të mjedisit. 
 
Pozita gjeografike e Pejës e cila shtrihet në luginën e Lumbardhit dhe është e rrethuar me Bjeshkët 

e Nemuna larg shkaktarëve kryesor të ndotjes, konsiderohet të jetë ndër komunat më të pastra të 

Kosovës. Këtë e argumentojnë vit pas viti Raportet mbi Gjendjen e Mjedisit të hartuara nga 

AKMM (Agjensioni i Mbrojtjes së Mjedisit). Nga këto raporte të cilat paraqesin matjen e disa 

parametrave ndotës (SO2,NOx,O3,CO,PM10, PM2.5) shihet se qyteti i Pejës ka vlera minimale të 

tyre ndërsa vetëm grimcat e pluhurit PM10 kanë rritje të herëpashershme duke kaluar vlerat e 

lejuare mesatare. Mirëpo këto matje paraqesin ndotjen vetëm në zone urbane përkatësisht në zonën 

ku është i vendosur stacioni matës që gjendet te Sh. fillore ―Lidhja e Prizrenit‖29 i cili në mënyrë të 

vazhdueshme matë ndotjen. Kjo do të thotë që ndotja matet vetëm në sfondin urban e jo në tërë 

territorit të komunës. Andaj për tërë komunën nuk ka të dhëna mbi nivelin e ndotjes edhe pse 

komunikacioni gjithnjë në rritje, përdorimi në masë i automjeteve të vjetra, industria e lehtë, 

deponia e hapura të mbeturinave komunale (me metan dhe CO2), përdorimi i drurit për ngrohje, 

aktivitetet e ndërtimit, gurëthyesit e hapur për eksploatim, avullimi nga rrjeti i zbuluar i ujërave te 

zeza, mungesa e strukturave cilësore te rrugëve shkaktojnë ndotje të konsiderueshme të ajrit. 
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Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja përcakton hartimin e Planeve Lokale të Veprimit për cilësi të 

ajrit të integruar në kuadër Planit Lokal për Veprim në Mjedis, mirëpo në kuadër të PLVM (2009 – 
2015) nuk është i integruar PLV për cilësinë e ajrit. 

 
Degradimi i Tokës  
Toka në komunën e Pejës është e ndotur fillimisht nga ndërtimet ilegale dhe deponitë të 
mbeturinave urbane. Situata përkeqësohet pas reshjeve që pastrojnë këto deponi dhe ndotin tokën. 
Gjithashtu shfrytëzimi i pakontrolluar i pyjeve duke ndikuar në shkatërrimin e sipërfaqeve të tëra, 
të cilat e kanë rolin mbrojtës. Degradimi të mëtutjeshëm bëhet edhe nga mihjet sipërfaqësore nga 
një numër i konsideruar i gurëthyesve, si dhe kompanive për eksploatimin e zhavorrit me ç ‗rast 
humbet toka bujqësore. Rrezik tjetër permanent paraqesin vërshimet që shkaktohen nga të reshurat, 
të cilët të pambrojtur vërshojnë sipërfaqe të mëdha të tokës kualitative bujqësore, shkaktojnë 
erozionin e sipërfaqes së tokave pyjore me bimësi të pakët, varfërimin e shtresës së humusit si dhe 
biodiversitetit. Faktor tjetër është edhe përdorimi joadekuat i pesticideve në bujqësi, që ndikojnë në 
ndotjen e tokës dhe mjedisit në përgjithësi.  
Trendi i ndotjes dhe degradimit të tokës akoma është në rritje dhe si dukuri është më e theksuar 

përgjatë rrugëve kryesore lokale dhe regjionale. Përkundër miratimit të shumë ligjeve që e 

rregullojnë këtë fushë, Ligji për rregullimin e tokës (Nr. 04/L-040, 2012), Ligji për tokën bujqësore 

nr. 02/l-26 , rezultatet në parandalimin e degradimit mungojnë. Për më shumë edhe mungesa e 

monitorimit të vazhdueshëm rezulton me mungesë të të dhënave mbi nivelin e ndotjes, sipërfaqet e 

humbura të tokës bujqësore etj. 

Ndotja nga zhurma  
Burimet më të mëdha të ndotjes nga zhurma në Pejë vijnë nga trafiku dhe transporti rrugor, 

gjeneratorët, veprimtaritë e ndryshme të punës si aktivitetet e ndërtimit, gurëthyesit, paisjet 

industriale. Komuna siopas Ligjit për mbrojtje nga zhurma Nr. 02/L-102 duhet të hartojë Planin e 

Veprimit dhe Hartën e zhurmës. Këto dokumente duhet të identifikojnë lokacionet që i nënshtrohen 

zhurmës, ti prezantojnë në hartë dhe bëjnë propozimin e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e 

ndotjes nga zhurma. Komuna e Pejës nuk i posedon këto dy dokumente. 

4.4.0.    Trashëgimia  kulturore  
Rrethanat historike në territorin e Pejës kanë lënë trashëgimi të pasur kulturore dhe historike dhe 
monumente. Trashëgimi kulturore është çdo gjë që konsiderohet e rëndësishme për të përcjella në 
gjenerata të ardhshme dhe njëkohësisht është pasqyrim i mënyrës së jetesës që është zhvilluar nga 
komuniteti dhe e përcjellë nga një brez në brezin tjetër.  
Në tabelën e mëposhtme prezantohet numri i objekteve të trashëgimisë kulturore sipas kategorive 
(nën mbrojtje të përhershme dhe të përkohshme). 

 

Tabela 3. Trashëgimisë kulturore  
Trashëgimia kulturore, sipas kategorive 
kryesore, numrit dhe shtrirjes hapësinore, 2018  
Kategoritë Numri 

Trashegimia arkitekturale 88 

Trashegimia arkeologjike 22 

Pejzazhet kulturore  

Zonat e vecanta te mbrojtura 1 

Gjithsej 111 

  
Prania e diversitetit tek objektet sakrale në tërë komunën e Pejës dëshmon për një tolerancë ndër 
etnike dhe ndër fetare që ka dominuar gjatë kohës kur janë ndërtuar këto objekte. Vlera të tilla 
pasqyrojnë kulturë të pasur e cila mund të shërbejnë në funksion të zhvillimit turistik. Në mesin e 
këtyre objekteve mund të veçohen:  
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• Kisha Varrezorë e Shën Jeremisë (i takon tipit të trarit, ndërtuar nga druri i bungut dhe është e 

shekullit XVI që është kushtuar Jeremisë, i cili ishte nga fisi më i vjetër në këtë zone); 
 

• Kisha e Zonjës së Bekuar (i takon shekullit XIX ndërsa për planimetrinë dhe tipologjinë e objektit 
të vjetër nuk kemi të dhëna në lidhje me kërkime arkeologjike që do të dëshmonin trajtat); dhe 
 

• Një numër i konsiderueshëm i xhamive ndër ta Xhamia e Bajraklive, Xhamia e Deftedarit, Xhamia 
e Kuqe, Xhamia e Kullës së Sahatit, Xhamia e Jabllanicës Madhe, Xhamia e Dubovës së Madhe, 
Xhamia e Drelajve, Xhamia e Leshanit etj.  
Edhe pse të gjitha objektet në listë të përkohshme kanë vlera të larta megjithatë në mesin e tyre janë 
disa që me atraktivitetin që posedojnë mund të jenë pikë referimi në agjenda turistike. Këtij grupi i 
takojnë: 
Tërësia urbanistike “Çarshia e Vjetër” - Kjo çarshi përbëhet prej 4 njësive themelore si pjesë 
integrale e sistemit tërësor urbanistik: Çarshia e madhe, Çarshia e gjatë, Çarshia e vogël-Okoli, 
Çarshia e shatërvanit. 
  
Patrikana e Pejës (zonë e veçantë e mbrojtur) - Si ndërtesa, edhe patrikana janë jashtë parkut, 
por si zona të veçanta të mbrojtura ato hyjnë në territorin e parkut.  
Është një kompleks manastiresh që gjendet në qytetin e Pejës përgjatë rrugës për në Rugove. Ajo 
është në Listën e Trashëgimisë Kulturore nën Mbrojte të Përhershmen të Republikës së Kosovës e 
klasifikuar edhe si zonë e veçantë në bazë të Ligjit Për Zona Të Veçanta të Mbrojtura (ligji nr.03/L-
039). Klasifikohet në kategorinë e Trashëgimisë arkitekturore/Monument Ansambël. Ky kompleks 
me vlera të rralla ka potencial të jashtëzakonshëm të tërheq vëmendjen e turistëve të huaj. 
  
Konaku i Tahir Begut - Gjendet në Pejën e vjetër që është i ndërtuar në vitin 1800. Deri në vitin 
1960 ishte në qendër të qytetit (ndërmjet objektit të komunës dhe postës), madje u bart në Sheshin 
―Haxhi Zeka‖ ku tani është dhe shfrytëzohet për muze etnografik. Konaku është nën mbrojtje të 
ligjit që nga viti 1955, vendimi nr. 610. Shtrihet në ngastrën nr. 2851/1 harta nr. 31, me sipërfaqe 
prej:14.62 X 13.71m, dhe gjendet në Sheshin ―Haxhi Zeka‖ në Pejë.

34 

  
Kulla e Zenel Beut - Në kuadrin e kompleksit të Zenel Beut në Pejë gjendet kulla dykatëshe, që 
zinte pjesën kryesore për dallim me konakun, i cili ishte në brendësi të oborrit. Sot konaku nuk 
ekziston ndërsa kulla është restauruar pas djegies dhe granatimit nga forcat serbe në vitin 1999. 
Restaurimi është bërë nga pronari dhe tani kulla shfrytëzohet për banim, ndërsa përdhesa është 
shndërruar në lokal dhe elementet konstruktive janë ndryshuar për t‘iu përshtatur funksionit të ri.

35 

 
 
Xhamia e Bajraklive - Në bërthamën e Çarshisë së vjetër në Pejë është ndërtuar Bajrakli Xhamia. 
Donator i kësaj xhamie është Mehmet Fatihu i cili e financoi edhe Xhaminë e Madhe në Prishtinë. 
Xhamia u ndërtua në dekadën e shtatë të shekullit XV. Në kuadër të xhamisë janë edhe varrezat e 
personaliteteve të njohur të qytetit, ku gjenden edhe varri i Haxhi Zekës dhe ai i Ali Pashë Gucisë.  
Varësja nga qelibari (hekur i mesëm, vendi i gjetjes: Banja e Pejës-Pejë) - është eksponati më i 
reprezentativ i trashëgimisë së luajtshme në Komunën e Pejës. 
  
Trashëgimia arkeologjike - si kategori me rëndësi e trashëgimisë kulturore, për të cilën zbulimet 
në territorin e Pejës tregojnë se në këtë hapësirë është i pranishëm procesi i organizuar i jetës 
urbane qysh në kohërat më të lashta. Sipas tabelës së mësipërme janë 22 asete arkeologjike për të 
cilat nevojitet hulumtime shtesë për të përcaktuar vlerën adekuate dhe territorin e shtrirjes së tyre. 
Në figurën në vijim është harta paraqet shtrishmërin e trashegimis natyrore dhe kulturore njërzore  
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Figura 9. Harta Shtrirja e aseteve të trashëgimisë kulturore dhe natyrore 

 

4.4.1. Trashëgimia natyrore  
Trashëgimia natyrore i referohet biodiversitetit duke përfshirë florën dhe faunën, ekosistemet dhe 

strukturat gjeologjike. Atraksionet që konsiderohen potencial për zhvillim të turizmit; zonat dhe 

monumentet natyrore të mbrojtura në Komunën e Pejës sipas kategorive, rëndësisë, vendit dhe 

sipërfaqes janë të paraqitura në tabelën në vazhdim: 

 

Tabela 3. Trashigimia Natyrore 
 

Emërtimi I 

Komun

a 

Sipërfa

qja Viti i Kategoria 

Kategor

ia Përshkrimi i vlerave 

Zonës/Objektit  në ha mbrojtjes në në   

    Kosovë IUCN   

Rezervatet e Natyrës       

Gubavci Pejë 38 1959 II I Rezervat bimor i llojit 
      endemorelikt 

      (Fosythia europeae) 
        

Monumentet e Natyrës       
Burimi I Drinit të 

Bardhë me Pejë 90 1983  III Monument natyrore me 
shpellën dhe 
ujëvarën në      rëndësi gjeomorfologjike, 

Radac      hidrologjike dhe turistike 
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Gryka e Rugovës Pejë 4.300 1985   Rëndësi gjeologjike, 

      

hidrologjike

, Pejëazhore,  
 

      

speleologjike, 

botanike  

Mani Sham Pejë  1957   
Monume
nt natyror me 

(Morus sp.)      karakter botanik  

Maja e zezë Pejë 11.250 1977   
Monume
nt 

memor
ial i 

      natyrës   

 

 

4.4.2.   Vlerësimi Strtaegjik Mjedisor-VSM  në format e krijuara apo të modeluara nga dukuria 

karstike prej shkëmbinjëve karstik - ndertimi gjeologjik i regjionit te shpelles  Gryka e Madhe –

Shtupeç ,Shpellës së Radavcit -komuna e Pejës 

Ne ndertimin gjeologjik te regjionit te  Shpelles Gryka e madhe- K. Pejë, marrin pjese keto njesi 

litologjike: 

 Produktet e Devon – Karbonit  (DC); 

 Produktet e Karbonit  (C); 

 Produktet e Trijasit te poshtm   (T1); 

 Produktet karbonatore te   (T12); 

 Produktet e Trijasit te mesem   (T2); 

 

Produktet e Devon – Karbonit  (DC); 

Kane perhapje te madhe  ne zonen  Grykes se Rugoves dhe me gjere .Perfaqesohen nga ranoret 

kuarcor, ranoret karbonatore mikroonglomerateve dhe gelqerorev rreshpore . Mosha e tyre eshte 

percaktuar nga prezenca e konodonteve  dhe foraminifereve . 

Produktet e Karbonit  (C) 

 Kane perhapje te madhe  ne zonen  Grykes se rugoves dhe me gjere .Perfaqesohen nga 

grauvakat feldshpatoide ,alevroliteve,rreshpeve gelqerore etj. Mosha e tyre eshte percaktuar nga 

prezenca e rendeve te algjeve . 

Produktet e Trijasit te hershem  (T1); 

 Ne harten gjeologjike te zones se shpelles Gryka e madhe-Pejë keto produkte   kane perhapjen 

me te madhe ndaj njesive tjera litologjike . Njiherit kane perhapje te madhe  ne zonen  Grykes se 

rugoves dhe me gjere .Perfaqesohen nga facia karbonatore-ranore me nje trashesi  300 m.zhvillimin 

me te mire e ka ne gryken e rugoves , lumbardhit te Pejes e cila njesi qendron nen njesine gelqerore te 

(T2), . Facia karbonatore-ranore prezentohet nga gelqeroret e mermerizuar rreshpor ngjyre te zeze .me 

fragmente te vogla te foraminifereve.dhe mbetje te krinoideve dhe ostrakodeve. 

Produktet  karbonatore te   (T 1/2); 

Ne harten gjeologjike te zones se shpelles Gryka e madhe-Pejë keto produkte   kane perhapje 

relativisht  te madhe ndaj njesive tjera litologjike . Njiherit poashtu  kane perhapje te madhe  ne zonen  

Grykes se rugoves dhe me gjere . Litologjia e kesaj njesie perfaqesohet nga arenitet gelqerore me 
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shoqerime te mergeliteve, ranoreve dhe konglomerateve gelqerore. Ne baze te materialit faunistik te 

gjetur ne keta shkembinj, mosha e kesaj njesie eshte percaktuar alb-senomaniane. Trashesia e kesaj 

njesie eshte rreth 150 m. perfaqesohet nga laminitet ne sekuencat e te cilave shprehet laminacioni  i 

pjerret dhe ai i valezuar. Ky pozicion I padefinuar I pakove eshte manifestuar nga levizjet 

transpozicionale te cilat kane pamundesuar rekonstruimin e horizonteve ne kuader te kesaj njesie. 

Paleotransporti ne kete njesi eshte kryer kryesisht kah JJL.  

Fig. 10.     Pozita e shpellës “Gryka e madhe-Pejë” në hartën topografike 1:100000 
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Figura 11. Pamja e pozicionit gjeotektonik i zonës së Shpellës Gryka e Madhe  

POZICIONI GJEOTEKTONIK I ZONES SE SHPELLES SE..GRYKA E MADHE  

Regjioni i gjere i Zones se Shpelles Gryka e madhe-Pejë ne rajonizimin  gjeotektonik i takon njësis 

gjeo-tektonike të :  Regjioni malor i alpeve shqiptare, ndersa ne pjesen jugore te zones  ndodhet  njesia 

gjeo-tektonike e masivit Ultrabazik te Deves ,gjersa ne lindje shtrihet njesia gjeo-tektonike e 

DEPRESIONIT NEOGJENIK TE DUKAGJINIT.  
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Produktet e Trijasit te mesem   (T2); 

Keto sedimente jane deponuar ne detrat e cekte neritik , ne kuptim mikrofacial jane mjafte monoton ne 

te cilatat formacione  nuk eshte ruajtur mikrostrukturat primare.Dominojne gelqeroret masiv dhe 

dollomitet ngjyre roze.  

Gryka e Rugovës – si Monument Natyrore është evidentuar në listën ndërkombëtare të zonave të 

mbrojtura, paraqet pjesën më piktoreske të Bjeshkëve të Nemuna dhe karakterizohet me shkëmbinj të 
lartë gëlqeror me numër të madh të shpellave si dhe me lloje bimore, reliktike dhe endemorelike.  
 

4.4.3.  Objektet Speleologjike dhe Gjeomonumnetet natyrore të përfshira në PZHK si e dhënë 

për  hartimin e HZK të komunës së Pejës. 

 
Shpella Gryka e Madhe ndodhet në kilometrin e tetë të Grykës së Rugovës., në anën e djathtë, rreth 
90m mbi shtratin e Lumbardhit të Pejës. Hyrja e shpellës gjendët në lartësin mbidetare 637 m. Gajtësi 
e korridoreve dhe e galerive të hulumtuara është rreth 13.450 m. 
Kjo shpellë  është njëra ndër shpellat më të mëdha në Kosovë dhe regjion. Shpella Gryka e Madhe  
është krijuar nga rrjedhja ujore në shkëmbinjët e triasikut. Në brendësi të shpellës gjendën disa 

lumenjë dhe liqej nëntokësorë të formave dhe madhësive të ndryshme, të cilët kanë ndikuar në 
zgjerimine kordinatave dhe galerive nëntoksore. 
Shpella Gryka e Madhe posedon vlera të rralla natyrore, shkencore, hidrike, biologjike, edukative-
arsimore dhe turistike.Kjo shpellë është një ndër Objektet më të rëndësishme për realizimin e 
ekspeditave hulumtuese dhe turistikke jo vetëm në masivin e Bjeshkëve të Nemuna por edhe në 
regjion , andaj shpesh ka qenë objekt hulumtimi i ekspeditave të speleologëve nga Sllovakia, Bullgaria 
dhe e speleologëve vendës. 
Sheplla Gryka e Madhe gjindet në shkëmbinjët e thepisur të Grykës së Rugovës, 8 km në perëndim të 
qytetit të Pejës, me një gjatësi të korridoreve të shumta prej 13220 m. Është një sistem i ndërlikuar i 
korridorëve të shumta dhe të ndërlidhura mes veti. 
Hulumtimet në këtë shpellë‖ Gryka e Madhe‖ e cila gjendet në Kilometrin e 13 –të të Grykës së 
Rugovës në ngastrën Kadastrale 281/1, fshati Malaj (44 ari )  kanë filluar qysh në vitin 1993, së pari 
nga një grup speleologësh nga Sllovakia, prej vitit 2002 kanë vazhdu këto hulumtime me Speleo-
shoqata nga vendet e ndryshme Evropiane Gjithëmon nën organizimin dhe mbikqyrjen e të vetmes 

Speleo-Shoqat në vendin tone Aragonit nga qyteti i Pejës, si dhe gjithmon me lejen përkatëse dhe 
poashtu mbikqyrjen e drejtë për drejt nga autoritetet lokale dhe qëndrore, Divizioni për mbrojtjen e 
mjedisit pranë KK-Pejë, si dhe Instituti për mbrojtjen e Ambinetit, pranë Ministrisë së Mjedisit). 
Raportet e rregullta janë dorzuar pranë autoriteteve të lartëpërmendura, ndërsa hulumtimet ende 
vazhdoin. 
Nga përvojat e mbledhura gjatë gjithë këtyre viteve dhe ekspeditateve të organizuara posaqerisht në 
këtë shpellë, por edhe udhëtimet dhe eksperioencave e shoqates së speleologeve Aragonot dhe 
Speleologeve eminet ndërkombetar nëpër shpellat e rajonit dhe më gjerë në Evropë, (janë vizitue këto 
shpella: në Slloveni- në shpellën e Postonjës, e cila është e hapur për turistët qyshë në vitin 1898, dhe 
të cilën e vizitoin rrethë 1 – milion turistë në vitë, pastaj shpella Perama afer Shpellës afër qytetit të 
Ali Pashës – Janina në Greçi , e rregulluar dhe e hapur për vizitorët në vitin 1967, Shpella e Gadimës 
pranë Lipjanit, e hapur për vizitorët  më 1974, e shumë të tjera të madhësive të ndryshme). 
Pasë një analize të stërholluar, por edhe nga këshillat e ekspertëve të huaj që e kanë vizitue këtë 
shpellë, kemi ardhë në konkludik që 450 metrat e para të kësaj shpelle Gryka e Madhe mundë të 

rregullohet me infrastruktur përkatëse  edhe për vizitorët e tjeshtë, pa pasur ndonji efekt negativ në 
strukturën dhe mikroklimën e kësaj shpelle, pasi që dekorimet kryesore gjinden shume më thelëë 
brnda kësaj Shpelle dhe ku depërtimi deri tek këto dekorime është i mundshëm vetëm me pajisje 
speciale dhe trajnim të veçant. 

PEJA 
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Në anën tjetër do të hapet edhe një pikë e veçant turistike shumë e rendësishme jo vetmë për qytetin e 
Pejës por edhe për mbarë vendin tonë, sidomos në këtë vitë kur Peja me Bjeshkët e Nemuna Fituan 
vendin e parë në botë si destinacion i ardhshëm turistik dhe kushtet që ofron . 

4.4.4.   VSM sipas metodologjis së përgjithëshme hulumtuese që mundë të zbatohet në PZHK 

për hartën zonale komunale për Objketet e speleologjike dhe gjeomonumenteve 
 

                  Pavarësisht nga qëndrimet tanimë të përmendura lidhur me problematikën e mbrojtjes së 

mjedisit dhe karakteristikat e caktuara metodologjike të zbatuara për nevojat e këtij hulumtimi 
studimor të thjeshtësuardhe themelor për hartimin e hartës zonale –HZK , ekzistojnë një sere faktesh të 
cilat kërkojnë që metodologjia e zbatuar të definohet që në fillim. 
             Analiza e tillë është e nevojshme pasi që mundëson krahasimet e nevojshme të metodologjisë 
së shfrytëzuar për nevojat e këtij hulumtimi me bazat metodologjike të proklamuara në kuadër të 
rregullativës ligjore e cila e mbulon këtë problematikë. Qëllim themelor qëndron në përpjekjen që 
metodologjia e përgjithshme ti adaptohet veçorive të lokacionit me objektet kryesore dhe atyre 
përcjellëse me veprimtarinë e lartëcekur që zhvillohet. 
              Në mënyrë që të përmbushen rregullat e cekura më lartë, procesi i punës dhe funksionalizimi 
i këtij Objekti speleologjik Shpella Gryka e Madhe  duhet të jetë në pajtim me të gjitha rregullat që 
parashihen në lëmin e mjedisit. Për një pikësynim të tillë duhet zbatuar metodologjinë unike të 
hulumtimit. Nevoja për hapa unikë metodologjikë të hulumtimit të politikës mjedisore buron nga 
domosdoja e përmbushjes së parimeve themelore të kompatibilitetit, harmonizimit të nivelit të 
analizës, rregullsisë hierarkike dhe këmbimit suksesiv të informatave. 

             Marrë parasysh parimet e përgjithshme, elaborati i VSM për HZK është punuar ashtu që 
fillimisht janë definuar bazat e hulumtimit, elementet nismëtare programore, rregullativa ligjore në 
fuqi, dokumentacioni ekzistues për objektet kryesore Speleologjike  dhe atyre përcjellëse. Nga 
parametrat themelorë të ndikimeve të mundshme në elaborat analizohen më hollësisht ato ndikime për 
të cilat është vërtetuar se në kushtet konkrete hapësinore përcaktohen marrëdhëniet reciproke të 
Objektiti Speleologjik. Në bazë të treguesve të përfituar, janë hulumtuar mundësitë e mbrojtjes dhe 
avancimit të mjedisit dhe janë propozuar masat përkatëse për zvogëlimin racional të ndikimeve 
negative. 

4.4.5.  Objekte të natyrës jo të gjallë 

Objekte të natyrës jo të gjallë përbëjnë gjeomonumentet, të cilat janë të natyrave të ndryshme . 
Grupimi apo Klasifikimi i tyre bëhet në funksion të formës së shfaqjes dhe të origjinës. 
Në funksion të kriterit të parë dallohen format e vequara dhe peisazhet karakteristike, që formojnë 
komplekse interesante, në të cilin ndërthuren shumë forma të veçuara . në funksion të kriterit të dytë, 

pra të gjenezës, pra të faktorëve apo proceseve që e kanë krijuar, Objektet ndahen në gjeologjike, 
gjeomorfologjike, hidrogjeologjike etj. 

4.4.6.   Forma apo komplekset Gjeologjike  dhe Gjeostratigrafike  
Format apo komplekset gjeologjike lidhen me procese dhe faktorë gjeologjikë të zhvilluara gjatë 
evolucionit paleogjeografik. Ato shprehin një dukuri të caktuar gjeologjike, një formë të veprimit dhe 
shfaqjes së ligjësive gjeologjike, Si të tilla ato kanë vlera shkencore, kulturore  dhe didaktike. Vizitorët 
e tyre njihen konkretisht me dukurinë dhe format e shfaqjes së saj. 
Zakonisht Objektët Gjeologjike kanë shtrirje të mëdha, shpesh dhjetra dhe ndoshta edhe qindra 
kilometra, por për monument natyror zgjidhen vetëm ato sektorë, në të cilët shprehen më qartë 
dukuritë gjeologjike. Si të tilla mund të jenë : Zveshjet gjeologjike unikale, në të cilat janë të 
rradhitura të gjitha moshat e formacioneve që përbëjne një territor të caktuar, shfaqen shkëputje 
tektonike të formave të ndryshme ( hedhje, lartëhedhje, mbihipje etj), mospërputhje këndore dhe 
stratigrafike si dhe dukuri të tjera të rralla strukturore. 
Rëndësi të veçantë kanë fosilet e ndryshme që gjenden në zveshje apo areale të caktuara: Këto fosile 

shpesh kanë përmasa  të mëdha dhe janë të gurrëzuar. Ato duhet të evidentohene studijohen me kujdes 
dhe të shpallen monument  natyre , sepse përbëjne mbetje të gjallesave të caktuara që kanë  jetuar disa  
miliona vjet më parë. 
Duke vizituar këto fosile njihesh pikërisht me këto gjallesa të botës së gjallë, tashmë të zhdukura 
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4.4.7.   Forma dhe komplekset gjeomorfologjike 
 
Format apo Komplekset gjeomorfologjike janë më të dukshme, më të shumëllojshme dhe më të 
përhapura . Ato lidhen me procese dhe faktorë gjeomorfologjike. Janë forma të veçuara dhe 
komplekse apo peisazhe interesante gjeomorfologjike. Në funksion të faktorit apo faktorëve që kanë 
krijuar këto forma ndahen në forma të relievit të modeluara apo të krijuara nga era, akujt, karsti, 
veprimtaria  lumore, detare dhe erozioni, nga forcat e rëndesës dhe format e krijuara nga disa prej 

këtyre faktorëve.  
Meqë monumentet e natyrës  të lidhura me këta faktorë në vendin tonë janë më të shumta e të 
shumëllojshme dhe me që proceset që i kanë krijuar ato njihen më pak nga specialistët jo gjeografë 
dhe gjeologë, për këto procese do të flasim më gjatë. 
 

4.5.0.   Plani i detajuar sipas VSM për ndërtimin e infrastrukturës arkitekturale dekorative për 

vizitorët në objektin speleologjik shpellën Gryka e madhe si e dhënë apo informat për të u 

përfshir në PZHK dhe në hartimin e hartës zonale komunale të komunës së Pejës- HZK 
 
     Së pari duhet të rregullohet shtegu që të qon deri te hyrja  e shpellës, dhe duke fillue prej rrugës 
Pejë –Kuqishtë. Këtu duhet  të intervenohet në shkallët prej gurit, të cilat janë punu para disa vitesh 
me një projekt nga Sektorin për Mbrojtjen e mjedisit- DUMM pranë K.Komunal në Pejë. Konkretisht 
duhet: 

 Të forcohen parmakët në një gjatësi prej 160 m. 

 Të rregullohen dy pushimore përgjatë këtij shtegu me shkallë. 

 Të vihen shenjat informuese si dhe shportat e bërrlogur-mbeturinave dhe disa kariga për ç‘lodhje. 

Në hyrje të shpellës deri te dera e hekurtë në gjatësi prej 25 m duhet të largohen disa gurrë që gjinden 
në mes të korridorrit hyrës, dhe të zgjerohet dhe rrafshohet dyshemeja me rërë. 
Prej derës së hekurtë të vazhdohet me rrafshimin e dyshemesë duke përdorur material nga thyerja e 
disa gurëve të mëdhenjë që gjinden në mes të këtij korridori në gjatësi prej rreth 30 m. 
Prej këtu korridori kryesor vazhdon në të djathtë dhe këtu zbret për 1m dhe parashihen të vendosen 4- 
shkallë nga Alumini Al si dhe mabjtëset për duer në të dyja anët. 
Më pasë koridori vazhdon të shkoj në lartësi ku parashihen 6-7 shkallë të punuara nga Alumini si dhe 
mbajtëset për duer të përforcuara për shkambë me boulona special 12 mm të cilët përdorën në 

shpelltari për sigurimin e litarit. 
Këtu kemi një pusë me ujë mbi të cilin duhet të vendosim një rrjetë të fortë metalike në form të urës. 
Në 50 – 60 m e ardhshme kanë nevojë vetëm për rrafshimin e dyshemesë e pas kësaj vjen një ngjitje 
prej një metre ku vendosën 8 –shkallë nga Alumini dhe mabjtëset  për duer poashtu të përforcuar për 
shkëmbinjë. 
Në 20 metrat e ardhshme kanë nevoj për një zbritje vetëm për rrafshimin e dyshemes deri tek e 
ashtuquajtura Sofra-një shkëmbë i rrafshët në formë sofre. 
Prej këtu kemi një ngjitje të lehtë ku duhet të vendosën tri shkallë Alumini, për të hyrë në koridorin e 
Leopardit ku ka nevoj vetëm për zgjerimin dhe rrafshim. 
Tek stacioni i parë ka nevojë për një zbritje me 6-shkallë, dhe këtu hyjmë në të ashtuquajturin 
Tobogan- një ngjitëje jo shumë e pjerrët prej rreth 20 m dhe këtu duhet intervenimi më i madhë, duhet 
të improvizohen shkallët e punuara në shkëmbë dhe të vendoset nga një litar në të dyja anët i 
përforcuar për tavan. 
Në koridorin e ardhshem ka blloqe të mëdha të shkëmbinjëve të cilët duhet të vendosen në formë të 

shkallëve dhe poashtu të përforcohen në të dyja anët nga një litar të trashësisë 3- 5 cm i cili do të 
shërbej për mbajtëjen dhe kalimin të sigurtë. 
Në pjesën e fundit para se të arrijmë tek lumi nëntoksor është një zbritje prej 10 metra ku do të 
vendosen shkallët nga litari i qelikët dhe do të përforcohen me bulona për shkëmbë. 
Prej këtu e deri te uji ka nevojë vetëm për rrafshim të dyshemesë. 
Do të punohet në tri faza dhe këto do të jenë të ndarë sipas metrazhit, dhe do të fillohet me 100 metrat 
e para. Faza e parë deri në 100 metrat nga fillimi  
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Faza e dytë do të jetë prej 100 – 200 metra ndërsa. 
Faza e fundit prej 200 deri në 450 metra. 
Për ndriqimin do të përdoren LED-dritat të qertifikuara me standartine bashkësisë shumë më pak 
energji, por edhe nuk lëshojnë nxehtësi me qka nuk ndikojnë në rritjen e temperaturës në shpellë. 

Kablloja do të mbulohen me rërë nën dyshemenë e shpellës, ndërsa do të përdoret gjeneratori i cili 
nuk bënë zhurmë, dhe i cili do të vendoset jashtë shpellës. 

Materiali për shkallë do të jetë nga alumini pasi që nuk e dëmton korozioni dhe është më i fortë dhe 

më i qëndrueshëm ndaj lagështisë. 
Nuk do të përdoren materialet e dëmshme siq është qimentoja apo bitumini sepse përveq faktiti që i 
mbyllë kanalet natyrale të kullimit të ujit apo ija ndryshon ujëpërkushmerin , gjithashtu është mjaft i 
vështir të transportohet deri tek hyrja e shpellës për shkak të terrenit  shumë të pjerrët por edhe bartja 
mbrenda në shpellë, në kushtet finansiare që ka për momentin Pronari Fatos Kadallozi i cili  ju ka 
lejuar në forme të koncesionit për Shpellën e Madhe . 
Dera mbrojtëse e shpellës është e punuar nga shufra metalike, që do të thotë se ajri qarkullon lirshëm 
në vazhdimësi nga shpella dhe nga jashtë përmbrenda shpellës. 
Do të vendosën edhe senzorët për monitorimin dhe matjen e dioksidit dhe monoksidit të Karbonit , 
CO2  , COx  , CO , si dhe disa pika për matjen konstante të temperaturës dhe lagështisë së ajrit . 
Kujdes më i madhë do të ti kushtohet ndikim në mjedis dhe mbrojtjes në këtë fushë. 
Ky plan-program i është paraqitur K.Komunal të Pejës , nga i cili është marrë pëlqimi paraprakë që 
është në të mirë dhe në dobii të qytetit të Pejës që kjo shpellë të rregullohet për vizitorë. 

 

Drini i Bardhë – Burimi i Drinit të Bardhë dhe Shpella e Radavcit janë vënë nën mbrojtje në vitin 

1983, si monumente natyrore me sipërfaqe prej 89.94 ha dhe është burimi më i fuqishëm i ujit në 
Kosovë me 5m³/sekondë. Shpella dhe Burimi i Drinit të Bardhë gjenden afër fshatit Radavc, rreth 11 
km larg qytetit të Pejës, pranë rrugës (Pejë-Rozhajë). Këto dy bukuri të trashëgimisë natyror gjenden 
në pjesën verilindore të vargmaleve të Bjeshkëve të Nemuna. Aktualisht, karakteristike e vecantë janë 
ndërhyrjet që kryesisht janë realizuar në Burimin e Drinit të Bardhë rreth Ujëvarës, të cilat konsistojnë 
me ndërtimin e shtigjeve për vizitor, shkallëve, vendosjen e kioskave, ndërhyrjet në rregullimin e 
rrjetit për nevojat e hidrocentralit dhe furnizimit të popullsisë me ujë të pijshëm dhe mbi shfrytëzimi i 
ujit nga ana e hidrocentralit i cili ndikon drejtpërdrejt në uljen drastike të sasisë së ujit në ujëvarë.  
Gubavci – është rezervat strikt i natyrës që nga viti 1959, me sipërfaqe prej 38.24 ha, gjendet në 
pjesën perëndimore të Pejës, duke krijuar një pamje mjaft impozante rrëzë Koprivnikut.  
Maja e Zezë – është monument memorial i natyrës me një sipërfaqe prej 112,50 ha, e përfshirë në 

listën e mbrojtjes që nga viti 1977. Është vend që vizitohet shpesh nga ana e turistëve për paraglajding 

dhe mund të konsiderohet si potencial për zhvillime të ardhshme. 

 

4.6.0.      Zhvillimi ekonomik 
 
Para luftës, ekonomia e Pejës ka qenë e dominuar nga sektori i industrisë (përpunimi i metaleve, 
drurit, lëkurës, ushqimit), bujqësia mjaft e zhvilluar, tregtia dhe zejet tradicionale. Pas vitit 1999 
ekonomia e Pejës ngjashëm me atë të Kosovës, ka përjetuar një ndryshim strukturor si në aspekt të 
pronësisë po ashtu edhe sektorëve ekonomik. Pas procesit të privatizimit, një numër i madh i 
ndërmarrjeve prodhuese ndërruan veprimtarinë ekonomike, ose kanë ndërprerë aktivitetin e tyre. 
Privatizimi nuk ka arritur të rritë punësimin dhe të ringjallë ekonominë e komunës së Pejës në masën 
që pritej. Kjo kryesisht për shkak të mos-përputhjes së aftësive të fuqisë punëtore dhe pamundësisë së 
përshtatjes së shpejtë me trendet e reja të tregut.  
Pavarësisht kësaj, bazuar në traditën e ndërmarrësisë dhe tregtisë, kontributit të emigracionit dhe 

zhvillimit të hovshëm të turizmit, në veçanti gjatë viteve të fundit, Komuna e Pejës rezulton të jetë 

lidere në zhvillimin e NVM-ve. Ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla që u themeluan gjatë 

viteve të kaluara, pritet të luajnë rol thelbësor në zhvillimin dhe rritjen ekonomike të komunës në të 

ardhmen. 
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Zhvillimi ekonomik i pasluftës në Kosovë është orientuar në ekonominë e lirë të tregut, ku 
ndërmarrësia dhe krijimi i bizneseve të vogla dhe të mesme (NVM) kanë rol kyç në procesin 
zhvillimit dhe rritjes ekonomike. NVM-të paraqesin sektorin ekonomik dominues në Komunën e 
Pejës, janë nxitëse të rritjes ekonomike dhe punësimit dhe një faktor i rëndësishëm në përmirësimin e 
efikasitetit ekonomik. Gjatë periudhës 2015 -2018 në komunën e Pejës janë regjistruar 1558 biznese të 
reja ndërsa janë shuar gjithsej 312(rreth 19,5% )prej tyre. Në mbështetje të zhvillimit të këtij sektori, 
Komuna ka bërë thjeshtësimin e procedurave administrative për regjistrim të bizneseve, duke ndikuar 
në përmirësimin e ambientit e të bërit biznes. Aktualisht në Zonën Industriale të Pejës  

 
• ARBK, Qendra e Rexhisrtrimit të Bizmesit në Pejë

 
 

• Strategjia për Zhvillimin Ekonomik në Komunën e Pejës 2013-2017
 

 
operojnë disa nga kompanitë më të mëdha, jo vetëm brenda komunës së Pejës por edhe në nivel 
vendi.  
Bazuar në shënimet e siguruara nga ATK, gjatë vitit 2017 në Komunën e Pejës kanë qene rreth 1,750 

kompani aktive, me rreth 15, 000 të punësuar në sektorin privat. Pjesa dërmuese e tyre ( 71%) janë 

biznese individuale me 1-9 punëtorë, dhe zënë vendin e dytë për nga numri i të punësuarve. Ndërsa, 

rreth 27% të bizneseve janë të regjistruara si shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, dhe punësojnë rreth 

8,520 persona. Ajo çfarë bie në sy është që prezenca e kompanive në pronësi të huaj vazhdon ende te 

jetë e ulët, si për nga numri i ndërmarrjeve po ashtu edhe për nga numri i të punësuarve. 

 

Tabela 4. Numri i ndërmarrjeve sipas llojit të pronësisë 
 

Nr. Lloji i pronësisë Numri i % Numri i 
  ndërmarrjeve  punëtorëve 
1 Biznes individual 1,239 71% 5042 

2 
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 
(SH.P.K) 471 27% 8,52 

3 Ortakëri e përgjithshme dhe e kufizuar 29 2% 165 
4 Shoqëri aksionare 5 0% 1,149 
5 Kompani e huaj 3 0% 31 

 Gjithsej 1,747  14,907 
     

 

Ndërsa analizuar në aspekt të sektorëve ekonomik, shihet se numri më i madh i ndërmarrjeve , rreth 
37% të tyre janë të regjistruara në sektorin e ―Tregtisë dhe shumicë dhe pakicë‖, pasuar nga sektori i 
―Industrisë përpunuese‖ (16%). Sektori i ―Akomodimit dhe sektorit ushqimor‖, që përfshin pjesën e 
bizneseve hoteliere, që lidhet ngushtë më sektorin e turizmit, vërehet që ka një përfaqësim të 
kënaqshëm në totalin e strukturës së bizneseve me rreth 12%. Ajo, çfarë bie në sy është fakti që 
përfaqësimi i bizneseve formale në sektorin e ―Bujqësisë, Pylltarisë dhe Peshkimit‖, gjatë vitit 2017, 
ka qenë në nivel të ulët si për nga numri i kompanive, po ashtu edhe për nga numri i punëtorëve.  
Marrë për bazë trendin e rritjes së sektorit të turizmit në vitet e fundit dhe orientimet zhvillimore të 
komunës për të ardhmen, në vitet në vijim mund të pritet një rritje në numrin e bizneseve që operojnë 
në sektorin e akomodimit dhe sektorit ushqimor.  
Në aspekt të shpërndarjes hapësinore të ndërmarrjeve, mund të themi se bizneset e mëdha veprojnë në 
periferi të qytetit, në kuadër të zonës së planifikuar për zhvillim të industrisë, por edhe përgjatë rrugës 
Pejë - Prishtinë, deri në fshatin Zahaq. Por ajo që vërehet është që ka pasur zhvillime të depove dhe 
bizneseve prodhuese edhe në zona tjera si në Vitomiricë, Brestovik, si dhe në Bellopojë, në zonën e 
rezervuar për zgjerim të banimit. 
 

Tabela 5. Numri i ndërmarrjeve dhe të punësuarit sipas sektorëve 
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Transporti dhe magazinimi 49 3% 302 2 % 

Shërbimet administrative dhe mbështetëse 41 2% 501 3.4% 

Bujqësia; Pylltaria dhe Peshkimi 36 2% 190 1.3% 

Arsimi 32 2% 272 1.8% 

Informimi dhe komunikimi 32 2% 356 2.4% 

Artet, Argëtimi dhe rekreacioni 20 1% 199 1.3% 

Industria nxjerrëse 10 1% 44 0.3% 

Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç 10 1% 16 0.1% 

fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t.     

Aktivitetet e patundshmërisë 7 0.4% 14 0.1% 

Furnizimi me ujë; Kanalizimi; Aktiv. e 
menaxhimit 5 0.3% 296 2%. 

dhe të trajtimit të mbeturinave     

Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi 
social i 3 0.2% 13 0.1% 

detyrueshëm     

Furnizimi me rryme, gaz, avull dhe ajër te 1 0% 1 0.0% 
kondicionuar     

Gjithsej 1.747 100 14.8 100 

OJQ 27  548 3.7% 

Persona fizik 11  95 1.3% 
     

Gjithsej 1.747  15.393 100 
 

4.7.0.   Bujqësia  
Forma e larmishme e relievit, llojllojshmëria e tipeve të tokës, klima e përshtatshme, e favorizojnë 
zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, degë të cilat tradicionalisht kanë pasur rol të rëndësishëm në 
zhvillimin ekonomik të komunës së Pejës. Nga e gjithë sipërfaqja e territorit të komunës, 49% ose 
27.538 ha është tokë bujqësore, 44.69% apo 27. 69 tokë pyjore dhe 6.31% janë sipërfaqe tjetër (e 
ndërtuar dhe ujore). E shprehur për kokë banori: tokë bujqësore një banori i takojnë 0.27 ha, dhe po 

aq- 0.27 ha tokë pyjore, që është mbi mesataren e vendit. Më shumë se 50% e popullsisë se komunës 
jetojnë në zona rurale dhe bujqësia është veprimtaria prej së cilës ajo siguron ekzistencën e vet. 
Përkundër kësaj, janë gjithsej 36 ndërmarrje bujqësore të regjistruara në komunë me gjithsej 190 të 
punësuar. Kjo tregon që pjesa më e madhe e veprimtarisë bujqësore zhvillohet në mënyrë të 
paorganizuar, në ferma familjare me mekanizëm joadekuat dhe me mungesë të masave të nevojshme 
agro-teknike. Vështirësitë tjera me të cilat ballafaqohen fermerët janë ngastrat e fragmentuara dhe me 
sipërfaqe t vogël, teknologjia e vjetër, mungesa e kapitalit qarkullues, mungesa e marketingut, etj.  
Nga aspekti gjeografik, zhvillimi i bujqësisë shtrihet në pjesën e rrafshulëtës me bregore, në 
rrafshinat e Baranit, Logjës, Leshanit e Trestenikut, dhe në zonën e Vitomirics dhe Radacit. Pjesa 

Sektorët Numri i % Numri i % 
 ndërmarrjeve  punëtorëve  

Tregtia me shumice dhe pakicë; Riparimi i 
mjeteve motorike dhe motoçikletave 642 36.7% 6701 45.3% 

     

Industria përpunuese 284 16.2% 2907 19.7% 

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 208 12% 961 6.5% 

Aktivitetet e tjera p.k.t. 107 6% 740 5% 

Ndërtimtaria 102 6% 734 4.9% 

Aktivitetet e shëndetit te njeriut dhe te punës 80 4% 262 1.8% 
sociale     

Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike 78 4% 289 2 % 
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kodrinore malore prfshinë pyjet dhe kullosat alpine n zonn e Rugovs me 13 fshatrat e saj. Komuna e 
Pejës ka kushte mjaft të përshtatshme për zhvillimin e bletarisë duke ju falënderuar llojllojshmërisë 
së bimëve mjaltëdhënëse dhe kohëzgjatjes së vegjetacionit në rrafshin e Dukagjinit.  
Bazuar n Strategjinë zhvillimore lokale 2014-2020, perspektiva e zhvillimit në komunën e Pejës 
është  e bazuar në orientimin e investimeve në pemëtari dhe blegtori, si dhe në kultura me vlera të 
veçanta si perimet dhe bimët mjekuese. E një rëndësie të veçantë konsiderohet ndërlidhja me 
zhvillimin e sektorëve të tjerë ekonomik si agrobizneset dhe turizmi.  

4.7.1.  Lavërtaria  
Lavërtaria është dega kryesore e bujqësisë në komunë. Nga 7.141 ha tokë e punueshme, 4.095 ha 
ose 57 % e sipërfaqes kultivohen me drithëra, prej të cilëve më së shumti gruri me 1989 ha (49%) 
dhe misri me 1825 ha(45%), tërshëra me 224.98 ha dhe më pak thekra dhe elbi.

13
  

Prodhimtaria në përgjithësi është e kënaqshme por nuk ka pasur rritje të dukshme të rendimentit 
ndër vite. Prodhimtarinë më të madhe në vitin 2017 e ka pasur misri me 4.7 t /ha, dhe pas tij gruri 
me 3.7 t /ha tek rendimenti i të cilit vërehet një zvogëlim prej mbi 0.5 t për hektar në mes të viteve 
2015 dhe 2018.  
Bimët foragjere përfshijnë 334.8 ha të tokës së punueshme ose 26.7% të sipërfaqes. Kryesisht 
kultivohet misri i gjelbër (32%), jonxha (30%), bari i përzier (19%) dhe tërfili(17%). 
4.7.2.  Perimtaria-Bazuar në të dhënat nga Regjistrimi i Bujqësisë për vitin 2014, perimet mbillen 

në rreth 425 ha ose 6% të tokës së punueshme në komunë, që është sipërfaqe mjaft e vogël duke 

pasur parasysh kushtet e volitshme agroekologjike dhe traditën bujqve në kultivimin e tyre. Më së 

shumti kultivohen: speci (46%), qepa(11%), lakra(11%), domatja(10%) dhe shalqiri(5%), të cilat 

përfshijnë mbi 80% të sipërfaqeve të mbjella me perime. Nga viti 2015 në vitin 2017 prodhimtaria 

e domateve, trangujve dhe specave ka shënuar trend pozitiv, me shtim të rendimentit prej 

mesatarisht 2t/ ha, në secilën prej tyre.15 Gjithashtu kultivohen mjaft edhe patatet (144 ha) dhe 

fasulja(30 ha).Shumica e kulturave kanë rendimente më të larta në sipërfaqet e ujitura.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

   

 Figura 12. Harta Përshtatshmëria e tokës 
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Hapësira adekuate për kultivimin e perimeve ekzistojnë ne rrafshinën e Baranit për kultivimin e 

specave, territori i Logjës dhe Raushiqit për kultivimin e domates, lakrës, dhe perimeve tjera, kurse 

rrafshina e Trestenikut për kultivimin e patates, specave dhe pemëve te imta - Dredhëzave etj. 

 

4.7.3.  Pemëtaria  
Relievi kodrinoro-malor në disa pjesë të Komunës së Pejës është shumë i përshtatshëm për 
kultivimin e pemëve, një veprimtari tradicionale e fermerëve të kësaj ane. Në veçanti me sukses 
  
kultivohet kultura e mollës. Bazuar në të dhënat nga Regjistrimi i Bujqësisë për vitin 2014, në 
Komunën e Pejës janë rreth 233 ha pemishte. Rreth 76% e kësaj sipërfaqe është e mbjellë me 
mollë, 13% me kumbulla, 4% me dardha, 2.5% me arra, etj. Me prodhimtarinë më të madhe 
prezantohet molla dhe kumbulla me 26,5t gjatë vitit 2016, por në përgjithësi prodhimtaria e pemëve 
nuk ka pasur rritje të theksuar në rendiment gjatë viteve.  
Hapësira adekuate për ngritjen e plantacioneve ekzistojnë ne pjesën bregore qe shtrihet nga fshati 
Zllapek ne drejtim te fshatit Kryshec, Turjakë e tutje në drejtim te fushave të Ndërmarrjes 
shoqërore të Bujqësisë, për rreth fshatrave Qyshk dhe Bllagajë dhe ne drejtim të trekëndëshit 
Vitomiricë, Dubovë, dhe Novosellë.  

4.7.4.   Blegtoria  
Sipërfaqet e konsiderueshme të kullosave dhe livadheve janë potencial i rëndësishëm i komunës së 
Pejës për zhvillimin e blegtorisë e cila në veçanti shtrihet në pjesën e rrafshulëtës së Pejës dhe në 
pjesën kodrinore malore (Rugovë). Bazuar në të dhënat nga Regjistrimi i Bujqësisë për vitin 2014, 
fondi blegtoral në ekonomitë bujqësore përbëhet nga 18199 gjedhë, 8599 dele, 1420 dhi, dhe 829 

derra. Ndërsa numri i shpezëve ishte 90.317.  
Fondi i gjedhëve ka shënuar rritje prej mbi 25%, krahasuar me vitin 2015, ndërsa në fondin e 
deleve dhe dhive rritja ka qenë në një shkallë më të ulët. Rritje ka shënuar edhe prodhimi i 
qumështit, ne veçanti ai i lopës i cili në vitin 2017, është më i lartë për afër 2.000 000 l apo rreth 
6,8%, krahasuar me nivelin e prodhuar në vitin 2015 dhe afër 3.0% krahasuar me vitin 2016. Edhe 
prodhimtaria e mishit në të gjitha llojet e tij ka shënuar trend rritës. Prodhimi i mishit të pulës, zë 
vendin e parë si për nga trendi rritës po ashtu edhe për nga sasia e prodhuar e cila në vitin 2017 
ishte 1200t apo rreth 12.5% më e lartë se sasia e prodhuar në vitin 2015.  

4.7.5.  Pylltaria  
Pyjet mbulojnë rreth 45% të territorit të komunës apo 26.947 ha, ku rreth 32% e të cilave janë në 
pronësi private. Pjesa më e madhe e pyjeve shtrihet në zonën e Rugovës, në Bjeshkët e Nemuna 
dhe dominohet nga vegjetacioni pyjor gjetherënës si: pyjet e dushkut dhe ahut, dhe vegjetacioni 
halor si: pyjet e hormoqit, bredhit, rrobullit e arnenit. Si një prej komplekseve pyjore me cilësi më 
të lartë në vend, pasurisë së jashtëzakonshme të resurseve ujore, relikteve dhe specieve endemike të 
florës dhe faunës, bukurisë së natyrës dhe potencialit turistik, Bjeshkët e Nemuna janë shpallur 
Park Kombëtar në vitin 2012. Kjo zonë menaxhohet nga AMMK dhe Draft-plani hapësinor i cili 
përcakton masat e planifikuara me qëllim të mbrojtjes, ruajtjes dhe përmirësimit të këtij kompleksi 

pyjor është në proces të aprovimit. Në të ardhmen, të gjitha aktivitetet brenda territorit të PN duhet 
të bazohen në këtë plan hapësinor dhe në planin e menaxhimit të parkut. Aktualisht kjo zonë 
përballet me prerje të paligjshme dhe të parregulluara të drunjve.  
Sipas studimit të FAO-s, në vitin 2013 në Kosovë ishin 40 sharra zyrtarisht të licencuara, 17 prej 
tyre në komunën e Pejës, që vlerësohet se kanë përpunuar rreth 10550 m3 dru/vit. Informatat nga 
tereni tregojnë për operimin e gjithsej 31 sharrave në komunë, që dëshmon për një numër të 
konsiderueshëm të operatorëve të palicencuar, ndërsa lënda e përpunuar vlerësohet rreth 20.000m3 
dru/vit. Vlerësohet se më shumë se 70% e lëndës së parë drunore importohet.  
Ndërsa, tregu i prodhimit të lëndëve djegëse nga druri ka shënuar rritje dhe prodhuesi më i madh në 

Kosovë gjendet në Pejë dhe prodhon 14,000 ton /vit pelet dhe 400 ton/vit ashkla druri. Konsumi i 

drurit për djegie është mjaft i lartë, mesatarisht rreth 8.99 m3 dru/vit në amvisëritë rurale, dhe 7.43 
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m3 dru/vit në amvisëritë urbane. Sipas vlerësimit të vitit 2014, bilanci lokal i ofertës/kërkesës në 

komunë është negativ, me një deficit prej -8.373 ton/vit. 

 

4.7.6.     Tregtia  
Tregtia është një nga sektorët ekonomik shumë të fuqishëm dhe pas çlirimit të Kosovës është 
zhvilluar shumë shpejt dhe është bërë sektori më i zhvilluar ekonomik në Kosovës. Gjithashtu edhe 
në komunën e Pejës, pas potencialit të madh bujqësorë, tregtia është sektori më i zhvilluar dhe 
biznesi më i parapëlqyer për shkak se ende mbetet i kushtëzuar nga norma e ulët e investimeve 
kapitale në biznes, mundësia më e lehtë e kontrollit të kapitalit sipas qasjes direkte, tradita, etj. 
 
Për nga struktura e punësimit komuna e Pejës, nuk dallon shumë nga ajo në nivel të Kosovës. Sektori 

i ―Tregtisë me shumicë dhe pakicë‖ punëson numrin më të madh e të punësuarve (45,3%), pasuar 

nga ―Industria Përpunuese‖ (19.7%), dhe ―Akomodimi dhe shërbimi ushqimor‖ (6.5%). 

4.8.0.    Turizmi 

  
Duke i vlerësuar potencialet natyrore dhe të trashëgimisë kulturore me të cilat disponon komuna e 
Pejës, mundësia e zhvillimit të turizmit si një sektor i rëndësishëm ekonomik, paraqet një nga shtyllat 
kryesore të zhvillimit të komunës. Parku Kombëtar i Bjeshkëve të Nemuna dhe monumentet natyrore 
si Shpella e Radavcit me Burimin e Drinit të Bardhë dhe Ujëvarën, Maja e Kopranikut dhe 
monumentet e trashëgimisë arkitekturale dhe arkeologjike paraqesin asete unike për promovimin e 
turizmit në komunën e Pejës.  
Që nga viti 2002, veçanërisht në zonën e luginës së Rugovës ka pasur një rritje të aktiviteteve në 
natyrë. Është zhvilluar infrastruktura përkatëse e turizmit ku produktet e ofruara janë kryesisht 
aktivitete malore verore të mbështetura me një numër hotelesh, bujtinash, bujtina / shtrat me mëngjes 
dhe restorante, të gjitha të arritshme me automjete. Për orientim më të lehtë drejtë zonave turistike të 
Rugovës si dhe pikave të interesit në qytet, është realizuar sinjalizimi adekuat për objektet e 
trashëgimisë kulturore dhe për shërbime rekreative dhe të transportit. Janë hapur dy zyra për 
informacion turistik të cilat ofrojnë materiale promovuese lidhur me ofertën turistike të Pejës dhe 
shërbime informacioni për vizitorë.  
Në aspekt hapësinor zhvillimi i turizmit në komunën e Pejës është i ndarë në 4 zona turistike si: 
Zona e qytetit të Pejës – ofron atraksione kulturore, duke përfshirë vendet historike dhe ngjarjet 
artistike e kulturore të cilat e pasurojnë ofertën turistike: Festivali i Filmave të Animuar ―Anibar ―; 
Festivali i Muzikës Rock ―Into the Park ―; Panairi Tradicional ―Qëndro ne fundjavë, shijo Pejen; 
Lojërat tradicionale të Rugovës, etj. Turizmi kulturor është i motivuar nga interesimi për historinë, 
artin, zakonet popullore dhe mënyrën e jetesës së popullatës vendëse. Në qytet mund të vizitohet 
―shtegu kulturor turistik‖d i cili përmban 14 pika të trashëgimisë të cilat prezantojnë vlerat kulturore 
dhe historike gjatë zhvillimit të Pejës në kohë: trashëgimia arkeologjike e kohërave Ilire të cilat 
mund të vizitohen në muzeun e Pejës, trashëgimia arkitektonike si shtëpitë e vjetra karakteristike dhe 
kullat, kompleksi historik i ―Mullirit të Haxhi Zekës, Çarshia e Vjetër, objektet religjioze, hamami 
etj., muzeu i qytetit ku është e ekspozuar trashëgimia etnologjike si zejet, veshjet tradicionale, 
folklori, zakonet dhe adetet. -  

4.8.1.    Zona Turistike e Rugovës 
 – përfshinë turizmin malor dhe gjendet në veri-perëndim të Pejës, në sipërfaqe prej 32.500 hektar, e 
cila tani është pjesë përbërëse e Parkut Nacional ―Bjeshkët e Nemuna‖. Zona ofron përjetim të 
natyrës së egër të një bukurie të veçantë, pjesë e së cilës janë edhe disa monumente të mbrojtura të 
natyrës. Tani në këtë zonë për të gjithë adhuruesit e rekreacionit dhe aventurës janë zhvilluar shtigjet 
e ecjes dhe çiklizmit malor, ngjitja në shkëmbinj, via ferrata, eksplorimi i shpellave, paraglide si dhe 
rafting në lumin e vrullshëm të Lumbardhit. Gjatë sezonit të dimrit, në Qendrën e skijimit në fshatin 
Bogë mund të zhvillohen edhe aktivitet e ngjitjes alpine apo skijimit. Zona e Rugovës në përgjithësi 
përbëhet nga 13 fshatra të cilat fillojnë në lartësinë nga 1000m - 1800m. Tashmë nga banorët e zonës 
ofrohen edhe vende për akomodim të llojeve të ndryshme si hotele, motele, vila dhe shtëpi 
mikpritëse, si dhe ushqim për vizitorët. 
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Figura 13.   Paraqitja hartografike e parkut kombëtar  “Bjeshkët e Nemuna” . 

  
Maja e zezë – me lartësinë e saj prej 900 m është njëra ndër zonat më atraktive të komunës, nga e 
cila mund të shihet i tërë qyteti i Pejës dhe në raste të qartësisë së lartë edhe krejt Rrafshi i 
Dukagjinit. Aktualisht është njëra ndër pikat më të preferuara për adhuruesit e fluturimeve - 
aktivitetin e paragllajding. 
 

4.8.2.  Parku kombëtar- dhe mundësi për zhvillimin e turizmit 

    Në kuadër të parkut kombëtar duhet të mbrohen ato hapësira reprezentative që janë me rëndësi 

shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të cilat cilësohen me begatshmëri floristike, 

faunistike, Pejëazhore etj., ku faktori njeri nuk duhet të ndërhyjë në mënyrë të paplanifikuar të 

paorganizuar dhe  të pakontrolluar. 
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   Planet e zhvillimit dhe të mbrojtjes së parkut kombëtar duhet të bëhen në atë mënyre që në 

hapësirën e tij, shfrytezimi i resurseve të jetë në mënyre të qëndrueshme  ekologjike dhe sociale për 

të përmirësuar edhe jetën e popullatës lokale. 

   Këto plane duhet të jenë në pajtim me ligjin për parkun kombetare dhe me ligjet ekzistuese të 

planifikimit rajonal ku përfshihet edhe popullata lokale.  

   Ajo pra që florën dhe faunën e Bjeshkëve të Nemuna e bënë të rëndësishme dhe interesante është 

prania e një numri të madh të llojeve endemike, endemorelikte dhe subendemike. 

   Në kuadër të llojeve endemike është i rëndësishëm sidomos grupi i endemikëve lokal, numri i të 

cilëve  është 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Genista hassertiana                                                                           Lilium albanicum 

 

 
    Polygala dorfleri                                                              Dioskorea balcanica 

 

Figura 14. Pamja e habitateve floristike të bimëve endenmike dhe të llojeve endemorelikte 

dhe subendemike  

   Po ashtu, Bjeshkët e Nemuna paraqesin njërën prej qendrave refugjiale të rëndësishme të Gadishullit 

Ballkanik. 

   Në aspektin  vegjetativ Bjeshkët e Nemuna janë sistem malor me dominim të pyjeve gjetherënëse 

dhe halore. 

    Në brezin e ulët malor janë të përhapura  pyjet e dushkut me përfaqësuesit siç janë 

qarri (Quercus cerris), shpardhi (Quercus conferta) e bungu (Quercus petraea).  
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    Mbi këto pyje shtrihen ato të ahut me dominim të llojit ah (Fagus moesiaca). 

   Brezin më të lartë të pyjeve në Alpet Shqiptare e përfaqësojnë llojet halore endemike të Ballkanit  

rrobulli (Pinus heldreichii), arneni (Pinus peuce), 

    Mbi këto është i përhapur çetinaku-kërleka (Pinus mugo) i cili sot është në gjendje të mjerueshme 

nga veprimi i pakontrolluar i faktorit antropogjen.  

   Mbi brezin pyjor janë të përhapura kullotat parësore dhe dytësore. 

   Nga llojet barishtore dhe shkurrore, në viset e larta malore, pos tjerash, si më karakteristike janë:  

zambaku shqiptar (Lilium albanicum), vulfenia (Ëulfenia carinthiaca), ylli alpin (Leontopodium 

alpinum), flokësa alpine (Poa alpina), asteri shqiptar (Aster albanicum), bornmullera (Bornmullera 

dieckyi), driada tetpetalëshe (Dryas octopetala), thrashegra (Vaccinium myrtillus) etj. 

    Nga veprimet e paplanifikuara,të paorganizuara dhe të pakontrolluara janë te rrezikuara disa 

fitocenoza, përkatësisht asosiacione dhe subasosiacione me rëndësi të lartë shkencore dhe 

ekonomike.  

   Veçmas brengos zvogëlimi nga degradimi i vazhdueshëm i disa elementeve floristike endemike si  

rrobulli (Pinus heldreichii), 

arneni (Pinus peuce),  

panja e Heldraikut (Acer heldreichii),  

boshtra (Forsythia europaea) etj., 

    Në Kosovë fatkeqësisht pjesa më e madhe dhe më e rëndësishme e diversitetit biologjik nuk 

është nën kontroll të sistemit të mbrojtjes institucionale, prandaj shumë lloje dhe biotope që kanë 

rëndësi globale, rajonale e kombëtare janë të kërcënuara në mënyrë permanente. 

   Pos tjerash, cak i shkatërrimeve është edhe begatia natyrore e rezervateve.  

Rezervatet dhe monumentet e natyrës në Bjeshkët e Nemuna janë: 

  - Gryka e Rugovës (monument natyre) 

  - Burimi i Drinit të Bardhë(monument natyre) 

  - Rezervati rigoroz natyror i Gubavcit (Rezervat i boshtrës) 

  - Rezervati i Kozhnjerit (Rezervat I dhisë së egër) 

  - Maja e Prilepit (Rezervat i panjës së 

    Heldraikut) 

  - Maja e Ropsit (Rezervat i rrobullit) 

  - Maja e zezë (monument memorial i natyrës) 

   Shfrytëzimi i biodiversitetit duhet të jetë shumë i kujdesshëm, në baza ekologjike dhe i 

planifikuar,  kontrolluar dhe i qëndrueshëm.  

   Rëndësi të madhe strategjike për mbrojtjen e biodiversitetit të Kosovës ka mbrojtja dhe ruajtja e 

llojeve dhe bashkësive bimore endemike, si dhe llojeve të gjitarëve dhe shpendëve të rrëzikuara. 

   Duke pasur parasysh se shfrytëzimi më i madh i resurseve biologjike në Bjeshkët e Nemuna bëhet 

në kuadër të veprimtarisë së pylltarisë, dhe gjuetisë, krahasuar me mbrojtjen e tyre, ndër detyrat 

prioritare të organeve kompetente është mbrojtja e resurseve biologjike dhe, në këtë drejtim, duhet 

të ndërmerren këto masa: 

- Ruajtja dhe përparimi i llojshmërisë biologjike në Bjeshkët e Nemuna. 

- Shfrytëzimi më i arsyeshëm i të mirave natyrore të këtyre bjeshkëve në principin e 

qëndrueshmërisë  dhe për të mirën e brezave të sotshëm dhe të ardhshëm  
4.8.3.   Zona turistike e Podgurit – që përfshin turizmin ambiental dhe agroturizmin, shtrihet në 
veri të Rrafshit të Dukagjinit, rrëzë maleve të Rusolisë e Moknës deri në bregoret që e ndajnë këtë 
zonë me lugun e Drinit. Kjo zonë karakterizohet me ambient jashtëzakonisht të bukur, vegjetacion 
të gufueshëm malor dhe monumente të natyrës si ujëvara e Drinit të Bardhë rrëzë malit të Zhlebit 
dhe shpella e Radacit. Lidhja me zonën e Rugovës dhe bjeshkët e Rozhajës në Malin e Zi, e bëjnë 
këtë zonë me interes të veçantë për turizmin e Pejës. Këtu mund të zhvillohen Aktivitetet e ecjes 
malore dhe ngjitjes në shkëmbinj, lëshimi me paraglide, pushtimi i majave malore me florë dhe 
faunë të pasur. 



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 83 

 

 
Figura 15. Pamja në foto paraqet shfrytëzimin e masës drunore në mënyr iracionale dhe në të 
ardhmen përmes VSM dhe PZHK planifikohet të kontrollohet prerja e pyjeve nga inxhinjerët e 
pyjeve për ruajten e masës drunore në përgjithësi dhe njëtrajtshmërin e shtrirjes së pyjeve.  
4.8.4. Zona turistike EST (Edukim, Sport dhe Turizëm) – është pjesë e zonës urbane e cila pritet të 
jetë një nga pikat më atraktive turistike të komunës së Pejës. Zhvillimi i saj parashihet të bëhet si 
ndërlidhje e tre sektorëve: atij të edukimit - universitetit ―Haxhi Zeka‖ i cili është i vendosur në atë 
zonë dhe pranon gjatë vitit deri në 2000 studentë; sporti - objektet sportive ekzistuese si: stadioni, 
halla e sporteve, fushat e tenisit; turizmit - përmes projektit të qendrës turistike ―Borea‖ i cili ka 
filluar të implementohet e që përfshin ndërtimin e një hoteli, ngritjen e teleferikut dhe shtigjet e 
skijimit. Kjo zonë pritert të tërheq fluks të madh të vizitorëve, duke ndikuar në rritjen e frekuentimit 
edhe në zonat tjera turistike. Pozita strategjike e zonës mundëson ndërlidhje me bjeshkët e Deçanit 
dhe qasje në bjeshkët e Malit të Zi dhe Shqipërisë dhe është potencial për ndërtim të bashkëpunimit 
ndërkufitar në fushën e turizmit.  
Koncepti i zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm të cilin e promovon komuna e Pejës, mbështetet në 
një bashkëveprim të mbrojtjes së mjedisit, mirëmbajtjes së trashëgimisë kulturore dhe çështjeve 
turistike. Në këtë drejtim, përmes bashkëpunimit ndër-komunal dhe ndër-kufitar dhe partneritetit me 
sektorin privat dhe shoqërinë civile, është zhvilluar oferta turistike në tri nivele:  

• Niveli lokal – që përfshin vetëm ofertën e komunës së Pejës (shtegun kulturor brenda qytetit, shtigjet 
e ecjes në Rugovë si dhe aktivitete tjera rekreative që zhvillohen në komunën e Pejës siç janë: Via 
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ferrata, ngjitje në shkëmbinj, Zip Line, Parku i aventurave, eksplorimi i shpellave, çiklizmi rekreativ, 
paraglide, paramotor, etj. 
 

• Niveli rajonal – përfshin ofertat që zhvillohen në Rrafshin e Dukagjinit (shtigjet për ecje malore që 
lidhin disa komuna në Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna; shtigjet e çiklizmit që lidhin disa qytete 
të rrafshit të Dukagjinit, etj.). Në funksion të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit të 
këtij rajoni, është themeluar Organizata për Menaxhim të Destinacionit – Perëndim (OMD – 
Perëndim) si bashkëpunim ndërmjet tri komunave: Pejë, Junik dhe Deçan. 
 

• Niveli ndërkufitar – përfshin ofertat që janë zhvilluar me shtetet fqinje, Malin e Zi dhe Shqipërinë ( 
shtigjet për ecje të gjata dhe të çiklizmit malor që lidhin disa vende nga tri shtetet, si projekti: Majat e 
Ballkanit( Kosovë, Shqipëri, Mali i Zi), Via Dinarica i cila shtrihet prej Sllovenisë deri në Greqi, etj.  
4.8.5.  Kapacitetet akomoduese turistike  
Komuna e Pejës ka arritur të ketë një ofertë të larmishme të llojeve të akomodimit për turistë, ndërsa 
për nga numri i njësive akomoduese, radhitet e dyta pas asaj të Prishtinës. Kategoritë kryesore të 
njësive akomoduese si hotelet, motelet dhe hostelet, gjenden në qytetin e Pejës, ku tani funksionojnë 
më shumë se 13 sosh. Tipet e tjera të akomodimit si bujtina dhe bungallou janë më shumë prezentë në 
zonën e Rugovës. Ofertës akomoduese ende i mungojnë hapësirat për kamping, për të cilat ka 
interesim të madh nga vizitorët por që ende janë në zhvillim e sipër. Ajo çfarë synohet është ngritja e 
standardeve të akomodimit, për të përmbushur pritjet e vizitorëve dhe krijimin e vlerës së shtuar. Një 
dukuri që është gjithnjë e më shumë prezente, është që banorët po i shfrytëzojnë apartamentet e tyre 
për qiradhënie për qëllime turistike.  
 
Trendët e vizitorëve – Numri i turistëve që vizitojnë Pejën është rritur në mënyrë progresive që nga 
viti 2003 e deri në vitin 2017. Për nga numri i vizitorëve vendas dhe të huaj, dhe net qëndrimeve gjatë 
viteve 2008-2015

18
, Rajoni i Pejës radhitet i dyti pas atij të Prishtinës. Gjatë vitit 2017 në Zyrën 

  
për informacion turistik në Pejë kanë kërkuar informacion gjithsej 11.165 vizitorë, mesatarisht 930 
turistë në muaj, apo 30 turistë në ditë. Nga ky numër 6.038 ishin vizitorë të huaj ndërsa 5.127 nga 
Kosova dhe Diaspora. Numri më i madh i vizitorëve është gjatë sezonit të verës. 

 
Tabela 6. Numri i turistëve që kanë kërkuar informacion në zyrën për informacion turistik, 2015-2017 
 

VITI 2015 2016 2017 
Vendorë 3191 3803 5127 
Të huaj 4234 5690 6038 
Gjithsej 7.425 9.493 11.165 

 

Rritja e ofertës turistike, ka rezultuar me rritje të vazhdueshme të numrit të vizitorëve në komunën e 
Pejës. Investimet e qeverisjes lokale dhe të Qeverisë në infrastrukturën rrugore kanë lehtësuar qasjen 
në vendbanimet turistike të Rugovës, duke ndikuar shumë në tërheqjen e turistëve. Nga ana tjetër, 
iniciativat e kapitalit privat kanë qenë të orientuara në zgjerimin e kapaciteteve akomoduese dhe 
shërbimeve turistike. Gjatë vitit 2016 numri i përgjithshëm i vizitorëve në Pejë ka qenë 9,493, prej të 
cilëve 56.4% kanë qenë tëhuaj. Në vitin 2017 numri total i vizitorëve ka shënuar rritje prej 17,6%, 
ndërsa prej gjithsej 11.165 vizitorëve, më shumë se gjysma e tyre (54%) kanë qenë të huaj.  
Numri më i madh i vizitorëve ka qenë nga Shqipëria, përcjellë nga Gjermania, Italia, Turqia, Franca, 
Anglia, SHBA, Holanda, Zvicra e Suedia. 58% të tyre kanë deklaruar se kanë ardhur për ecje malore, 
18% për sporte të tjera aventuriere, 14% për rekreacion, 10% për turizëm kulturor e të tjera. Vizitorët e 
brendshëm, më së shumti vijnë nga qyteti i Prishtinës, Gjakovës, pastaj nga Diaspora, Deçani, Pejësa 
etj.  
Muaji me më së shumti vizitorë në vitin 2017 ka qenë muaji Gusht me gjithsej 924 vizitorë të huaj e 
794 vendorë, e muaji me më së paku vizitorë ka qenë muaji Dhjetor, me gjithsej 98 vizitorë. 
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4.9.0.   Infrastruktura e rajonit përkatësisht komunës të Pejës- Infrastruktura e transportit 

dhe transporti  
Transporti i njerëzve dhe i mallrave në territorin e komunës bëhet përmes transportit rrugor dhe më 

pak atij hekurudhor. Komuna e Pejës posedon një rrjet të rrugëve që ofrojnë lidhje të mira me 

komunat tjera në Kosovë dhe shtetet fqinje. Rrjeti i rrugëve nacionale dhe rajonale që 

administrohen nga niveli qendror, është në gjatësi prej 103 km. Rrugët lokale janë në gjatësi prej 

780 km dhe janë përgjegjësi e komunës. Vija hekurudhore në relacionin F. Kosovë - Pejë është e 

gjatë 81,2 km. 
 
Figura 16. Harta Infrastruktura e transportit 
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4.9.1.      Transporti rrugor  
Në komunën e Pejës modaliteti dominues i transportit është transporti rrugor. Në kuptim të trafikut, 

rruga nacionale M9 e cila e përshkon territorin e komunës në drejtimin lindje-perëndim, është rruga 

më e rëndësishme në komunë. Kjo rrugë nga kufiri lindor me Serbinë, kalon nëpër Prishtinë dhe Pejë, 

duke vazhduar nëpër Rugovë deri në kufirin perëndimor me Malin e Zi. Në drejtim të veriut, përmes 

rrugës R-106(26.5 km), Peja lidhet me vendkalimin kufitar me Malin e Zi në Kullë. Me pjesën jugore 

të Kosovës, lidhet përmes rrugës rajonale R – 107 në drejtimin Pejë-Gjakovë-Prizren (70.3 km). 

Përmes rrugës rajonale R-101 (65.9 km) në drejtim të veri-lindjes lidhet me Mitrovicën. 

Konteksti komunal – Aktualisht, deri në vitin 2018, komuna e Pejës ka rregulluar 600 km gjatësi të 

rrugëve lokale, ndërsa 150 km kanë mbetur të parregulluara. Rrjeti i rrugëve lokale nuk është i 

kategorizuar dhe si pasojë e kësaj, ato nuk dallohen sipas funksionit dhe nuk kanë dizajn adekuat i cili 

do të mbështeste zhvillimet hapësinore dhe urbane në komunë. Kjo është reflektuar në ndërtimin e një 

rrjeti të rrugëve me profile joadekuate të cilat pamundësojnë qarkullimin e kënaqshëm dhe lidhjen e 

duhur të vendbanimeve, apo zonave të ndryshme brenda tyre. 

Komuna posedon një analizë të transportit/mobilitetit për zonën urbane, të hartuar nga projekti 

Mobkos në vitin 2009. Studimi ka analizuar: rrjetin e rrugëve në raport me funksionet e pjesëve të 

ndryshme të qytetit, kapacitetin e udhëkryqeve të mëdha në qytet, lëvizjen e këmbësorëve, parkimin, 

dhe kategorizimin e rrugëve. Mirëpo, jo të gjitha rekomandimet e studimit janë zbatuar. 

Investimet në infrastrukturën e transportit kanë pasur në fokus lëvizjen e automjeteve, përderisa 

transporti i pamotorizuar nuk është adresuar në mënyrë sistematike si model i lëvizshmërisë në tërë 

komunën. Trotuaret, shtigjet për këmbësorë dhe biçikleta janë adresuar deri në një masë 

(rekomandimet e projektit Mobkos), kryesisht bazuar në investimet primare në rrugë. 

Kompania publike Kosovatrans nuk ofron shërbime të transportit për qytetarë, por menaxhon 

hapësirën e stacionit të autobusëve e cila shfrytëzohet nga operatorët privat të linjave ndër-urbane në 

komunë që lidhin qytetin e Pejës me nën-qendrat: Novosellën, Vitomiricën, Terstenikun, Zahaqin, 

Gorazhdevcin, dhe Baranin. Transporti urban nuk ekziston, edhe pse komuna përmes partneritetit  
publiko-privat ka bërë përpjekje për funksionalizimin e tij në vitet 2009 – 2010. Mirëpo, për shkak të 

përfitimeve të ulëta ekonomike të operatorit privat, ky shërbim është ndërprerë. Komuna e Pejës ka 

mundësi shumë të mira për zhvillim të një sistemi të qëndrueshëm të transportit, duke e promovuar 

transportin e pamotorizuar krahas atij për automjete dhe të mbështetur nga transporti urban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17. Zonat e qytetit bazuar në analizën e transportit në raport me shfrytëzim të tokës 
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Analizës së transportit për qytetin e Pejës i paraprinë studimi i projektit Mobkos, duke analizuar 

zhvillimet dhe formën urbane: shfrytëzimin e tokës, qasjen në pjesë të ndryshme të qytetit, përparësitë, 

potencialet dhe sfidat për zhvillim të ardhshëm. Bazuar në këtë metodologji, qyteti është ndarë në 

katër zona për analizë të sfidave dhe mundësive në planifikim të transportit të qëndrueshëm: zona 1 – 

qendra e qytetit, Korzo; zona 2 – shërbimet tregtare; zona 3 - banimi; dhe zona 4 – industria dhe 

biznesi. 
 
Zona 1: Qendra e qytetit – Korzo – Qendra e qytetit, për nga funksioni është zonë mikse: banim, 

administratë komunale dhe e nivelit qendror, institucione arsimore dhe shëndetësore (spitali rajonal, 

QKMF)), hoteleri, biznese të vogla, dhe hapësira publike (korzo – shëtitore, parqe). Si e tillë është 

hapësirë e pëlqyer për banim dhe atraktive për rizhvillim, që e konfirmon numri relativisht i madh i 

njësive të banimit (590 në pesë vitet e fundit), hotelerike, dhe bizneseve të vogla të ndërtuara në këtë 

zonë. Dendësia relativisht e madhe e objekteve për banim, funksionet e kombinuara publike dhe 

private e kanë bërë të pamundur për komunën që të ofrojë-planifikojë infrastrukturë adekuate të 

transportit. Janë vetëm tri akset rrugore (rruga Mbretëresha Teutë, R107, dhe Gjeneral Ëesley Clark) 

që shërbejnë si rrugë mbledhëse urbane, pra e bartin të gjithë ngarkesën e komunikacionit në zonë dhe 

ofrojnë qasje në të gjitha lagjet. Këto tri akse janë të vetmet që kanë profilin e duhur rrugor për të 

ofruar shërbim të transportit për zhvillimet hapësinore në zonë. Rrjeti i rrugëve tjera lokale është i 

çrregullt, me profile të ndryshme, në disa raste shumë të ngushta, gjë që e kufizon qasjen dhe vështirë 

qarkullimin. 
 
Problem tjetër i zonës është parkimi. Në këtë zonë janë në dispozicion 200 vendparkime publike 

përgjatë rrugës Mbretëresha Teutë, (të hotel Dukagjini) dhe tek objekti i QKMF-së. Ekziston edhe një 

numër i parkingjeve private, të cilat shfrytëzohen vetëm nga qytetarët që e vizitojnë qendrën apo 
  
kryejnë punët administrative. Në veçanti, ky është problem i banorëve të ndërtesave të larta shumë 
banesore në këtë zonë meqenëse ato nuk i përmbushin kërkesat minimale për parkim. 
 
Në anën tjetër, qendra ka përparësitë e saj që janë hapësirat publike: korzo - sheshi, parku i lojërave në 

veri të Lumbardhit, dhe parku i vogël dhe i madh që gjenden në jug të Lumbardhit. Këto hapësira 

publike janë relativisht mirë të lidhura dhe ofrojnë qasje të mirë për këmbësorë. Përgjatë tyre janë 

zhvilluar mjaft shumë shërbimet hotelerike duke e bërë zonën si pikë shumë të frekuentuar nga 

qytetarët. 
 
Zona 2: Shërbimet tregtare – Zona e dytë (lagjet Rrokaqielli dhe Haxhi Zeka), karakterizohet si 

hapësirë për banim (te ulët, të mesëm, dhe të lartë), me shumë shërbime tregtare, biznese të vogla, dhe 

më pak shërbime publike ( policia, gjykata, prokuroria, institucione arsimore). Si e tillë është mjaft e 

frekuentuar nga qytetarët. Në këtë zonë gjendet edhe Çarshia e Gjatë, që është hapësirë e rezervuar 

vetëm për këmbësorë. 
 
Në krahasim me qendrën e qytetit, frekuentimi i këmbësorëve dhe veturave është më i ulët, përveç në 

akset kryesore (Mbretëresha Teutë, Bill Clinton, Adem Jashari dhe M9) që e bartin komunikacionin në 

drejtim të qendrës dhe jashtë qytetit. Në krahasim me qendrën, rrjeti i rrugëve edhe pse i parregullt, 

është pak më i qartë ndërsa dendësia e objekteve të banimit është pak më e ulët. Profili i rrugëve, edhe 

pse dallon nga ai i zonës së qendrës, as këtu nuk është adekuat dhe krijon probleme në komunikacion 

dhe parkim. Problemet më të theksuara na paraqiten në lagjet me objekte shumë banesore (rruga Bill 

Clinton, Hysni Zajmi, etj). Mangësi tjetër e zonës është se nuk ofron hapësira publike të mjaftueshme 

për qytetarë, përveç asaj afër Mullirit të Haxhi Zekës. Oborret e SHFMU ―8 Marsi‖ dhe ―Ramiz 

Sadiku‖ janë të vetmet hapësira të cilat mund të shfrytëzohen si hapësira publike. 
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Përparësi e zonës është se pavarësisht nga profili i tyre i ngushtë, rrugët shfrytëzohen për 

lëvizshmëri të përbashkët të automjeteve, biçikletave, dhe këmbësorëve, duke promovuar 

njëkohësisht tre modalitete të transportit. Sigurisht që kjo ka ardhë si pasojë e infrastrukturës jo-

adekuate dhe kontrollit të dobët të zhvillimit. 
 
Zona 3: Banimi – Zona e tretë (lagja Dardania), për dallim nga zonat tjera, si funksion dominues 

ka banimin(kryesisht banimin e ulët), të përcjellë me shërbime publike: institucione arsimore dhe 

ato për sport dhe rekreacion përveç shërbimeve të administratës që i ofron qendra e qytetit. Rrjeti i 

rrugëve në krahasim me të dy zonat tjera është i rregullt dhe me profil më të gjerë. Përveç në aksin 

kryesor Bekim Berisha që shërben si rrugë mbledhëse urbane, nuk ka tollovi në komunikacion. 

Rruga Bekim Berisha dhe R107 ngarkohen në rastet e ngjarjeve sportive në stadiumin Shahin 

Haxhislami, dhe hallën e sporteve. Parkimi nuk është problem i madh në krahasim me qendrën, 

mirëpo në vitet në vijim do të mund të krijohet si i tillë nëse zhvillimet e reja, sidomos objektet 

shumëbanesore, nuk respektojnë normat dhe standardet teknike për vend-parkime. Dardania nuk ka 

ndonjë hapësirë publike apo rrjet të vendosur për këmbësorë dhe biçikleta. Stadiumi i qytetit dhe 

fushat e tij përcjellëse, oborret e shkollave (shkolla Dardania) janë të vetmet hapësira publike që 

mund të shfrytëzohen nga qytetarët. 
 
Përparësi e zonës, është dendësia më e ulët e ndërtimit në krahasim me dy zonat tjera, si dhe qasja e 
lehtë me vetura. Meqenëse afër 20% e zonës është ende e pazhvilluar, kjo ofron mundësi të mirë 

për zhvillim të kontrolluar dhe të rregullt. 
 
Zona 4: Biznesi dhe industria – Kristali si zonë karakterizohet me funksione të banimit (të ulët, të 
mesëm, dhe të lartë), shërbime publike (institucione arsimore), industri të lehtë dhe biznese të 

 

përmasave më të mëdha. Dendësia e ndërtimit në zonë është shumë më e ulët se pjesët e tjera të 

qytetit, kjo për faktin që afërsisht 40% e zonës nuk është e zhvilluar. Janë tre rrugë urbane 

mbledhëse (M9, R101, rruga e Birrarisë) dhe një rrugë urbane mbledhëse/lidhëse (rruga e transitit) 

të cilat e bartin komunikacionin në zonë dhe jashtë saj. Këtu parkimi nuk është problem duke marrë 

parasysh që hapësira është ende e pazhvilluar dhe udhëtimet janë relativisht të ulëta në zonë. Të 

vetmet zhvillime që gjenerojnë kërkesë për parkim, janë bizneset e mëdha që gjenden përgjatë 

pjesës jugore të rrugës Pejë – Prishtinë. 
 
Dendësia e ulët e ndërtimit, rrjeti më i rregullt i rrugëve me profil më të gjerë se në zonat tjera, ka 

ndikuar që zona të ketë qasje shumë më të mirë dhe komunikacion të rrjedhshëm. Në këtë aspekt, 

përparësia e zonës është që mund të ofrojë infrastrukturë të transportit për zhvillime të industrisë, 

biznesit, banimit të lartë, apo edhe banimit me standard më të lartë. 
 

 

4.9.2.  Transporti hekurudhor  
Infrastruktura hekurudhore është mjaft e vjetruar dhe në gjendje jo të mirë. Linja hekurudhore Fushë 

Kosovë-Pejë është një binarësh me një gjatësi 81.2 km, me shtypje boshtore 20.0 ton/bosht dhe 

shtypje gjatësore 6.4 ton/m. Përgjatë linjës ekzistojnë 6 tunele me gjatësi totale 2423 m, 8 ura të 

çelikut, 10 ura të betonit dhe 4 ura të gurit. Në pjesën e hekurudhës që kalon nëpër territorin e 

Komunës, para vitit 1999 kanë qenë në funksion 3 stacione hekurudhore: një më i vogël në Qyshk, 

një në Zahaq dhe stacioni kryesor në Pejë, i vetmi që aktualisht është në funksion. Menaxhimi i 

infrastrukturës hekurudhore është përgjegjësi e kompanisë publike INFRAKOS, ndërsa operimet me 

trena menaxhohen nga TRAINKOS. 
 
Në kushtet e tanishme, hekurudha ka një rol të vogël në transportin e udhëtarëve në komunë edhe pse 

ka interesim të shfrytëzohet. Ndërsa sa i përket transportit të mallrave, kërkesat janë të vogla. Linja 
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nuk është e elektrifikuar dhe për shkak të kushteve teknike aktuale, shpejtësia maksimale e trenave 

është vetëm 50-60 km/h. Kështu, një udhëtim Prishtinë – Pejë merr dy orë, që në kushte optimale 

nuk do të ishte më tepër se një orë. Kjo e bën këtë transport më pak atraktiv për qytetarët dhe 

operatorët e transportit. Aktualisht, vija e rregullt për transport të brendshëm në relacionin Pejë-

Prishtinë funksionon dy herë në ditë, në mëngjes dhe në mesditë. 
 

4.9.3.  Vlerësimi i gjendjes së transportit 
 
Transporti i njerëzve dhe i mallrave në territorin e komunës së Pejës bëhet përmes transportit rrugor 

dhe më pak atij hekurudhor. Rrjeti i rrugëve nacionale dhe rajonale ( M9, R-106, R-107, R-101) në 

gjatësi prej 103km, dhe rrugët lokale në gjatësi prej 780km, i mundësojnë komunës lidhje të mira 

me shtetet fqinje dhe komunat tjera në Kosovë. Vija hekurudhore në relacionin F. Kosovë - Pejë 

është e gjatë 81,2 km. 
 
Modaliteti dominues i transportit është transporti rrugor. Rrjeti i rrugëve lokale është i 

pakategorizuar, pa funksion të qartë dhe dizajn adekuat. Për pasojë, qarkullimi është i vështirësuar 

dhe ka probleme me parkim, në veçanti në zonat me dendësi të madhe si Qendra, dhe në akset 

kryesore të Zonës 2-shërbimeve tregtare. Problemet më të theksuara paraqiten në lagjet me objekte 

shumë banesore (rruga Bill Clinton, Hysni Zajmi, Bekim Berisha, etj.). Zona e bizneseve dhe 

industrisë karakterizohen me rrjet më të rregullt të rrugëve dhe me profil më të gjerë se në zonat 

tjera, ka qasje të mirë dhe komunikacion të rrjedhshëm. Transporti i pamotorizuar nuk është 

adresuar në mënyrë sistematike si model i lëvizshmërisë në tërë komunën. Trotuaret, shtigjet për 

këmbësorë dhe biçikleta janë adresuar deri në një masë, kryesisht bazuar në investimet primare në 

rrugë. Problemet e shkaktuara në qarkullim dhe mungesa e hapësirës për transport të jomotorizuar 

ndikon në masë të madhe në cilësinë e jetës dhe sigurinë në trafik. Transporti ndërurban ofrohet 

nga operatorët privat, ndërsa transporti urban nuk ekziston. Aktualisht, hekurudha ka një rol të 

vogël në transportin e udhëtarëve në komunë. Vija e rregullt e trenit në relacionin Pejë-Prishtinë 

funksionon dy herë në ditë. 

 

4.9.4.    Energjia Elektrike 
 
Distrikti i Pejës (DPE) i cili e menaxhon rajonin perëndimor, ka në përbërje të veten NS 
(Nënstacionet ) Peja1, Peja 2, Deçani, Pejësa dhe Istogu.  
Furnizimi i Komunës së Pejës me energji elektrike bëhet përmes tre nënstacioneve:  

a) Peja 1 - 110/10kVA me kapacitet (31.5+40)MVA; 

b) Peja 2 - 110/10kVA me kapacitet 2x31.5MVA; 

c) Peja 2 - 35/10KVA me kapacitet 2x8MVA;  
Kapaciteti aktual furnizues është 150.5 MVA, ndërsa numri i Trafostacioneve 10/04 kVA në 
komunën e Pejës është 157. Shpenzimi maksimal për stinën verore sillet rreth 48.0 MË ndërsa në 

sezonin dimëror është afërsisht 80.0 MË. 
 
TS Peja 1 dhe Peja 2 furnizohen me energji elektrike nga Peja 3 me LP 110kV, kurse NS Peja 3 
400/110 kV (2X300MVA) furnizohet nga Kosova B me LP 400kV. Linjat ekzistuese ajrore dhe 
tokësore janë si në vijim: 
• Linjat ajrore të tensionit të mesëm, 2018 - 35 kV (9.59km) dhe 10 kV (19.219 km) 
• Linjat tokësore të tensionit të mesëm, 2018 -35 kV (3.54km) dhe 10 kV (42.393 km) 

- Transformatorët, 2018 - 35 kV (2 copë) dhe 10/0.4 kV (157 copë). 
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Figura 18. Harta Shtrirja e rrjetit energjetik dhe telekomunikacionit 
 

Komuna e Pejës ka gjithsej 32.175 konsumatorë, prej tyre: banim (amvisëri) janë 26.739; industri 
14; komercial (biznese) 5.284; dhe ndriçim publik 133. 
 
Për nga sasia e energjisë elektrike të shpenzuar, përqindja e konsumatorëve është si në vijim: 
banimi (amvisni-shtëpiak) 61.19%; industria 7.75%; bizneset 30.35%; dhe ndriçimi publik 0.71%. 
 
Rrugët me ndriçim publik në Komunën e Pejës janë me gjatësi 124.92km‘; gjithsej janë 4.563 trupa 

ndriçues të llojeve dhe fuqive të ndryshme, prej tyre 1.611 janë ndriçues LED (42Ë dhe 50Ë). Në 

këtë aspekt organet komunale duhet sa më parë ti zëvendësojnë trupat ndriçues ekzistues me ata 

LED sepse është shumë më e leverdishme ekonomikisht, si në aspektin e kostos ashtu edhe në 

kursim të energjisë elektrike. Furnizimi i komunës së Pejës bëhet nga termocentralet e Obiliqi dhe 

ka fuqi të mjaftueshme instaluese. Mirëpo, edhe në Pejë, si edhe në tërë Kosovën, ka ndërprerje të 

furnizimit me energji elektrike për arsye të mungesës së prodhimit të mjaftueshëm të saj. 
 
Burim tjetër i energjisë në komunën e Pejës, përpos HC të Radavcit është edhe energjia diellore - 

panelet solar që janë të vendosur në Zahaq (në përfundim të punimeve). Të dy këto burime bashkë 
nuk prodhojnë më shumë se 1MVA energji elektrike. 

 

Vlerësimi i gjendjes – Sa i përket energjisë në komunë, një nga problemet kryesore është gjendja e 

vjetruar e rrjetit elektrik. Shumica e objekteve të banimit furnizohen me energji nga kabllot 



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 91 

 

mbitokësore, të cilat në të shumtën e rasteve janë në gjendje jo të mirë. Rinovimi i këtij sistemi të 

vjetruar është i domosdoshëm dhe duhet të ketë prioritet të lartë. Në kuadër të përpjekjeve për 

ndryshimin e gjendjes në sektorin e furnizimit me energji elektrike, duhet të shfrytëzohen 

potencialet ekzistuese për zhvillimin e energjisë alternative. Para së gjithash, duhet të shqyrtohen 

mundësitë e shfrytëzimit të burimeve alternative të energjisë nga uji, dielli dhe era. 

4.9.5.       Infrastruktura e furnizimit me ujë  
Sistemi i furnizimit me ujë në komunën e Pejës menaxhohet nga KRU ―Hidrodrini‖, ndërsa 
furnizimi për qytetin dhe fshatrat e komunës së Pejës bëhet nga tri burime kryesore dhe atë: 

• Uji i Zi me një kapacitet prej 0.6 m³/s apo 1.440 m³/h.  
• Burimi Drini i Bardhë - A - me një kapacitet prej 3.25 m³/s apo 1.800 m³/h. 

 
• Burimi Drini i Bardhë - B - me një kapacitet prej 0.25 m³/s apo 360 m³/h, burim i cili është 

planifikuar vetëm për fshatrat e Lugut të Baranit. 
 
Përveç këtyre, furnizimi me ujë në vendbanimet e Pejës bëhet edhe nga 2 rezervuar akumulues 

(balancues), njëri në qytet me kapacitet prej 3.000 m³ dhe tjetri në Levoshë me kapacitet prej 1.500 

m³. Në këto dy vende ekzistojnë edhe dy stacione klorinimi. Njësia operacionale në Pejë ka dy 

stacione kryesore të pompimit dhe 15 stacione tjera ndihmëse. 
Rrejti shpërndarës është i ndarë në: rrjetin primar i cili më tutje ndahet në 4 segmente, dhe në rrjetin 
sekondar të përbërë nga 6 tubacione me gjatësi të përgjithshme 420.2 km‘.  
Komuna e Pejës bashkë me qytetin ka 79 vendbanime, 17 prej të cilave janë pa rrjet të ujësjellësit. 

Prej tyre, 15 janë në zonën malore të Rugovës dhe vetëm dy janë në zonën e rrafshinës në pjesën 

lindore të komunës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Figura 19. Harta Qasja në rrjetin e ujësjellësit 
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4.9.6.      Sistemi i kanalizimit  
Kanalizimi përfshin tërë rrjetin e kanaleve për mbledhjen e ujërave të zeza dhe të ujërave 

atmosferik, të cilat shtrihen nga secila ekonomi familjare, institucion dhe biznes, përgjatë sistemit 

të ujësjellësit dhe kryesisht përgjatë rrugëve të vendbanimeve përkatëse në një thellësi që nuk e 

pengon komunikacionin e deri tek vendi i derdhjes. 
 

Rrjeti i kanalizimit fekal - Sistemi i kanalizimit fekal në Komunën e Pejës është i tipit të ndarë, 

ndërtimi i të cilit ka filluar me zhvillimin e qytetit të Pejës dhe ka vazhduar deri në ditët e sotme, por 

ende është nën nivelin e duhur. Në shpërndarjen e rrjetit të kanalizimit rol kyç luan konfiguracioni i 

terrenit. Kështu, të gjitha ujërat e zeza pa përjashtim, pa ndonjë trajtim paraprak, shkarkohen në 

lumenjtë e qytetit, përkatësisht në Lumbardh. 

Kolektori kryesor që përcjellë ujërat e kanalizimit fekal është nga betoni. I gjithë rrejti i kanalizimit 

fekal në pjesën urbane dhe rurale që menaxhohet nga KRU ―Hidrodrini‖, kryesisht është i ndarë në dy 

segmente: në rrjetin primar me 17.6 km‘ gjatësi dhe në rrjetin sekondar, i cili është i ndarë në 4 

segmente tjera me gjatësi prej 76.25 m‘, të cilat bashkë arrijnë gjatësinë prej 92.86 km‘. 
 
Rrjeti i kanalizimit atmosferik – Në qytetin e Pejës ekziston një sistem për largimin e ujërave të 
shiut në kuptimin e një sistemi të dizajnuar dhe të ndërtuar në parimet dhe normat inxhinierike, por i 
cili 
nuk mirëmbahet rregullisht. Përveç në qendrën e ngushtë të qytetit ku ekziston sistemi gypor i 

kanalizimit të shiut, në pjesët tjera të qytetit ekzistojnë kanale të hapura, ose në rastet më të shpeshta 

ujërat e shiut vërshojnë rrugët dhe pronat e qytetarëve pas çdo reshje. Sistemi i kanalizimit është i tipit 

të ndarë, me gypa që janë me dimensione dhe materiale të ndryshme siç janë betoni, azbesti dhe PVC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Harta Qasja në rrjetin e kanalizimin fekal 

 
Ndërtimi i kanalizimit atmosferik, ka filluar më vonë se ndërtimi i kanalizimit fekal për arsye se 

qyteti i Pejës, ka pasur dhe ende ka shumë kanale të hapura të cilat janë shfrytëzuar për bartjen e 
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ujërave atmosferik. Rrjeti i kanalizimit atmosferik i gjithi është i orientuar në drejtim të Lumbardhit 

dhe derdhet në shumë pika pa trajtim adekuat. 

Në territorin e komunës së Pejës ekzistojnë gjithsej 19 kanale të hapura, të cilat bëjnë bartjen e ujit 

e të reshurave atmosferike duke përfshirë edhe një sasi të konsiderueshme të ujit që vjen nga disa 

burime. Pjesa më e madhe e tyre kanë pjerrësi mjaft të theksuar, me çka krijohen kushte për bartje 

të materialit të ndryshëm duke ndikuar edhe në paraqitjen e erozionit në terren. Pikërisht kjo ishte 

arsyeja për fillimin e rregullimit të tyre, diku rreth viteve të 70-ta, gjë që vazhdon edhe sot 

 

4.9.7. Grumbullimi dhe menaxhimi i mbeturinave  
Bazuar në Ligjin për mbeturina (Ligji 04/l-60), dhe Rregulloren Komunale për Menaxhim të 

Mbeturinave, komuna e ka të krijuar sistemin për menaxhim të mbeturinave për territorin e vet. Për 

më tepër, në vitin 2016 ka miratuar ―Planin për Menaxhimin e Mbeturinave 2016-2020‖ zbatimi i të 

cilit bëhet përmes Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Inspektoratit Komunal për Mjedis. Në  
komunën e Pejës grumbullimin, bartjen dhe deponimin e mbeturinave e kryen Kompania Rajonale 
―Ambienti‖. 

Figura 21. Harta Menaxhimi i mbeturinave  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Mbeturinat deponohen në deponinë rajonale në Sferkë, e cila ka kapacitet prej 1.500.000 m3. Kjo 
deponi i shërben Komunës së Pejës, Pejëss, Deçanit dhe Istogut gjegjësisht 174.235 banorëve (sipas 

regjistrimit të vitit 2011). Edhe pse e ndërtuar sipas standardeve, gjendja aktuale dhe menaxhimi i 
kësaj deponie nuk është aq i mirë, për shkak të përzierjes së ujërave sipërfaqësore me rrjedhën që del 

nga deponia. Prania e metaleve të rënda, kimikateve dhe produkteve të vajrave në deponi, bëjnë që 

ky lokacion të jetë burim potencial i ndotjes. Për më tepër, mos funksionimi i pompave të lagunës 
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dhe mos mbulimi i mbeturinave bëjnë që gjendja të përkeqësohet edhe më shumë. Kësaj deponie i 

mungon edhe ura matëse moderne, andaj bazuar në të dhënat del se kjo deponi është në fund të 
kapacitetit deponues. 

 
Mbledhja e mbeturinave bëhet në dy mënyra: kryerja e shërbimit me kontejnerë 1,1 m³ dhe 7 m³ dhe 

kryerja e shërbimit derë me derë (shtëpi për shtëpi). Rrjeti i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave 
në Pejë është 600km, me 400 kontejnerë të vëllimit 1,1 m

3
 dhe 15 të vëllimit 7 m

3
. 

 

Ndërsa spitali dhe objektet tjera shëndetësore krijojnë sasi të mëdha të mbeturinave 

medicinale, të cilat në komunën e Pejës arrijnë masën prej rreth 27 t në vit4 nga të cilat 30% 

digjen në furrën djegëse dhe pjesa tjetër hidhet me mbeturina tjera. Të dhënat e viti 2017 

tregojnë se në deponinë rajonale në Sferkë janë deponuar 32.821.00 t/vit, mesatarja e 

mbeturinave komunale të grumbulluara në Kosovë ka qenë 229 kg/banor/vit, përkatësisht 

0.63 kg/banor/ditë. Ndërsa, Komuna e Pejës e ka mesataren komunale përafërsisht 340.3 

kg/banor/vit, përkatësisht 0,93. Kg/banor në ditë. Në përbërje të kësaj vlere përveç 

mbeturinave shtëpiake, hyjnë edhe mbeturinat e aluminit, qelqit, plastikës, etj. 

Vlerësimi i gjendjes së mbeturinave  

 
Sa i përket menaxhimit të mbeturinave, në komunën e Pejës grumbullimin, bartjen dhe deponimin e 

mbeturinave e kryen Kompania Rajonale Ambienti, të cilat deponohen në deponinë rajonale në 

Sferkë. Deponia është e ndërtuar në vitin 2001, me sipërfaqe prej 3.6 ha5 dhe me një zonë mbrojtëse 
përreth prej 20m. Bazuar në gjithë të dhënat, del se kjo deponi është në fund të kapacitetit deponues. 

Aktualisht, regjioni i Pejës ka mbulesë relativisht të mirë me shërbime të mbledhjes së mbeturinave 
(72.3%)6. Qyteti i Pejës e ka shkallën më të lartë të mbulimit në rajon (85.1% dhe 17,483 klientë) 

ndërsa shkallën më të ulët të arkëtimit, 65.5%. 
 

 

Tabela 7. Menaxhimi i mbeturinave në Komunën e Pejës 
 

  Kategoritë Numri i klientëve Sasia e gjenerimit 

1  Amvisëri 15200 21334 t/vit 
     

2  Publik 188 3282 t/vit 
     

3  Komercial 2520 8205 t/vit. 
    

Gjithsej  32821 t/vit 
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4.9.8. Sfidat e identifikuara 
 
Bazuar në gjendjen ekzistuese (profilin) komunale janë identifikuar sfidat kryesore si çështje më të 

theksuara me të cilat aktualisht përballet komuna e Pejës. Sfidat me të cilat përballet komuna e 

Pejës janë:  
• Shërbime jo cilësore administrative  
• Mungesa e infrastrukturës dhe pajisjeve në arsim dhe shëndetësi  
• Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë  
• Shpërngulja e popullsisë nga viset rurale-kryesisht i brezit kufitar  
• Mungesa e qendrave sekondare dhe infrastrukturës urbane  
• Ndotja dhe degradimi i mjedisit  
• Mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe kulturore  
• Humbja e tokës bujqësore nga zhvillimet e pa kontrolluara  
• Ekonomi e pa zhvilluar dhe jo e balancuar 

• Infrastrukturë jo cilësore dhe e pa mjaftueshme 
  

 

 Demografia Sfidat:  
- Ndalimi i migrimit te banoreve jashtë komunës. 
 - Ruajtja e trendit te rritjes se popullsisë. 

 Nevojat zhvillimore 
-   Integrimi i të rinjve në zhvillimet ne komunë 

 Ekonomia 
- Përshtatja e edukimit me nevojat e tregut; 

- Stimulimi i krijimit të NVM-ve në sektorin e prodhimit; 

- Përmirësimi i klimës për bizneset e reja;; 

 Nevojat zhvillimore: 

• Nxitja e zhvillimit të kapaciteteve agro-industriale; 
 

• Bashkëpunim më i afërt ndërmjet shkollave dhe bizneseve me qëllim përmirësimin e shkathtësive 
të punëkërkuesve; 
 

• Rritja e aftësisë konkurruese dhe eksportuese të NVM-ve përmes futjes së standardeve; 
 
• Intensifikimi I bashkëpunimit komunë-biznese për partneritete publiko-private; 

 Bujqesia  Sfidat : 
-   Ndalimi i humbjes së tokës bujqësore; 

-   Sigurimi i tregut të qëndrueshëm për plasman të produkteve bujqësore;  
- Kompletimi i infrastrukturës teknike për mbështetjen e veprimtarive bujqësore; - Dëmtimi i pyjeve; 

 Nevojat zhvillimore: 

-   Mbrojtja dhe konsolidimi i tokës bujqësore;  
      -    Mbështetja e fermerëve në ngritjen e serave dhe kapaciteteve për ruajtjen e prodhimeve bujqësore; 

-   Zhvillimi i një sistemi funksional të ujitjes dhe mbrojtja nga ndotja e ujit për ujitje; 

-   Diversifikimi i prodhimtarisë dhe sigurimi i tregjeve, lidhja me industritë përpunuese; 

 

4.9.9.  Turizmi  

o Qasja strategjike ndaj zhvillimit të sektorit të turizmit, si prioritet për komunën e Pejës; 

o Mungesa e një pakoje të integruar të turizmit për komunën e Pejës, duke përfshirë natyrën dhe 
trashëgiminë, në funksion të zhvillimit ekonomik; 
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o Financimi i kufizuar nga qeveria qendrore dhe lokale; 

o Zhvillimi i Infrastrukturës adekuate fizike të turizmit; 

o Përgatitja e kuadrit adekuat për menaxhimin e turizmit dhe ofrim kualitativ të shërbimeve; 

o Promovimi i vazhdueshëm i ofertës turistike në nivel regjional dhe ndërkombëtar; 

o Zhvillimi i produkteve të reja turistike; 

o Promovimi PPP në zhvillimin e sektorit turizmit; 
 

5.0.0. Ujësjellësi, kanalizimi dhe ujitja-  Sfidat:  
- Mbulueshmëria me rrjet te ujësjellësit, kanalizimit dhe grumbullimi i mbeturinave në tërë territorin e 

komunës;  
- Ofrimi i shërbimeve (ujit) në zonat me pjerrtësi në qytet dhe viset rurale (edhe ato që posedojnë rrjetin);  

- Zvogëlimi i humbjeve të ujit; 

- Rekonstruimi i rrjetit në zonat me rrjetë të vjetërsuar në veqanti  (gypat e azbestit);  
- Evitimi i kyqjeve ilegale në rrjetin e infrastrukturës teknike (energjetike, ujësjellës, kanalizim 

atmosferik, sisteme të ujitjes);  
- Ndotja e mjedisore si pasojë e përmbytjes e këtyre kanaleve gjatë reshjeve; - Përmbytjet e 
shpeshta e disa rrugëve dhe pjese te qytetit;  
- Futja nën menaxhim të ―Drinit të Bardhë‖ i tërë rrjetit të ujitjes, - Rekonstruimi dhe mbyllja e 
kanaleve të ujitjes;  
Kërkesat për të ardhmen 
Investimet në Ujësjellës  

• Investimi në rehabilitimin e sistemeve të ujësjellësit (zëvendësimi i gypave të vjetër me të ri) dhe 
zgjerimin e tyre; 

• Reduktimi i humbjeve të ujit (administrative dhe teknike); 

• Mbrojtja e burimeve të ujit; dhe  

• Zgjerimi i rrjetit dhe përfshirja e rrjetit të kanalizimit të ujërave fekale dhe atmosferike; Investimet 

në kanalet e ujitjes. 

• Rehabilitimi i kanaleve dhe zgjerimi i rrjetit të ujitjes. 
• Sasia e pamjaftueshme e ujit në muajt korrik - gusht nga mungesa e të reshurave dhe temperaturat e 

larta;  
• Mënyra tradicionale e ujitjes – ―ujitja me përmbytje― konsiderohet jo efektive; Ndryshimi i kësaj 

forme të ujitjes kërkon mjete financiare, por do të ndikonte shumë në avancimin e prodhimtarisë 

bujqësore; 

• Infrastruktura e vjetruar dhe e amortizuar e sistemeve të ujitjes; 

• Eksploatimi i zhavorrit në tokat bujqësore e bashkë me te edhe dëmtimi i rrjetit të ujitjes; 

• Urbanizimi i egër dhe i pakontrolluar i tokave bujqësore;  
• Ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore, ku çdo vit ka zvogëlim të sipërfaqeve nën sistem të ujitjes;  
• Ujërat e ndotura nga mjedisi urban pamundësojnë kultivimin e shumë kulturave sidomos atyre 

perimore; 
• Shkarkimi i ujërave të zeza në kanalet e ujitjes ka ndikuar në uljen e intensitet për ujitje; 

• Pastrimi i vështirë i kanaleve prej dheut të cilat krijojnë humbje të mëdha të ujit; 

• Një pjesë e madhe e familjeve jetojnë jashtë shtetit dhe toka e tyre nuk punohet fare; 

• Toka bujqësore e pa konsoliduar dhe e parregulluar me komasacion; 

• Humbja e interesimit (mungesa e perpsektivës)të gjeneratave të reja e fermerëve për punimin e 

tokave të tyre; 
 

• Kontrolli i ndërtimeve afër objekteve energjetike; 
 

• Futja nën menaxhim të Drinit të bardhë i tërë rrjetit të ujitjes; 
 

• Rekonstruimi dhe mbyllja e kanaleve të ujitjes; 
 

• Mungesa e sistemit ngrohjes qendrore; 

Kërkesat dhe nevojat për të ardhmen 
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Bazuar në strategjitë e sektorit të energjisë janë përcaktuar rekomandimet dhe masat e veprimit në 
lëmine e elektroenergjetikës:  

1. Rehabilitimi i rrjetit, me qëllim të reduktimit të humbjeve teknike dhe përmirësimit të sigurisë së 
furnizimit; 
 

2. Ndërtimi i nënstacioneve prej 110/(20)10kV; 
 

3. Kalimin nga rrjeti distributiv ajror 10 kV në rrjetin distributiv kabllovik 20kV; 
 

4. Zëvendësimi i TS 10/0.4 kV me ato 20/0.4kV; 
 

5. Eliminimi gradual i trafostacioneve TS 35/10kV dhe kalimi në TS 110/20kV; 
 

6. Zëvendësimi i linjave ajrore 230/400V me kabllo-gërshetë apo edhe kabllo nëntokësore; 

 

5.1.0. Ngrohja  Sfidat: 
-   Mungesa e sistemit ngrohjes qendrore. 

Kërkesa dhe nevojat për të ardhmen:  
- Hulumtimi i mundësive për ndërtimin e sistemit të ngrohjes të bazuar në energji nga burimet e 

ripërtrishme. 
 

Vlerësimi i gjendjes  
1. Në aspektin e ngrohjes, Komuna e Pejës nuk ka sistem të ngrohjes qëndrore. Për ngrohje, kryesisht 

përdoret druri ose energjia elektrike. 

- Menaxhimi i mbeturinave - Sfida: 

-   Menaxhimi i qëndrueshëm i mbeturinave 

Nevojat dhe kërkesat  për të ardhmen:  
- Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbeturibave në tërë territorin e komunës - Ndërtimi I deponisë 
se re të mbeturinave në Sferkë 

 

- Infrastruktura e transportit dhe transporti - Sfidat:  
- Qasja e vështirësuar në zonën urbane, BT Qendra, Sahat Kulla, Karagaq (rrjeti i ngushtë i rrugëve, 

rrugë pa dalje dhe kërkesat e mëdha për objekte shumëbanesore)  
- Gjendje e vështirësuar e parkimit në zonën urbane (BT Qendra, Sahat Kulla, Karagaq)  
- Organizimi i transportit urban  
- Mungesa e transportit hekurudhor për mallra (Zahaq) 

 
- Transporti i rënduar në qendër të qytetit nga automjetet që qarkullojnë në drejtim të grykës së Rugovës 

dhe anasjelltas.  
- Përparësia e këmbësorëve dhe biçikletave në rrugë 

 
- Komunikimi i mangët në mes të nivelit qendror dhe komunës për investimet në infrastrukturë rrugore  

Nevojat dhe kërkesat  për të ardhmen:  
Hartimi i planit të mobilitetit; 

- 5.2.0.   Shëndetësia dhe përkujdesja sociale - Sfidat e identifikuara:  
-   Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në zonat malore; 
 

- Mirëmbajtja e standardit të shërbimeve në objektet shëndetësore; 
 

- Akomodimi i kërkesave për strehim për persona të riatdhesuar(depërtuar); 
 

- Buxheti i pamjaftueshëm për të përmbushur kërkesat për asistencë sociale; 
 

- Ofrimi i politikave lokale për programe të banimit social të integruar; 
 
- Zbutja e varfërisë dhe papunësisë; 

 
- Mirëmbajtja dhe rehabilitimi I objekteve të infrastrukturës shëndetësore; 
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- Ndërtimi i institucioneve të reja shëndetësore në afat të gjatë bazuar në zgjerimin e 
vendbanimeve dhe projeksionet e popullsisë; 

 
- Rritja e numrit të mjekëve familjarë; 

 
- Ndërtimi i kapaciteteve për banim social; 

 
- Stimulimi i përkujdesjes së organizuar për të moshuarit; 

 

5.3.  Arsimi dhe Sfidat  
-   Shkalla e ulët e përfshirjes së fëmijëve ne edukimin parashkollor; 
 
- Ndërlidhje jo e volitshme e Arsimit për Aftësimin Profesional me kërkesat e tregut të punës; 
 - Mungesa e kushteve për kryerjen e punës praktike nëpër shkolla (punëtoritë, laboratorët, rrjeti i 
teknologjisë informative);  
-   Buxheti i kufizuar për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës shkollore;  
Nevojat zhvillimore 
 
- Ndërtimi i shkollave të reja në periudhën pesëvjeçare në Fidanishte, Leshan dhe Kryshec;  
- Ndërtimi i objektit të Shkollës së muzikës dhe Shkollës së Artit;  
-   Ndërtimi çerdheve në tetë bashkësi territoriale dhe nënqendra; 
 

       - Sigurimi i kushteve infrastrukturore për ndarjen e Shkollës Ekonomike në Shkollë Ekonomike dhe në    
Shkollë Bujqësore; 
 
- Ndërtimi i infrastrukturës përcjellëse sportive në kuadër të shkollave; - Miëmbajrtja dhe renovimi i 
objekteve shkollore; 

 

5.4.  Objektet e dministrates publike-  Sfidat  
- Sigurimi i hapësirave / kushteve për punë për funksionimin e bashkësive lokale;  

              Nevojat dhe kërkesat zhvillimore  
- Funksionalizimi i Zyrës së Vendit në Drelaj;  
- Sigurimi i hapësirave për zhvillimin e veprimtarive të përfaqësuesve të këshillave lokalë;  
- Sigurimi i buxhetit për kompenzimin e përfaqësuesve-stafit të këshillave lokalë;  
- Të shikohet mundësia e grupimit të objekteve administratës për funksionim më efiçient; 

 

5.5. Infrastruktura sociale  -  Sfidat  
- Sigurimi i objekteve të reja të kulturës, artit, sportit e rekreacionit dhe përmirësimi i qasjes në këto 

objekte për të gjithë banorët e komunës së Pejës; 
- Mirëmbajtja adekuate e objekteve të artit, sportit, kulturës, rekreacionit, komunitetit në nën 
qendra; 
- Sigurimi i hapësirave të reja publike për nën qendrat dhe për zonën urbane dhe standardizimi i 
mirëmbajtjes; 
- Mirëmbajtja e objekteve fetare dhe objekteve përcjellëse; 

- Sigurimi i hapësirave të reja për varrezat dhe mirëmbajtjen adekuate të tyre. 

Nevojat zhvillimore  
Në përgjithësi zhvillimi i mëtejmë i sektorit të infrastrukturës sociale, është i lidhur me planifikimin e 

objekteve të reja të kulturës, dhe në disa raste renovimin e atyre ekzistuese për ti adaptuar ato për 

përdorim të mëtejshëm në funksion të aktiviteteve në fushën e kulturës.  
- Parandalimi i rreziqeve dhe menaxhimi i FNFT;  

Nevojat për të ardhmen:  
- Zhvillimi dhe koordinimi i sistemit të paralajmërimit të hershëm (FNFT) 

5.6.  Trashëgimia kulturore, natyrore dhe turizmi - Sfidat: 
 
- Menaxhimi i zhvillimeve brenda dhe rreth perimetrit të zonës mbrojtëse të monumenteve TK 



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 99 

 

 - Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i aseteve TK-  trashëgimia kulturore në funksion të turizmit 
dhe zhvillimit Ekonomik. 
  

- Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i vlerave të TN -trashëgimia natyrore në funksion të turizmit 
dhe zhvillimit ekonomik 
 

 Nevojat për të ardhmen: Trashëgimia kulturore  
-   Pengimi i dukurive negative  
-   Dizajnimi i politikave për mbrojtjen e aseteve të Trashëgimia kulturore  
 
- Përcaktimi i kufirit dhe perimetrit tek lokalitetet arkeologjike dhe vazhdimi i hulumtimeve. 
 - Hartimi i planeve menaxhuese  
-   Vetëdijesimi i qytetarëve  
-   Definimi i rolit të trashëgimisë në funksion të turizmit. 

- Themelimi i Shoqatës së Pronarëve të aseteve të trashëgimisë  

 Trashëgimia natyrore: 

 Hartimi i politikave në nivel lokal për mbrojtjen e trashëgimia natyrore. 

  Menaxhim efikas i TN- trashëgimia natyrore. 

 Krijimi i bazës së të dhënave për menaxhim më të lehtë të TN- trashëgimia natyrore (Florës,faunës, 

etj). 

 Ndërtimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të qeverisë lokale dhe asaj qendrore 

 

5.7. Vendbanimet dhe Banimi - Sfidat: 
 

- Kontrollimi i zhvillimit jashtë zonës urbane, në zonat rurale, sidomos në Vitomiricë dhe Bjellopole;  
- Zhvillim i pa balancuar i vendbanimeve;  

- Ruajtja e zonave të banimit brenda vendbanimeve përkitazi me planet hapësinore; 
 

- Koncentrimi i kontrollit të zhvillimeve për industri në zonën industriale ekzistuese – BT Kristal;  
- Mungesa e politikave lokale fiskale për rregullimin e banimit të përballueshëm; 

 
- Mos balancimi i kërkesës për banim me ndërtimet e reja në dispozicion (fondi aktual banesor); 

 
- Menaxhimi i presionit në zona të caktuara për ri-zhvillim. 

- Kërkesat e mëdha të qytetarëve dhe ndërtuesve/investitorëve për objekte shumë banesore në zonën 

urbane, BT Qendra, Sahat Kulla, Haxhi Zeka.  
Kërkesat për të ardhmen  

          Bazuar në parashikimet për rritje të popullsisë (kaptina për demografi), deri në vitin 2028 

parashikohet rritje përafërsisht prej 4.400 banorë në zonën rurale, dhe 4.600 banorë në zonën urbane. 

Numri i ekonomive familjare në qytet parashikohet të rritet përafërsisht për 900 ekonomi familjare, 

ndërsa në fshatra për 700 ekonomi familjare. 
 
          Duke marrë parasysh projeksionet e rritjes së popullsisë (900 ekonomi familjare 2018 – 2028) 
dhe dendësinë neto për qytet (23 njësi banimi për hektarë), kërkesa për tokë për të akomoduar 

zhvillimet në dhjetë vitet e ardhshme brenda zonës urbane është 39 hektarë. 
 
        Në zonën rurale, duke marrë parasysh projeksionet e rritjes se popullsisë (700 ekonomi 
familjare 2018 -2028) dhe dendësinë neto për fshatra (6 njësi banimi në hektarë), kërkesa për tokës 

për të akomoduar zhvillimet në dhjetë vitet e ardhshme në zonën rurale është 118 hektarë. 
 
Ashtu siç u theksua më lartë, kërkesa për tokë për të akomoduar zhvillimet e ardhshme është 

kalkuluar bazuar në dendësinë neto të zonës urbane dhe rurale. Është detyrë e Hartës Zonale të 

Komunës –HZK që të përcaktojë saktësisht sasinë e tokës për zhvillim duke u bazuar në rritjen e 

numrit të ekonomive familjare dhe dendësive neto të çdo bashkësie territoriale në veçanti. 

 

5.8. Vizioni për komunën e Pejës 
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Bazuar në të dhëna dhe nga situata ekzistuese e komunës së Pejës, analiza e përparësive, mundësive, 

dobësive dhe rreziqeve, është përcaktuar edhe vizioni për të ardhmen e komunës. Ky vizion 

përqendrohet kryesisht në zgjidhjen apo minimizimin e problemeve kryesore me të cilat përballet 

komuna e Pejës.  
“Peja e gjelbër dhe vitale”  
        Destinacion turistik, me lidhje të mira rajonale dhe ndër-kufitare. Nikoqire e ndërmarrësisë 

inovative konkurruese, me bujqësi:agrobujqësi, agromjedis  dhe agroindustri të zhvilluar. Qendër 
rajonale e arsimit, kulturës, sportit dhe shëndetësisë, me mjedis cilësor, transport të qëndrueshëm dhe 

shërbime efikase. 
       Qëllimet janë mjaft të qarta dhe të dallueshme sipas fushave të ndryshme. Përmes realizimit të 

këtyre qëllimeve, njëkohësisht jepen edhe zgjidhje edhe për sfidat që janë identifikuar më parë. 

Vizioni për komunën e Pejës parasheh zhvillime konkrete dhe të realizueshme siç janë: 
 
- Sigurimi i infrastrukturës sociale adekuate dhe mirëmbajtja e saj. 
- Promovimi i artit, sportit dhe kulturës, arsim gjithëpërfshirës dhe cilësor. 
- Sigurimi i shërbimeve cilësore shëndetësore dhe mirëqenies sociale. 
- Administratë efikase. 
- Qasja e integruar në mbrojtje të trashëgimisë kulturore drejt zhvillimit të qëndrueshëm. 
- Qasja e integruar në mbrojtje të trashëgimisë natyrore drejt zhvillimit të qëndrueshëm. 
- Krijimi i një mjedisi më të pastër dhe më të sigurt për komunitet përmes zvogëlimit të ndotjes dhe 
rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe tjera. 
- Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm 

-   Nxitja e krijimit të NVM në sektorin e prodhimit (agroindustri) 

-   Modernizimi I bujqësisë dhe nxitja e përpunimit të produkteve bujqësore 

-   Zhvillimi kompakt dhe i balancuar i vendbanimeve në të mirë të shfrytëzimit racional të tokës. 

-    Krijimi i kushteve adekuate/mirëfillta për banim cilësor dhe të përballueshëm. 

-    Zhvillimi i infrastrukturës dhe transportit të qëndrueshëm. 

-     Mbulueshmëria dhe përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimeve teknike në tërë territorin e 

komunës. 

-     Krijimi i një mjedisi të pastër pa mbeturina 
 

               Në të gjitha këto fusha ekzistojnë probleme të theksuara të cilat do të gjejnë zgjidhje në të 

ardhmen. Këto fusha janë të përfshira në formë të qëllimeve të përgjithshme, por te pjesa e qëllimeve 

do të përshkruhem më konkretisht edhe synimet si veprime më specifike që duhet të arrihen. 

 

6.0.0.    Strategjia e zhvillimit komunal 
 
         Plani zhvillimor për komunën e Pejës përmban strategjinë, përmes së cilës do të realizohet 

vizioni për të ardhmen e komunës si dhe do të arrihen synimet dhe objektivat e parapara gjatë procesit 

të planifikimit. Strategjia përfshin masat dhe veprimet që do të ndërmerren në të ardhmen për ta 

realizuar një zhvillim më kompakt dhe të qëndrueshëm të komunës së Pejës. Propozimet që janë 

dhënë në këtë strategji, janë parashikime që do të realizohen në periudhën kohore deri në vitin 2026. 

Të gjitha propozimet që përmban kjo fazë janë të arritshme dhe shprehin nevojat e qytetarëve të 

komunës. 
 
          Përmes kësaj strategjie, arrihet një zhvillim efikas në fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik, 

social, mjedisor, të infrastrukturës etj. Strategjia parasheh avancim të administratës komunale, të 

arsimit dhe shëndetësisë. Gjithashtu kjo strategji do të mundësoj krijimin e hapësirave të mjaftueshme 

rekreative për periudhat e ardhme kohore. Kërkesat për ndërtime të reja do të plotësohen duke bërë 

ndërtime të planifikuara, por njëkohësisht duke e mbrojtur mjedisin, me një përkujdesje të veçantë 

ndaj trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Element mjaft i rëndësishëm është edhe arritja e një 

zhvillimi të harmonizuar dhe të qëndrueshëm ekonomik, ku bujqësia dhe aktivitetet tjera ekonomik do 
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të jenë më të avancuar se që janë sot. Për ta realizuar zhvillimin e dëshiruar ekonomik, do të krijohen 

kushte më të mira për investitor dhe infrastruktura të jetë e përshtatshme dhe bashkëkohore. 
 

6.1.0.     Strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm mjedisor 
 

Synimi 1. Parandalimi dhe largimi i mbeturinave ne trupat ujor dhe mjedise tjera 
 
           Hapësirat mjedisore të pa shfrytëzuara të cilat janë prona jo private shfrytëzohen pa kritere për 
deponimin e mbeturinave si në masat tokësore dhe ato të trupave ujor. 
 
          Sfera mjedisore paraqet disa prej sfidave më të rëndësishme me të cilat duhet të përballet 

komuna. Vlerësimet e bëra në fazën e par të profilit rezultojnë me probleme të shumta mjedisore ku 

deponimi i mbeturinave ilegale ka në mjedise të shumta në hapësirë si rezultat i mos efikasitetit dhe 

mungesës se sistemit për grumbullimin e mbeturinave të amvisërisë dhe atyre industriale . 
 
Janë evidentuar një varg çështje të cilat kanë ndikuar në mjediset të cilat janë tani me deponime të 
mbeturinave e që komuna duhet ndërmarrun hapa konkret në zgjedhjen e këtyre problemave janë: 

 Kapacitetet për grumbullimin dhe largimin e mbetjeve janë të pamjaftueshme. 

 Nuk ka traditë të trajtimit dhe hedhjes së përshtatshme të mbetjeve; 

 Burimet financiare dhe teknike janë të pamjaftueshme; 

 Mungon ndërgjegjësimi publik për dëmin e shkaktuar nga keqadministrimi i mbetjeve. 
 
          Sa më efikase të jetë shërbimi i largimit publik të mbeturinave për një komunë të pastër dhe të 

gjelbër, për një komunë me cilësi jetese më të mirë për qytetarët e saj, për një komunë më të 

shëndetshme dhe aktive, duhet të ndermirën një varg aktivitetesh dhe projekte të zbatueshme për Uljen 

e Shkallës së Ndotjes duke realizuar : 
 
- Ndërtimi i deponisë së mbeturinave brenda 3 viteve. Duke qenë se lokacioni për deponinë e re 
është i ndarë dhe mund të punohet. 
 
- Investim 5.3 mil € mbylljen e deponisë se vjetër dhe hapjen e deponisë së re, projekti 2019 – 2020 
kapaciteti i siguruar deri më 2035. 
 
- Mbulimi i tërë territorit të komunës me shërbimin e grumbullimit të mbeturinave brenda 3 

viteve (deri në fund të 2021). Përfshirja e fshatrave/vendbanimeve të mbetura deri me tani, (14.9%) në 

sistemin e menaxhimit të mbeturinave.  
- Ri-modelimi i grumbullimit të mbeturinave në 3 zona.  

 Zona 1 – 2 herë në ditë  
 Zona 2 – 1 herë në ditë  
 Zona 3 – 1 ditë të javës 

 

-Redukimi i sasisë së mbeturinave që deponohen. Aplikimi i 3R ( redukim,ripërdorim,reciklim) 
zvogëlimi 40% për 10 vite, realizohet si vijon:  
−  Ngritja e kapaciteteve humane për menaxhim të mbeturinave;  
− Shtypja, shpërndarja e materialeve didaktike nëpër shkolla për promovimin e 3R.  

− Ngritja vetëdijes qytetare për reduktim të mbeturinave;  
− Zvogëlimi i vëllimit të mbeturinave që prodhohen dhe deponohen;  

− Ndarje në burim të mbeturinave si dhe ripërdorimi;  
−  Inicimi (hartimi ) i programeve për riciklim (zhvillimi i projekteve për klasifikim te 
mbeturinave në nivel të lagjeve);  
− Dhënia e vlerës ekonomike të mbeturinave; 

 − Licencimit të kompanive për reciklim;  
−  Ngritja e kapaciteteve inspektuese të Drejtorisë së Inspektoratit për kontroll dhe  
parandalim të krijimit të deponive ilegale etj.  
− Duhet rritur shpenzimet dhe teknologjitë për mbledhjen e mbeturinav. 
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 − Vazhdimin e rehabilitimit të sipërfaqeve me mbetje ilegale 

−  Ndërtimi i një fushe të re të depozitimit, përpunimit dhe riciklimit të mbeturinave me komunat 
fqinje  
− Marrja e masave për mbledhjen, grumbullimin dhe përpunimin e mbetjeve komunale. 

 − Sigurimin e Partneritetit Privat-Publik për përpunimin e riciklimin e mbeturinave.  
−  iniciativa fiskale për sjellje miqësore ndaj mjedisit  
− Vazhdimi i mbjelljes së drunjtëve dhe shtimin e hapësirave të gjelbra. 

 − Marrja e masave për ruajtjen e hapësirave të hapura, bukurive natyrore.  
−  Marrja e masave për rehabilitimin e zonave të ndotura të mjedisit dhe hapjen e zonave  
të reja gjelbëruese  
Organizimet në nivel komunal në bashkëpunim me OJQ-ët dhe partneritetin privat – publik. 

- Programi ―Edukimi mjedisor‖ nga subjektet e kontraktuara për shërbimin e pastrimit‖ synon të 
ndërgjegjësojë dhe sensibilizojë opinionin publik për sa i përket çështjes së depozitimit të 

mbeturinave në kontejner, për të lehtësuar mbledhjen e tyre, si dhe menaxhimin e depozitimit, 

duke krijuar premisat për të prezantuar elemente të tjera të trajtimit të mbetjeve, nëpërmjet 

riciklimit. Po ashtu edhe çështje që kanë të bëjnë me pastrimin e rrugëve (fshirjes dhe larjes së 

rrugëve).  
Hapat që duhen ndërmarr për riparimin e dëmeve mjedisore janë: 

 Analiza e shtrirjes dhe natyrës së problemit. 

  – llogaritja e rrezikut. 

 Shqyrtimi i alternativave që qojnë në një metodë të pëlqyer – vlerësimi i alternativave. 

 Hartimi i detajuar i projektit që qon në një specifikim tenderi – përgatitja për programin e 

pastrimit. 

 Lidhja e kontratës dhe zbatimi i saj për pastrimin e mbetjeve 
 
Disa prej këtyre hapave tashmë janë ndërmarrë për sa i përket mbledhjes së mbeturinave por ka ende 

për tu bërë. Parimi bazë që duhet të respektohet është që toka dhe trupat ujor te ndotur duhet te 

rikthehet në gjendjen e mëparshme sipas përdorimit të planifikuar. 

 Hapat që duhet ndërmarrë: 

 Vetëdijesimi i qytetarëve për aktivitetet jo legale dhe pasojat. 

 Mënjanimi dhe grumbullimi i të gjitha mbetjeve ilegale. 

 Hartimi i rregullores komunale në bazë të Ligjit për Mbrojtje të mjedisit dhe funksionalizimi i 

Inspektoratit të Mjedisit në gjobitjen e veprimeve ilegale mjedisore 
          Pjesë e synimit të parë është edhe e masave që duhet ndërmarr me projekte konkrete për 
Lumenj të pastër - Parandalimi i hedhjes së mbeturinave në lumenj.  
 
          Sfidë e madhe në tërë Republikën e Kosovës por edhe në Komunën e Pejës është hedhja e 

mbeturinave të amvisërisë dhe ato të tjera në shtretërit e lumenjve ku pasojat janë shumë të mëdha për 
ujërat sipërfaqësorë dhe ata nëntokësore, si dhe për botën bimore dhe shtazore. 

 
          Mbeturinat e ngurta (materiale ndërtimore-inertet e ndertimtaris), mbetjet e plehrave shtëpiake, 
mbetjet e amvisërisë etj. Janë ndotësit shumë të mëdhenj. 

 Nëpër çdo vendbanim ku lumenjtë kalojnë janë vërejtur dukuri të tilla negative.  
Hapat që duhet të ndermirën janë: 

 Pastrimi i shtretërve të lumenjve Lumbardhi, Drini i Bardhë dhe Sushica. 

 Kontroll rigoroze nga inspektorati Komunal dhe pajisja e tyre me mjete të nevojshme. 

           Angazhimi i aksionit vullnetar për pastrim të mbeturinave nga lumenjët dhe degët e tyre 

organizuar nga OJQ-të mjedisore dhe Komuna, Drejtoria e Arsimit si dhe nga vet Komuniteti për 

vetëdijesim për ujëra . 
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        Hartimi dhe zbatimi i rregulloreve dhe ligjeve në fuqi nga inspektorati si dhe zbatimi i dënimeve 
për   ndotësit. 

 

Synimi 2.  Parandalimi i shkarkimit të ujërave të zeza dhe industriale në Lumenj si dhe ndërtimi i 
impiantit për trajtim të ujërave të zeza 

 
        Problem në vete në tërë territorin e Kosovës përveç ndotjes nga trupat e ngurtë që hidhen në 
shtretërit e lumenjve është edhe shkarkimi i ujërave të zeza pa trajtim paraprak e sidomos edhe i 

objekteve komerciale, Objketeve afariste eBiznesore, Operatoreve ekonomik etj. 
 
        Peja ka një rrjet hidrografik të pasur edhe pse sasitë janë të mjaftueshme për nevojat aktuale. 
Cilësia e tyre shpesh është problem për shkak të ndotjes, sidomos në zonat ku jetojnë pjesa me e 

madhe e popullsisë dhe ku zhvillohen aktivitetet kryesore. 
 
        Ndotja e ujerave sipërfaqësore dhe atyre nëntokësore është pasojë e të gjitha veprimtarive 

aktuale urbane, industriale dhe bujqësore. Ujërat e zeza urbane paraqesin problem të veçantë si 

pasoje e mungesës së trajtimit të tyre. 
 
          Pjesa më e madhe e qytetit, kombinon sistemet e kanalizimit të ujërave të zeza dhe mbledhjes 
së ujit të bardha , ujërat nga të reshurat atmosferike  që shkarkohen drejtpërdrejtë në ujin 
sipërfaqësor. 
 
        Ndotja e ujit nga aktivitetet si p.sh. pastrimi i automjeteve dhe servisimi, mbetjet bujqësorë, 

pesticidet e ruajtura keq apo të braktisura dhe kimikate të tjera, shkarkimi i ujërave të zeza në trupat 

ujor pa trajtim paraprak ndikojnë në cilësinë e dobët të ujit. 
 
           Presione të tjera përfshijnë ndërtimet e pakontrolluara, ndotja dhe eutrofikimi që vjen nga 

ujërat e zeza të pa trajtuara që shkarkohen në lumenj dhe nga rrjedhja e plehrave kimike dhe 

pesticideve nga toka bujqësore në drejtim të lumenjve, rrëshqitje dhe gërryerje të tokës, praktikat e 

gjuetisë në dëm të mjedisit etj.  
Masat e parapara në këtë strategji: 

 Shtrirja e rrjetit të kanalizimit në tërë zonën urbane . 

 Shtrirja e rrjetit të kanalizimit në vendbanimet rurale, dhe ndërtimi i sistemeve të gropave 

septike. 

 Përcaktimi i lokacionit varësisht se cili opsion është i përshtatshëm për ndërtimin e impiantit 

për trajtimin e ujërave të zeza. 

 Ndarja e kanalizimit fekal nga ai i shirave. 

 Ndërtimi i impiantit për trajtim të ujërave të zeza në përputhshmëri me standardet. 

 Identifikimi i lokacionit më të përshtatshëm për ndërtimin e impiantit për pastrimin e ujërave 

të zeza në qytet . 
Te gjitha implikimet buxhetore janë paraparë në Infrastrukturë. Këto rekomandime janë konformë 
rregullave mjedisore . 

 

Synimi 3 . Ndërmarrja e masave anti-erozive 
 
Dy janë problemet gjeneralë më kryesore dhe më shqetësuese: Erozioni dhe prishja e cilësisë se 
tokës nga vershimet dhe zvoglimi i stabilitetiti të trollit- ngastrave të caktuara sidomos në 
pjerrtësi. 

 
        Erozioni është procesi natyror i veprimit të ujit dhe erës mbi tokën. Megjithatë, shkalla e 

erozionit mund te rritet shumë nga aktivitetet e papërgjegjshme të njeriut. Niveli i lartë i erozionit 

paraqet një sërë problemesh që janë të pranishme sot në territorin e komunës . 
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Tabela 8. Erozioni 
 

Erozioni sipas kategorive Sip km² % 
   

Zonë pa erozion 41.4 6.9 
   

Erozion shumë i dobët 110.2 18.3 
   

Erozion i dobët 6.8 1.1 
   

Erozion i mesëm 147.5 24.5 
   

Erozion i forte 237.7 39.4 
   

Erozion shumë i forte 59.4 9.9 
   

Total: 603 100 
   

 

 

         Në bazë të analizave propozohen masat antierozive : 

  

 Meliorimi i pyjeve.  

 Brezi mbrojtës i shpateve.  

 Mbrojtja ndërtimi i tarracave.  

 Zonat e zhvillimit të punëve të antierrozionit. 
 

 Masat parandaluese me molerim të pyjeve kanë kosto më të lirë se aktivitetet tjera antierozive dhe 

në bashkëpunim me MBPZHR mund të arrihen efekte pozitive në përmrsimin dhe stabilizimin e 

masave tokësore.  

 Një ndër prioritetet e ngadalësimit eroziv është edhe kontrolli rigoroz i shfrytëzimit të masës 

drusore. 

          Pasojat: 
 Prishja e cilësisë së tokës dhe humbja e bonitetiti humusit zvoglimi I cilësisi në kultivim bimor.  
 Dalja e ujit nga shtretërit e lumenjve  
 Është shtuar rreziku i rrëshqitjeve të tokës dhe humbjes së saj; 

       Depozitimi i sedimenteve në lumenj, që ndryshon rrjedhën e tyre natyrore dhe problemet 
ekologjike; 
 

         Degradimi i pyjeve, mbi kullotja, zhdukja e sipërfaqeve me drunj dhe atyre frutore dhe 
ndërtimet, e   sidomos i rrugëve, kanë zvogëluar sipërfaqet me bimësi dhe si pasojë rrisin erozionin. 

 
         Kontrolli i erozionit është kërkesa kryesore, e shoqëruar nga praktikat e administrimit të 
baseneve të lumenjve dhe të cilat ulin efektet negative të transportimit dhe depozitimit të 
sedimenteve. 

 
Në rastin e erozionit është bërë një dallim mes erozionit në zonat e larta malore dhe erozionit në 

zonat e ulëta fushore. Edhe pse kjo ―ndarje‖ nuk është aspak e përsosur ajo duhet kuptuar si e tille, 

që përfshin një dallim mes zonave me pjerrtësi të madhe dhe zonave me pjerrtësi më të vogël. Të 

parat, në përgjithësi përfshijnë zona pyjore kurse të fundit janë kryesisht bujqësore. Masat që 

kërkohet të ndërmerren përfshijnë:  
- Masat hidroteknike  
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- Masat bujqësore  
- Masat biologjike 

 
Ruajtja e cilësisë së tokës – Ndërtimet e pa kontrolluara, mbetjet e amvisërisë, mbetjet ndërtimore, 
mbetjet industriale, përdorimi jo i drejtë i plehrave kimike dhe pesticideve, mënyra e përdorimit të 
tokave, shkarkimi i ujërave të zeza, fatkeqësitë natyrore siç janë vërshimet etj. ndikojnë drejtpërsëdrejti 
në cilësinë e tokës.  
 
Duke marr parasysh një varg problemesh që shkaktohen nga faktori njeri duhet marr masa të 

menjëhershme për përmirësimin e gjendjes nëpërmjet eksperteve të fushave bujqësore. 

 Masat parandaluese: 

 Organizimi i seminareve nga fusha e bujqësisë. 

 Kontrolli i mbetjeve të natyrave të ndryshme. 

 Kontrolli përdorimit të plehrave dhe pesticideve. 

 Kontrolli dhe mënyra e përdorimit të tokave 

 

 
       Figura 22. Pamja e erozionit të shkëmbinjëve karstik nga ujërat sipërfaqësore e nëntokësore. 

 

Synimi 4.    Rregullimi i shtretërve të lumenjve për parandalimin e vërshimeve 
 
        Komuna me kapacitetet e veta dhe në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor (Departamentin e ujërave, Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës) duhet të ndërmarrë 

masat vijuese hidrologjike, në mënyrë që të parandalojë apo të zvogëlojë ndikimet nga rreziku i 

vërshimeve:  
- Largimi i barrierave nga shtrati i lumenjve, qofshin ato natyrale apo të krijuara nga njeriu  
- Të bëhet meliorimi dhe pyllëzimi i brigjeve të lumenjve si masa parandaluese  
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- Ndërtimi i kanaleve dhe  ose mureve mbrojtëse 
 

- Komuna do të ndërmarrë masat e nevojshme për kontrollimin e zhvillimit në tokat bujqësore 

përgjatë lumenjve, sidomos për ndërtimet dhe veprimet tjera që mund ta rrisin rrezikun nga 

vërshimet. 
 

- Komuna do të ndërmarrë masat përkatëse për mbrojtjen e botës bimore në brigjet e lumenjve. 

Prerja e domosdoshme do të lejohet në zonat ku ato do të mund të shkaktonin ndikime negative. 

Komuna do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për përmirësimin e vlerave peizazhore 

të brigjeve të lumenjve përmes mbjelljeve dhe veprimeve për rregullim peizazhor për rekreatim, 

si modelimi i terrenit dhe mbjellja e barit. 
 

- Kontrollimi i eksploatimit të zhavorrit nga shtrati i lumenjve aty ku ka licencë për eksploatim, si 

dhe ndëshkimi i operatorëve ilegal të bëhet nga Inspektorati komunal me qëllim të parandalimit 

të ndotjes së ujit, shkatërrimit të botës shtazore të lumenjve dhe dëmtimeve të shtratit që mund 

të shkaktojnë vërshime. 
 

- Çdo ndryshim i rrjedhës së lumit do të ndalohet nga komuna dhe veprimet që mund të çojnë deri 
në rritjen e rreziqeve nga vërshimet do të kontrollohen në mënyrë strikte. 

 

Synimi 5 . Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i trashëgimisë natyrore dhe kulturore  
Vlerat e natyrës në favor të zhvillimit, mbrojtjes dhe shfrytëzimit janë prezentë në komunën e 

Pejës.  
Sfidat:  

- Menaxhimi i zhvillimeve brenda dhe rreth perimetrit të zonës mbrojtëse të monumenteve 

TK 
 

- Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i aseteve TK- trashëgimisë kulturore në funksion të 
turizmit dhe zhvillimit ekonomik 

 
- Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i vlerave të TN- trashëgimisë natyrore në funksion të 

turizmit dhe zhvillimit ekonomik 
 

Nevojat për të ardhmen për trashëgimia kulturore : 
 

 Pengimi i dukurive negative 
 

 Dizajnimi i politikave për mbrojtjen e aseteve të TK 
 

 Përcaktimi i kufirit dhe perimetrit tek lokalitetet arkeologjike dhe vazhdimi i hulumtimeve 
 

 Hartimi i planeve menaxhuese 
 

 Vetëdijesimi i qytetarëve 
 

 Definimi i rolit të trashëgimisë në funksion të turizmit 
 

 Themelimi i Shoqatës së Pronarëve të aseteve të trashëgimisë  
 Komuna në bashkëpunim me MKRS, të inicioj me akt të veçantë vënien nën mbrojtje lokalitetet 

arkeologjike. 

 

Nevojat për të ardhmen për trashëgimia natyrore-TN 

- Hartimi i politikave në nivel lokal për mbrojtjen e TN 
 

- Menaxhim efikas i TN 
 

- Krijimi i bazës së të dhënave për menaxhim më të lehtë të TN ( florës, faunës, etj. ) 
 

- Ndërtimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të qeverisë lokale dhe asaj qendrore  
- Komuna së bashku me Institucionet e nivelit Qendror, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, duhet të përgatis planin menaxhues 
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për mbrojtjen e integruar të natyrës dhe monumenteve kulturore. Plani duhet të mbroj çfarëdo 

zhvillimi që do të ketë efekte negative ndaj këtyre vlerave. 
 

- Të përpilohet katalogu i hartave për shfrytëzimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore për 
nevojat e turizmit.  
 

Synimi 6. Mbrojtja dhe shfrytëzimi racional i pyjeve 
 
      Problemet e natyrës ilegale te prerjeve të pyjeve janë prezentë në terë territorin e Kosovës 

njashtu edhe në komunën e Pejës si pasoj e shfrytëzimit të pa kontrolluar të pyjeve. Shifra ekzakte 

nuk ka edhe pse vlerësimet janë të larat nga se shumë ekonomi familjare që shfrytëzojnë lëndën 

djegëse për amvisni me aktivitetin ilegal të prerjes së pyjeve shkaktojnë pasoja të mëdha mjedisore 

që janë edhe të pa riparueshme. 
 
Hapësira mjedisore është e llojllojshme ne komunë. Përzierja e ekosistemeve dhe habitateve përfshin 

ato malore, fushore, lumenjve, shkurret, pyjet gjetherënëse, halore dhe të përziera, kullotat, livadhet 

dhe zonat e larta malore. Kjo shumëllojshmëri bimore dhe shtazore nuk është mbrojtur në nivelin e 

duhur nga njeriu dhe moskujdesi ndaj tyre ekziston edhe sot e kësaj dite. Problemet thelbësore janë 

praktikat e papërshtatshme të ndjekura në zonat malore, sidomos shpyllëzimi si dhe degradimet 

mjedisore  
Problemet lidhur me administrimin e pyjeve janë identifikuar qysh në fillim të viteve 1990. Këto  
probleme janë duke u trajtuar kohet e fundit nga Agjencioni i Pyjeve të Kosovës si dhe me Ligjin 

mbi  
Qeverisjen Lokale ku nevojat e decentralizimit dhe nevoja për administrim më të mirë ja ka kaluar  
pronësinë e pyjeve pushtetit vendor, me kusht që të hartojnë e të marrin masa për zbatimin e  
Planeve për Administrimin efikas.  
Masat që duhet ndërmarr komuna: 
 

• Në bashkëpunim me MBPZHR/Agjencionin e pyjeve të ndërmarr masa strikte për parandalimin 
e prerjeve ilegale.  

- Në bashkëpunim me njësinë Zjarrfikëse, SSPK, FSK, Njësinë e Ujësjellësit, Agjencionin e 

pyjeve dhe të gjithë faktorët relevant të krijohet shtabi i emergjencës në rast të paraqitjes së 

zjarreve në pyje. 
 

- Të bëhen vlerësime nga ekspertet e pylltarisë për nevojat e rrallimit dhe prerjes sanitare të 
pyjeve në mënyrë që shfrytëzimi i pyjeve do ti plotësoj nevojat e qytetarëve  

- Hartimi i planeve menaxhuese të pyjeve për periudha afatgjate.  
Ripyllëzimi i hapësirave të zhveshura dhe krijimi i brezave të gjelbëruar 
 
Sipërfaqet e zhveshura në territorin e komunës së Pejës janë prezentë sidomos në lartësitë 
mbidetare mbi 700m ku edhe aktiviteti eroziv është më i theksuar. 
 
Masat që duhet ndërmerren për ruajtjen e këtyre zonave dhe peizazheve të mbetura e të cilat 

mbrohen me ligj, për qëllime argëtimi, çlodhjeje e turizmi por edhe për ruajtjen e biodiversitetit 

janë:  
• Ripyllëzimi ose ripërtëritja e kullosave të sipërfaqeve që kanë pjerrtësi më shumë se 15%  
• Sipërfaqet e identifikuara me erozion të mesëm, të lartë dhe shumë të lartë të pyllëzohen.  
• Krijimi i brezave të gjelbër për gjatë shtretërve të lumenjve është masë parandalues erozive.  
• Hulumtimet e tokës dhe përshtatja e fidanëve për pyllëzim dhe ripyllëzim. 

 

6.2.0.  Strategjia e zhvillimit ekonomik 
 

         Në komunën e Pejës ekzistojnë mundësi të shumta për zhvillimin e ardhshëm ekonomik. 
Këtu mund të planifikohet një ekonomi e larmishme varësisht nga hapësira dhe kushtet ekzistuese. 
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         Strategjia e zhvillimit ekonomik në komunën e Pejës ka për qëllim të arrijë një zhvillim të 

kontrolluar, duke mbrojtur resurset ekzistuese, si tokën bujqësore, rezervat minerare, vlerat 

kulturore dhe natyrore turistike që ka komuna e Pejës. Ky zhvillim bazohet në shfrytëzimin e 

resurseve humane, organizative, kapitale dhe natyrore me qëllim të arritjes së mirëqenies së 

qëndrueshme ekonomike të qytetarëve të komunës së Pejës. 
 

 

6.2. 1.     Zhvillim i harmonizuar dhe i qëndrueshëm ekonomik  
          Strategjia e zhvillimit ekonomik parasheh arritjen e një zhvillimi ekonomik të harmonizuar 

dhe të qëndrueshëm. Kjo nënkupton që të arrihet një zhvillim i harmonizuar ekonomik si në aspektin 

hapësinor ashtu edhe në atë të sektorëve të ndryshëm ekonomik. Disa hapësira në komunën e Pejës 

kanë arritur zhvillim më të lartë ekonomik e disa të tjera kanë mbetur të pa zhvilluara. Strategjia 

parasheh zhvillim më të harmonizuar hapësinor, si dhe zhvillim më të harmonizuar mes sektorëve të 

ndryshëm ekonomik. Gjithashtu, kjo strategji bazohet në konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm ku 

resurset natyrore do të shfrytëzohen në mënyrë racionale.  
Synimi 1. Zhvillim dhe rritje e prodhimtarisë në bujqësi (drithërave, pemëtarisë dhe perimtarisë) 
 
Prodhimet bujqësore janë një potencial i rëndësishëm për zhvillimin e bujqësisë dhe në përgjithësi të 

ekonomisë së komunës së Pejës. Përmes kësaj strategjie parashihet një zhvillim më intensiv i bujqësisë, 

duke mbrojtur tokën bujqësore dhe duke stimuluar vazhdimisht bujqit që të merren me këtë veprimtari.  
Ndër projektet të cilat do të realizohen në këtë sektorë ekonomik janë:  

• Ndalimi i zhvillimeve në tokat kualitative bujqësore  
• Stimulimi i mbjelljes dhe përpunimit të drithërave  
• Stimulim për kultivimin pemëve dhe perimeve  
• Përkrahje tregtare për prodhimet vendore 

 
Synimi 2. Përkrahja e zhvillimit të blegtorisë dhe bletarisë 
 
Blegtoria dhe bletari janë dy veprimtari ekonomike me rëndësi të veçanët për komunën e Pejës. 

Potencialet ekzistuese që ka kjo komunë sidomos në hapësira të caktuara rurale, ofrojnë mundësi të 

mirë për zhvillimin e këtyre veprimtarive. Që të arrihet një zhvillim i duhur i blegtorisë dhe bletarisë 

kërkohet një përkrahje e vazhdueshme e blegtoreve dhe bletareve si nga aspekti financiar, ashtu edhe në 

aspekte të tjera stimuluese. Krijimi i kushteve të favorshme për blegtor dhe bletar, mbrojtja dhe 

favorizimi i prodhimeve të tyre janë masa konkrete që do të ndikonte drejtpërdrejtë në zhvillimin e 

këtyre dy aktiviteteve ekonomike.  
Ndër projektet të cilat do të realizohen në këtë sektorë ekonomik janë:  

• Zhvillimi i blegtorisë dhe përkrahje e blegtorëve  
• Zhvillimi i bletarisë dhe përkrahje e bletarëve  
• Favorizimi dhe mbrojtja e prodhimeve vendore  

Synimi 3. Funksionalizimi i zonës industriale 
 
Bizneset hasen me probleme të shumta duke përfshirë hapësirën, pozitën, mungesën e infrastrukturës së 

nevojshme fizike, mungesë të kapitalit për investime etj. Bizneset përveç që duhet të përkrahen nga 

komuna duhet krijuar edhe mundësi për përkrahje financiare përmes kredive më të volitshme dhe 

përmes konsultave për profilizim ose funksionalizim të tyre. Sigurisht rëndësi të veçant do ti kushtohet 

edhe organizimit dhe përqendrimit të bizneseve në një zonë të veçanet të veprimit të tyre. Gjithashtu 

janë definuar edhe zonat e zhvillimit të turizmit dhe zonat e zhvillimit të bujqësisë me sipërfaqe të 

dedikuar vetëm për aktivitetet bujqësore.  
Për të arritur këtë objektiv duhet të realizohen disa projekte, si në vijim: 

 

• Krijimi i zonës industriale me infrastrukturë adekuate për operim të NVM-ve,  
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 Funksionalizimi i zonës industriale;  
 Zona e re ne Zahaq (10 Ha prone Publike dhe 20 Ha prone Private) me qasje ne autostradë.  
 Mbështetja me infrastrukturë adekuate, Infrastrukturë Rrugore, Ujë, Kanalizim dhe Energji. 

 
• Hartimi i planeve për zonat me karakter ekonomik në komunën e Pejës (industriale, bujqësore dhe 

turistike),  
• Instalimi i infrastrukturës elementare në zonat e interesit ekonomik 

 
• Promovimi i interesit të komunës për investime konkrete në zonat me interes ekonomik dhe vende tjera  

Synimi 4. Shfrytëzimi racional i resurseve natyrore (drurit, inerteve etj) 
 
Resurset ekzistuese në komunën e Pejës duhet të mbrohen sa më parë nga veprime ilegale dhe të pa 

ligjshme. Pyjet janë resurse me rëndësi ekonomike dhe gjithashtu ofrojnë një peizazh të bukur dhe 

ekologjik. Dëmtimi i tyre pa plan dhe në formë ilegale duhet të ndërpritet dhe të filloj shfrytëzimi i tyre 

në mënyrë racionale dhe me plan. Gjithashtu edhe shfrytëzimi i inerteve pa kritere përkatëse dhe në 

mënyrë të pa kontrolluar dëmton mjedisin, andaj është e domosdoshme që në të ardhmen të bëhet një 

shfrytëzim racional dhe me plan i këtyre resurseve natyrore dhe të tjera Ndër projektet të cilat do të 

realizohen në këtë sektorë ekonomik janë:  
• Ruajtja dhe menaxhimi racional i parkut kombëtar ―Bjeshket e Nemuna‖  

• Hartimi i planeve menaxhuse për pyjet dhe  
• Respektimi i kritereve dhe ligjeve për shfrytëzimin e inerteve, 

 

Synimi 5. Krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit dhe rekreacionit 
 
  
Hapësirat e veçanta, me peizazhe të bukura dhe mjaft karakteristike, ofrojnë mundësi të mira për 

zhvillimin e turizmit dhe rekreacionit në komunën e Pejës. Të gjitha këto hapësira duhet të mbrohen 

nga degradimi dhe të rregullohen me plane përkatëse. Pos mbrojtjes, këto hapësira duhet edhe të 

zhvillohen dhe të avancohen si potenciale të rëndësishme për zhvillimin e turizmit dhe rekreacionit. Në 

fillim duhet të hartohen planet detaje për secilën zonë turistike dhe më pas të investohet në zhvillimin e 

saj sipas planit të paraparë. 
 
Në këtë drejtim, Komuna e Pejës me qëllim të nxitjes së zhvillimit lokal ekonomik dhe investimeve 

private, ka identifikuar një nga projektet më t3ë mëdha në fushën e turizimit, ndërtimin e Qendrës 

Turistike ―Borea‖ i cili do të financohet përmes Partneritetit Publiko- Privat (PPP). Vetëm gjatë dy 

viteve të ardhëshme investimet në këtë projekt pritet të jenë rreth 53,000,000 EUR. Këto investime do 

të bëhen nga investitori privat në ndërtimin e hotelit, teleferikut, telekabinave dhe vendit për skijim, 

ndërsa Komuna e Pejës do të ndajë tokën. Efektet e investimit në këtë projekt pritet të vërehen. 
 

 

Synimi 6. Krijimi i kushteve për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme 
 
Në komunën e Pejës ekziston një numër i konsiderueshëm i bizneseve të vogla dhe të mesme, por ato 

ballafaqohen me një sërë problemesh dhe vështirësi. Një bazë shumë e mirë e zhvillimit ekonomik të 

kësaj komune është edhe përkrahja e bizneseve të vogla dhe të mesme. Këto biznese duhet përkrahur 

nga fakti se ato krijojnë vende të konsiderueshme të punës. Për të krijuar kushte më të mira për bizneset 

e vogla dhe të mesme kërkohet që të përkrahen ato në disa aspekte. 

 

6.3.0.   Strategjia e zhvillimit të infrastrukturës - Rrjeti i rrugëve  
Synimi 1. Autostrada – Istog – Pejë – Gjakovë- Deçan – Prizren, (Autostrada e Dukagjinit) si projekt 

nacional planifikohet të ndërtohet brenda pesë viteve të ardhshme, dhe kalon në territorin e komunës së 

Pejës. Në këtë segment është e rëndësishme që të përgatitet infrastruktura e nevojshme për lidhje më 

autostradën si dhe të ndërmerren masa vepruese për parandalimin e aktiviteteve socio-ekonomike dhe të 
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tjera përgjatë segmentit të saj. Kufizimi i shtrirjes se disa vendbanimeve afër trasesë së autostradës 

është proces që kufizon shtrirjen në drejtim të autostradës në largësi minimale 50 m, raste të tilla ku 

duhet të parandalohen. 
 
Synimi 2. Asfaltimi i rrugëve për zonat me prioritet – Me qëllim të krijimit të mundësive për qasje 

të gjithë qytetarëve të Pejës në rrugë të asfaltuara të kualitetit të mirë është e nevojshme që të 
ndërmerren veprime konkrete në ngritjen e kualitetit të rrugëve në nivel të komunës. 
 
Transporti i njerëzve dhe i mallrave në territorin e komunës së Pejës bëhet përmes transportit rrugor dhe 

më pak atij hekurudhor. Rrjeti i rrugëve nacionale dhe rajonale ( M9, R-106, R-107, R-101) në gjatësi 

prej 103km, dhe rrugët lokale në gjatësi prej 780km, i mundësojnë komunës lidhje të mira me shtetet 

fqinje dhe komunat tjera në Kosovë. Vija hekurudhore në relacionin F. Kosovë - Pejë është e gjatë 81,2 

km.  
Për të realizuar këtë synim duhet që të ndërmerren këto masa: 
 
• Zgjerimi në rrugët nacionale, përkatësisht rruga nacionale M9 Fushë Kosovë - Pejë është e 

nevojshme.  
• Hartimi i planit të mobilitetit; 

 
 
Synimi 3 Transporti hekurudhorë 
 
Infrastruktura hekurudhore është mjaft e vjetruar dhe në gjendje jo të mirë. Linja hekurudhore Fushë 

Kosovë-Pejë është një binarëshe me një gjatësi 81.2 km, me shtypje boshtore 20.0 ton/bosht dhe shtypje 

gjatësore 6.4 ton/m. Përgjatë linjës ekzistojnë 6 tunele me gjatësi totale 2423 m, 8 ura të çelikut, 10 ura 

të betonit dhe 4 ura të gurit. Në pjesën e hekurudhës që kalon nëpër territorin e Komunës, para vitit 

1999 kanë qenë në funksion 3 stacione hekurudhore: një më i vogël në Qyshk, një në Zahaq dhe 

stacioni kryesor në Pejë, i vetmi që aktualisht është në funksion. Menaxhimi i infrastrukturës 

hekurudhore është përgjegjësi e kompanisë publike INFRAKOS, ndërsa operimet me trena 

menaxhohen nga TRAINKOS. 
 
Në kushtet e tanishme, hekurudha ka një rol të vogël në transportin e udhëtarëve në komunë edhe pse ka 

interesim të shfrytëzohet. Ndërsa sa i përket transportit të mallrave, kërkesat janë të vogla. Linja nuk 

është e elektrifikuar dhe për shkak të kushteve teknike aktuale, shpejtësia maksimale e trenave është 

vetëm 50-60 km/h. Kështu, një udhëtim Prishtinë – Pejë merr dy orë, që në kushte optimale nuk do të 

ishte më tepër se një orë. Kjo e bën këtë transport më pak atraktiv për qytetarët dhe operatorët e 

transportit. Aktualisht, vija e rregullt për transport. 

 

Synimi 4 Përmirësim i rrjetit energjetikë – Pozita gjeografike e komunës i mundëson edhe një rrjet të 

rëndësishëm, të furnizimit me energji elektrike. Për përmirësimin e rrjetës energjetik në komunën e 

Pejës duhet të ndërmerren këto veprimeve: 
 

• Rehabilitimi i rrjetit, me qëllim të reduktimit të humbjeve teknike dhe përmirësimit të sigurisë së 
furnizimit;  

• Ndërtimi i nënstacioneve prej 110/(20)10kV;  
• Kalimin nga rrjeti distributiv ajror 10 kV në rrjetin distributiv kabllovik 20kV;  
• Zëvendësimi i TS 10/0.4 kV me ato 20/0.4kV;  
• Eliminimi gradual i trafostacioneve TS 35/10kV dhe kalimi në TS 110/20kV;  
• Zëvendësimi i linjave ajrore 230/400V me kabllo-gërshetë apo edhe kabllo nëntokësore; 

 

Synimi 5. Zgjerim dhe kontroll i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit 
 

Sipas regjistrimit të fundit, në vitin 2011 Komuna e Pejës ka 96.450 banorë nga të cilët 92.748 banorë 

(96.5 %) kanë qasje në ujësjellës ndërsa pjesa tjetër e banorëve (3.5 %) janë pa ujësjellës. Furnizimi me 

ujë të pijes vazhdon të jetë 24 orë / 7ditë në javë me përjashtim të zonave më të larta të qytetit ku për 

shkak të ujitjes ndodhin reduktime të kohëpaskohshme, kryesisht gjatë sezonit të verës. Prodhimi i ujit në 
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vitin 2017 ka qenë 25.659.957 M3 në të cilin ndikim të konsiderueshëm kanë gypat e vjetruar dhe kyçjet 

ilegale, që shkaktojnë humbjet e ujit të përpunuar mbi 60% (matjet në vitin 2017). 
 
Aktualisht Peja ka të realizuar 100% planin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të kanalizimit, 

mirëpo i njëjti sistem mbulon vetëm 73.42 % të vendbanimeve duke përfshirë 71.26% të ekonomive 

familjare. Nga numri i përgjithshëm i popullsisë 96.450 që ka Komuna e Pejës, 66.7% kanë qasje në 

sistemin e kanalizimit fekal, kurse 15.5% e banorëve kanë pjesërisht qasje në rrjetin e kanalizimit dhe 

pjesa tjetër prej 17.8% e popullsisë së komunës së Pejës nuk kanë fare qasje në rrjetin e kanalizimit. 

Ndërsa, në aspektin e ujërave të zeza nuk janë ndërtuar ende kapacitetet e nevojshme për trajtimin e tyre. 

Për përmirësimin e qasjes të banorëve në ujësjellës dhe kanalizim, me qëllim të përmirësimit të standardit 

jetësor të popullatës në komunë, është e nevojshme që të ndërmerren këto veprime: Investimet në 

Ujësjellës 
 
1. Investimi në rehabilitimin e sistemeve të ujësjellësit (zëvendësimi i gypave të vjetër me të ri) dhe 
zgjerimin e tyre; 

 
• Reduktimi i humbjeve të ujit (administrative dhe teknike);  
• Mbrojtja e burimeve të ujit; 
- Zgjerimi i rrjetit dhe përfshirja e rrjetit të kanalizimit të ujërave fekale dhe atmosferike; 
Investimet në kanalet e ujitjes  
- Rehabilitimi i kanaleve dhe zgjerimi i rrjetit të ujitjes. 

 

Synimi 6. Organizim i grumbullimit të mbeturinave dhe riciklimi i tyre 
 
Bazuar në Ligjin për mbeturina (Ligji 04/l-60), dhe Rregullores Komunale për Menaxhim të 
Mbeturinave, komuna e ka të krijuar sistemin për menaxhim të mbeturinave për territorin e vet. Për më 
tepër, në vitin 2016 ka miratuar ―Planin për Menaxhimin e Mbeturinave 2016-2020‖ zbatimi i të cilit 

bëhet përmes Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Inspektoratit Komunal për Mjedis. Në komunën e 
Pejës grumbullimin, bartjen dhe deponimin e mbeturinave e kryen Kompania Rajonale Ambienti. 
Mbeturinat deponohen në deponinë rajonale në Sferkë, e cila ka kapacitet prej 1.500.000 m3. Kjo 
deponi i shërben Komunës së Pejës, Pejëss, Deçanit dhe Istogut gjegjësisht 174.235 banorëve (sipas 
regjistrimit të vitit 2011). Edhe pse e ndërtuar sipas standardeve, gjendja aktuale dhe menaxhimi i kësaj 
deponie nuk është aq i mirë, për shkak të përzierjes së ujërave sipërfaqësore më rrjedhën që del nga 
deponia. Prania e metaleve të rënda, kemikateve dhe produkteve të vajrave në ketë deponi, bëjnë që ky 
lokacion të jetë burim potencial i ndotjes. Për më tepër, mos funksionimi i pompave të lagunës dhe mos 
mbulimi i mbeturinave bëjnë që gjendja të përkeqësohet edhe më shumë. Kesaj deponie i mungon edhe 
ura matëse moderne, andaj bazuar në të dhënat del se kjo deponi është në fund të kapacitetit deponues.  
Mbledhja e mbeturinave bëhet në dy mënyra: kryerja e shërbimit me kontejnerë 1,1 m³ dhe 7 m³ dhe 
kryerja e shërbimit derë me derë (shtëpi për shtëpi). Rrjeti i shërbimit të grumbullimit të mbeturinave 
në Pejë është 600km, me 400 kontejnerë të vëllimit 1,1 m3 dhe 15 të vëllimit 7 m3.  
Për më tepër, në Pejë konsiderohet të ketë rreth 37.740 t mbeturina të rrezikshme, të cilat nuk dihet nëse 
janë larguar apo trajtuar: 222 t kimikate të ngurta që ndodheshin në ish-fabrikën e lëkurë këpucëve dhe 
17.540 l substancë kimike të lëngët dhe ngurtë në ish-fabrikën e auto pjesëve.  
Ndërsa spitali dhe objektet tjera shëndetësore krijojnë sasi të mëdha të mbeturinave medicinal, të cilat 
në komunën e Pejës arrijnë masën prej rreth 27 t në vit20 nga të cilat 30% digjen në furrën djegëse dhe 
pjesa tjetër hidhet me mbeturina tjera.  

Sa i përket menaxhimit të mbeturinave, në komunën e Pejës grumbullimin, bartjen dhe deponimin e 
mbeturinave e kryen Kompania Rajonale Ambienti, të cilat deponohen në deponinë rajonale në Sferkë. 
Deponia është e ndërtuar në vitin 2001, me sipërfaqe prej 3.6 ha21 dhe me një bafër-zonë mbrojtëse 
përreth prej 20m. Bazuar në gjithë të dhënat, del se kjo deponi është në fund të kapacitetit deponues.  
Aktualisht, Rajoni i Pejës ka mbulesë relativisht të mirë me shërbime të mbledhjes së mbeturinave 

(72.3%)22. Qyteti i Pejës e ka shkallën më të lartë të mbulimit në rajon (85.1% dhe 17,483 klientë) 

ndërsa shkallën më të ulët të arkëtimit, 65.5%. 

Nevojat për të ardhmen: 
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- Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbeturibave në tërë territorin e komunës  
- Ndërtimi i deponisë se re të mbeturinave në Sferkë 

 
 
6.4.0.  Kushtet për përcaktimin e destinimit të sipërfaqeve në territorin e komunës së Pejës . 
 
Vizioni për Komunën e Pejës përcakton shtyllat kryesorë në të cilat zhvillimi i ardhshëm duhet të jetë i 
bazuar. Zhvillimi i çdonjërës nga këto shtylla ka dimensionin e vet hapësinor dhe ndikim në zonat e 
përcaktuara për zhvillim.  
Në çdo vendbanim ekzistues, duke përfshirë edhe vendbanimet joformale, nevoja dhe mundësia e 
përcaktimit të hapësirave publike, si; fushat për lojë, zonat e gjelbëruara, tregjet, hapësirat sportive dhe 
hapësira për parkim do të përkrahen me plane rregulluese, aty ku hartimi i Hartës Zonale dhe PRrU 
është prioritet. Ky vlerësim do të jetë pjesë e procesit të hartimit të këtyre planeve.  
Parimet për zhvillim dhe mbrojtje formulojnë bazën për përcaktimin e kushteve për çështjet e 
shfrytëzimit të tokës dhe zhvillimit.  

      Zhvillimi i ardhshëm duhet të jetë i planifikuar dhe i bazuar në vendime adekuate. Në PZHK, 
toka për   zhvillim dhe rregullim është e destinuar për këto lloje të shfrytëzimit: 

- Vendbanime 

- Rekreacion 

- Toka bujqësore 

- Korridore të gjelbërimit 

- Kullosa dhe livadhe 

- Pyje  
- Pyllëzim 

- Gurëthyes 

- Separacione 

- Rrjedha të ujit 
 

6.5.0.    Kushtet për rregullimin e hapësirës 
 
Ndërtimi do të jetë i lejuar vetëm në zonat e destinuara për ndërtim të përcaktuara me PZHK. Zhvillimi 
në qytetin e Pejës dhe në qendrat sekondare duhet të rregullohen hartë zonale lokale dhe me Plane 
Rregulluese Urbane. Infrastruktura publike do të ofrohet vetëm në zonat e destinuara për ndërtim. Në 
zonat ku Planet Rregulluese Urbane nuk janë të miratuara, duhet zbatuar hulumtimin për kërkesat, 
mundësitë dhe ofrimin e infrastrukturës.  
Ndërtimi në tokën bujqësore do të jetë i lejuar vetëm në tokën e cilësisë së ulët, mbi klasën e IV, 
djerrina dhe vetëm në raste të veçanta për zhvillimin që përkrahin veprimtaritë bujqësore. Zhvillimet në 
hapësirën e lirë, peizazhi natyror, duhet bazuar në rregullat mjedisore për mbrojtjen e natyrës dhe 
peizazhit. Në mungesë të planit rregullues urban, komuna duhet të nxjerrë udhëzimet përkatëse të 
karakterit obligativ.  
Në zonat ku zhvillimi është i lejuar, kushtet e lokacionit duhet të përcaktojnë: 

• Formën dhe madhësinë e zonës së zhvillimit,
 

 
• Mënyrën e shfrytëzimit apo përdorimin e autorizuar për ngastrën tokësore,

 
 

• Rregullat e ndërtimit dhe distancën në mes të ndërtesave në ngastër,
 

 
• Rregullat për kyçje e ndërtesës në rrjetin e infrastrukturës;

 
 

• Masat për mbrojtjen mjedisore dhe mbrojtjen e tërësive të trashëgimisë natyrore dhe kulturore.
 

 

• Përgatitja e lokacionit si: largimi i ndërtesave dhe rehabilitimi i dheut (tokës), hulumtimet gjeo-
mekanike dhe dheut.

 

 
 

6.6.0.    Zhvillimi i vendbanimeve dhe ndërtimet tjera jashtë tyre 
 
Zonat e ndërtimit përcaktohen me Planin Zhvillimor Komunal. Dispozitat e kontrollit të zhvillimit të 
vendbanimeve janë: 
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• Kompaktësia e zhvillimit,  
• Ruajtja e tokës bujqësore të kategorisë prej I – IV, 

• Kontrolli i zhvillimeve përgjatë korridoreve rrugore, 

• Zonat me trashëgimi të pasur kulturore dhe natyrore të mbrohen, 

• Në zonat me pasuri nëntokësore të mos ndërtohet,  
• Zonat e rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore të sigurohen me masa konkrete dhe të mos lejohen 

ndërtimet e pa planifikuara.  
• Ndërtimi është i lejuar vetëm në zonat e përcaktuara për zhvillimin e vendbanimeve (tokën 

ndërtimore).  
• Për të gjitha vendbanimet janë përcaktuar kahet e zhvillimit hapësinor.  
• Pasi që zhvillimi në masë të madhe duhet të zë vend në vendbanimet ekzistuese, vetëm zhvillimi 

dhe ndërtimi plotësues duhet lejuar.  
• Dendësimi i ndërtimit për shfrytëzim më racional të tokës do të aplikohet vazhdimisht.  
• Planet rregulluese si instrument i planifikimit duhet përdorë për të arritur përshtatshmërinë 

ndërtimore me rrethinën.  
• Infrastruktura dhe shërbimet duhet të ofrohen në zonat e reja për ndërtim. 

• Mënyrat e financimit, sikur partneriteti publik-privat duhet akorduar me komunën.  
• Për zonat ku nuk ka PRrU, ndërtimi i ndërtesave të larta do të kufizohet në përputhje me 

rregullat e përcaktuara me PZHU.  
• Në zonat tjera, PRrU-të duhet të jenë të hartuara në përputhje me udhëzimet dhe synimet e 

përcaktuara dhe miratuara me PZHU.  
• Të hartohet dhe miratohet Harta Zonale Komunale.  
• Jashtë zonës ndërtimore, sipas Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14 dhe Ligji L-03/L-106 për 

Ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor, do të lejohen këto objekte:  
o Ndërtesat për menaxhimin e resurseve ujore; o 
Infrastruktura;  
o  Ndërtesat publike për mbrojtje ose mbrojtje civile;  
o Ndërtesat për mbrojtje nga zjarri dhe materialet të dëmshme, eksploziv, etj; o 
Ndërtesa për hulumtimin dhe shfrytëzimin e materialit mineral të eksploatuar; o 
Rekreacion dhe turizëm; 

 
6.7.0.    Zhvillim social dhe administratë efikase 

 
Për ta realizuar një zhvillim të qëndrueshëm social dhe shërbime cilësore administrative nevojitet 
plotësimi i disa kërkesave dhe kritereve të domosdoshme. Shërbimet në administratë duhet të 
digjitalizohen dhe të krijohen mundësi që qytetari i thjesht ti kryej shërbimet më shpejt dhe të jetë i 
informuar me kohë për çështje të caktuara administrative dhe procedurale.  
Për arritjen e shërbimeve cilësore në arsim dhe shëndetësi duhet të arrihen kritere të caktuara në 
strategji për katër elementet bazë:  

• Hapësira e mjaftueshme shkollore dhe shëndetësore 

• Distanca jo e largët e objekteve shkollore dhe shëndetësore  
• Kuadri i mjaftueshëm arsimor dhe shëndetësor dhe 

• Kuadri adekuat në arsim dhe shëndetësi 

 

• Të ndërtohen shkolla të reja apo tu shtohen anekse shkollave ekzistuese në ato vendbanime ku ka 
mungesë të hapësirës shkollore (të parapara në strategji) 

• Të ndërtohen objektet shëndetësore (të parapara në strategji)  
• Bartja e nxënësve me transport të organizuar (Për nxënësit larg shkollave)  
• Trajnimin e mësimdhënësve dhe aftësimin e tyre  

Për ta zvogëluar shkallën e papunësisë dhe të varfërisë duhet ndërmarrë këto masa: 
 

• Dhënie të kredisë për bujq dhe ofrim i plehrave dhe preparateve tjera me çmime të volitshme si dhe 
kompenzim në raste të demtimeve nga fatkeqësitë natyrore. 
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• Përkrahje prodhimeve vendore.  
• Evidentimi permanent i të papunësuarve dhe trajnimi i tyre  
• Hulumtimi dhe ofrimi i vendeve të reja të punës sipas përgatitjes profesionale.  
• Ofrimi i punësimit edhe jashtë komunës. 

 

6.8.0.   Mjedis i pastër dhe atraktiv 
 

• Eliminimin e të gjitha vend grumbullimeve ilegale të mbeturinave në të ardhmen. 

• Organizimin e një sistemi funksional dhe mjaft efikas për menaxhimin e mbeturinave.  
• Angazhimi i kompanive profesionale për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave.  
• Funksionalizimi i inspektoratit të mjedisit dhe ndërmarrja e masave të rrepta ndaj veprimeve 

ilegale mjedisore. 
 

• Kontroll më të shpeshta dhe të veçanta përgjatë rrjedhave lumore me qëllim të mbrojtjes së tyre 
nga hedhja e mbeturinave.  

• Bashkëpunimi me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe me donatorët privat 
për të gjetur mundësinë e ndërtimit të impiantit për trajtimin e ujërave të zeza sipas standardeve 
dhe gropave septike.  

• Parandalimin e operatoreve ilegal të gurthyesve, eksploruesve, grumbullimin e taksave 
mjedisore dhe mos lejimin e ndërtimit të hidrocentraleve.  

• Mbrojta e parkut kombëtar ―Bjeshkët e Nemuna‖.  
• Mbrojtja e trashëgimisë përfshinë disa masa konkrete për të ardhmen, ku paraprakisht duhet 

kushtuar vëmendje të veçanet mbrojtjes së trashëgimisë ekzistuese nga degradimet eventuale 
deri realizimin e projekteve të parapara në këtë strategji për fushën e trashëgimisë.  

• Bashkëpunimi me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe donatoret tjerë për 
hartimin e planeve menaxhuese të pyjeve, si dhe ripyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura.  

• Për ta mbrojtur tokën kualitative bujqësore, organet komunale duhet ta respektojnë vijën e 
ndërtimit që është përcaktuar në fazën e koncepteve, ku të gjitha vendbanimet e komunës kanë 
drejtimet e zgjerimit dhe drejtimet kah nuk mund të zhvillohen për shkak të tokës kualitative. 

 

 

7.0.  KRAHASIM  I  ALTERNATIVAVE: Alternativa pasive  – Pa  PZHK-së dhe 

Alternativa sipas PZHK-së 
 
Alternativa pasive  – Pa PZHK-së - Kjo alternative nënkupton një situate të ngjashme me gjendjen e 

deritashme në të gjitha parametrat mjedisor dhe të zhvillimit duke u nisur nga gjithë çka ofron kjo 

alternativ për: Zhvillimin komunal të qëndrueshëm, Potencialet për zhvillim të shpejte ekonomik, 

Zhvillimin miqësor me mjedisin, Ruajtjen e biodiversitetit dhe burimeve natyrore, Realizimin e 

Infrastrukturës me kosto të arsyeshme, ruajtjen e tokës pjellore, ruajtjen e pyjeve, Peizazheve dhe 

hapësirave të gjelbra, trajtimit të mbetjeve dhe ndotjes, Shëndetit, Aspektet sociale deri te Pjesëmarrja 

publike. 
  
Mund lirshëm të konstatohet sikur se zhvillimi dhe në disa raste edhe rritja me ketë alternativ është 

kaotike ashtu edhe rezultatet bashkë me ndikimet te: popullsia, ndërtimet, dendësia, ndotje akustike dhe 

nga pluhurat dhe ndotjet nga mbeturinat, te rrugët dhe infrastruktura në gjithë vendbanimet e komunës, 

hapësirat e gjelbra dhe hapësirave të tjera publike do të jetë kaotike dhe në disa raste e pariparueshme. 
 
Zhvillimi i komunës së Pejës qysh prej viteve 1990 e sidomos pas luftës është kryer ose (I) në mënyrë 

kaotike, duke cenuar aspektin legal në Kosovë dhe në disa raste edhe në dhunim të parimeve të 

qëndrueshmërisë, ose (II) përmes se ashtuquajturave Projekteve të organizatave të huaja dhe vendore që 

në disa raste nuk zgjidhnin asnjë problem madhor të komunës sidomos në aspektin mjedisor. As 

zhvillimi kaotik, dhe as zhvillimi përmes projekteve me trajtim pjesore në mungese të PZhK-së, nuk 
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japin zgjidhje për thuajse asnjë nga nevojat e ngutshme të përmirësimit të cilësisë së jetës në komunën e 

Pejës edhe se kontribuan në segmente të caktuara por jo në kompleksitetin që shtjellon aspekti i cilësisë 

mjedisore. 
 
Kjo alternativ e mos bërjes asgjë siguron vazhdimësinë e viteve të fundit ku Komuna e Pejës është 

zhvilluar në mënyrë kaotike, pa plan të qartë të përdorimit të tokës, pa plan infrastrukture, pa trajtuar 

plagët kryesore të Komunës përfshi pyje, pasurit nën dhe mbitokësore, trashëgimin, rrugët, transportin, 

energjinë, ujësjellësin dhe kanalizimet, pa plan të investimeve prioritare nënë të gjitha këto fusha, 

shkurt pa vizion për zhvillimin afatgjate të komunës. 
 
Kjo mënyrë zhvillimi ka shpërdoruar burimet natyrore dhe ka cenuar ndjeshëm potencialin e Pejës për 
zhvillim të qëndrueshëm. Situata e tanishme është thjesht e papranueshme për kushtet aktuale dhe 

parashikimet e rritjes së Pejës. 

7.1. Alternativa sipas PZHK-së, 
Plani Zhvillimor Komunal i Pejës ( 2019-2026+) u iniciua nga komuna e Pejës, ky institucion ka 

akorduar zhvillimet bazuar edhe në hulumtimet e këtij plani, në pritje të hartimit dhe miratimit të 

Planit ka stopuar disa ndërtime, ndonëse kjo ka krijuar edhe disa vështirësi për vete Komunën. 

Pritshmëritë janë shumë të mëdha nga të gjithë aktorët në ketë proces: 

 
1. Pronaret e tokave në komunën e Pejës presin planin e ri që të jetë një instrument i drejtë në zhvillimin 

korrekt të pronave të tyre; 
 

2. Ndërtuesit dhe zhvilluesit në përgjithësi presin orientim të planifikuar për të realizuar projektet e tyre 
sipas disa rregullave të qarta; 
 

3. Profesionistët dhe Arkitektët presin planin që të shfrytëzojnë si bazë pune dhe hapjen e hapësirave për 
punë ; 
 

4. Mjedisoret presin që plani të zhvilloj zona mjedisore(Pyje, gjelbërim, parqe) si dhe të mbrojë zonat e 

rëndësishme mjedisore, por edhe mos lejoje zhvillim në zonat e ndotura mjedisore, si dhe shpresojnë 

në rritje sasiore dhe cilësore të vlerave mjedisore në komunën e Pejës, përfshi rritjen e sipërfaqeve të 

gjelbra përmes krijimit të parqeve të reja dhe rehabilitimeve mjedisore të pikave të nxehta në Komunë. 
 
PZhK-ë përpiqet të zbatoje disa parime dhe modele zhvillimi të pranuara gjerësisht, si psh. Komuna e 

Pejës e zhvilluar në konceptin e X-sit policentrik, ku qytetari gjen shërbimet pranë vendbanimit të tij 

dhe nuk ka nevojë të udhëtojë për te siguruar shërbimet. 
 
Plani do të fuqizoje komunën për të luajtur rol me aktiv mes palëve për të nxitur zhvillimin e komunës 
në bashkëpunim me pronarët e trojeve për të ofruar mundësi përfitimi për shërbime     
publike. Plani gjithashtu rreket të integrojë dhe përmirësojë situatën aktuale komunal. PZhK-ja 

parasheh një zhvillim me miqësor me mjedisin, përmes pyllëzimit, zhvillimit të pyjeve, shiritave të 

gjelbër, tampon zonave të gjelbra, mbrojtjen e zonave dhe peizazheve mjedisore, krijimit të disa 

parqeve, shtimit të sipërfaqeve të gjelbra brenda vendbanimeve, rrjetit të plote të lëvizjes së 

biçikletave, etj. 
 
PZhK-ë i Pejës është në përputhje me Ligjin e Planifikimit. Ai shoqërohet me relacionin teknik, 

rregulloret, dhe GIS për të paraqitur modelin e zhvillimit në mënyre sa më saktë dhe të 

gjeoreferencuar, duke lehtësuar procesin e mëtejshëm të planifikimit të integruar. 
 
Një grup ekspertesh mjedisi janë përfshirë për të lehtësuar procesin e VSM dhe për të përgatitur 

raportin përkatës. Fillimisht hartimi i VSM ka kaluar përmes rishikimit të dokumenteve ekzistues dhe 

paraqitjes së një liste me kritere mjedisore që kufizojnë zhvillimin komunal të Pejës në zona të 

ndjeshme mjedisore. VSM po hartohet njëkohësisht me Planin zhvillimor Komunal. Si e till VSM po 

kryhet kur alternativat janë ende të hapura. Po konsideron efektet mjedisore të propozimeve 
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strategjike dhe paraqet elementet mjedisore të qenësishëm që kufizojnë zhvillimin urban, dhe po 

ndihmon në marrjen e vendimeve për planifikimin zhvillimor komunal në nivel strategjik. 

Pjesëmarrja publike është shume e rëndësishme për hartimin e PZhK-së. Komuna ngriti Grupe 

punuese që siguruan përfshirjen e eksperteve të fushës, si edhe Ekipin komunal të planifikimit që 

mundësoj vëmendjen ndaj gjithë spektrit të shqetësimeve qytetare. Qofte Grupet punuese dhe qofte ai 

komunal i planifikimit janë mbledhur në disa dhjetëra takime për te shprehur komente, vërejtje apo 

sugjerime për hartimin e një Plani Zhvillimor Komunal sa me përfshirës. Përveç këtyre takimeve gjate 

procesit te hartimit te Planit, Komuna ofroj mundësinë që publiku i gjere te shqyrtoje Projekt-Planin 

për pyetje, vërejtje, komente ose sugjerime. Vetëm pas grumbullimit dhe trajtimit të plote të secilës 

prej pyetjeve, vërejtjeve, komenteve dhe sugjerimeve te publikut komuna do paraqesë variantin 

përfundimtar te Planit Zhvillimor Komunal për miratim në Kuvendin Komunal duke pas parasysh 

edhe komentet, vërejtjet dhe sugjerimet e MMPH-së. 
 
Plani i Zhvillimit Komunal Pejë, i planifikimit të territorit pasi u shoqërua me pjesëmarrje të gjerë 

publike në nivelin teknik dhe strategjik, me vlerësim strategjik mjedisor, me sistem të informacionit 

gjeografik, planifikim strategjik buxhetor, si dhe mundësinë e publikut të gjerë të konsultohet dhe të 

shprehet për projekt-Planin. Si e tillë, kjo alternative është më e mira nga tri alternativat e paraqitura 

në ketë kapitull. 

 

Tabela 9. Vlerësimi i alternativave te zhvillimit urban 

 

Kritere vlerësuese Alternativa zero Alternativa sipas PZHK-së Alternativa sipas PZHK-së 

  Koncepti i koridoreve Koncepti i X-it policentrik  

Zhvillim Komunal i 

- - - + + + 

 

qëndrueshëm 

 

    

Potencial për     

zhvillim të shpejte - + + +  

ekonomik     

Zhvillim miqësor me  
mjedisin 

- - + + + 

 

 

 

    

Ruajtje e     

biodiversitetit dhe - - + + +  

burimeve natyrore     

Infrastrukturë që të     

realizohet me kosto - - - +  

të arsyeshme     

Shëndet - + +  

Peisazh - - - -  

Aspekte sociale - - - +  

Pjesëmarrja publike - - - + +  
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7.2.   Parimet e përgjithshme sipas objektivave strategjike  për planifikim hapësinor dhe 

zhvillimin komunal, duke i plotësuar kriteret mjedisore  krahas  zhvillimin komunal 

 

Ky kapitull paraqet parimet për planifikimin hapësinor të qëndrueshëm, objektivat strategjike dhe 

veprime operacionale në kuadër te hartimit te PZhK-së. Me tej paraqiten edhe kriteret mjedisore që 

kufizojnë zhvillimin Komunal në vendbanime të ndryshme të komunës si rajon dhe të qytetit të Pejës.  

 

         Parimet e përgjithshme për planifikimin hapësinor janë një tërësi rregullash te bazuara mbi 

eksperiencat ndërkombëtare, te cilat shkurtimisht mund të përmblidhen në dhjete pika si më poshtë: 
 

- Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm;  
- Parandalimi i ndikimit tё dёmshёm nё mjedisin natyror;  
- Ruajtja e tipareve karakteristike natyrore, peizazhore, tё florës e faunës; 

 
- Zhvillim ekologjikisht i shëndetshëm, ruajtje e korridoreve ekologjike pёr tё garantuar mbrojtjen e 
habitateve;  

- Marrja e masave parandaluese dhe rigjenerimi i mjediseve natyrore;  
- Përfshirja e parimeve tё tilla si „ndotësi paguan‖ ose „pёrdoruesi paguan‖;  
- Përdorimi i teknikave dhe metodave mё tё mira për mbrojtjen e mjedisit; 

 
- Përdorimi i teknologjisë mё tё mirё tё disponueshme bazuar nё ndikimin minimal, ndërtimin pa 
ndotje; 
 
- Informimi i publikut, përfshirja e komunitetit nё vendimmarrje dhe aksesi i publikut nё 
informacion; dhe  

- Bashkëpunim ndёrkombёtar. 

Në kuadër te hartimit të PZhK-së parimet e mësipërme përkthehen në përparësitë e mëposhtme 

Densifikim përpara shtrirjes – kjo ka për qëllim përdorimin e tokës nëpër vendbanime në mënyrë më 

efektive dhe ngadalësimin e shpërndarjes së disa vendbanimeve përtej kufijve të planifikuar. 
 

- Strukturimi dhe ristrukturimi i zhvillimit koherent të vendbanimeve – kjo synon kryesisht të krijojë 
një përdorim më të efektshëm të tokës. 
 

- Krijimi i rrugëve të reja brenda strukturës së vendbanimeve– aksesi nëpër vendbanime dhe komuna 
fqinje është një faktor madhor për udhëheqjen e zhvillimit.  

- Rehabilitimi i tokës bujqësore  
- Rizhvillimi i pyjeve ekzistuese, pyllëzime të reja.  
- Ruajtja e trashëgimisë kulturo – historike dhe natyrore  
- Ruajta e shumëllojshmërisë së aktiviteteve dhe përdorimeve nëpër vendbanime.  
- Zgjerimi i zonave të banimit atje ku kushtet janë të favorshme. 

 

7.3.   Objektiva Strategjike 
 

 
          Objektivat strategjike të PZhK-së janë në përputhje me parimet e lartpërmendura të planifikimit 

hapësinor të qëndrueshëm, ato janë shprehje e nevojave te zhvillimit të Pejës, dhe si te tilla janë 

pranuar gjerësisht qofte nga Grupet punuese, e qoftë nga Ekipi komunal i Planifikimit të ngritur për 

hartimin e Planit te Zhvillimor Komunal. 

          Objektivat strategjike të pranuara gjerësisht përfshijnë:  
-  Komuna e Pejës– komunë me vendbanime atraktive dhe që përballojnë nevojat për banim;  
-  Komuna e Pejës– Komunë e shëndetshëm  
-  Komuna e Pejës – Komunë policentrike; 

 
-   Shtimi i sipërfaqeve pyjore dhe tjera të gjelbra duke synuar rritjen e potencialit ekologjik dhe 

krijimin  e korridoreve ekologjike në dhe për rreth vendbanimeve;  
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- Përmirësime dhe zgjerimi i rrugëve përfshire edhe koristë për biçikleta dhe këmbësoret;  
- Përmirësim transportit publik (përmirësim i shërbimit te autobusëve)  
- Zgjerim i vendbanimeve në drejtimin e tokës më pak kualitative bujqësore 

 
- Përfshirja dhe integrimi në planifikim i situatës faktike të ndërtimeve dhe tipologjisë se përdorimit të 

tokës [psh. përdorim toke i përzier në vendbanimet që kanë kushte për zhvillime të tilla] 

 

Objektivat strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës në komunë (rritja e 

sigurisë, shtim i mundësive për mënyrë aktive të jetesës, shtim i sipërfaqeve të gjelbra, përmirësim i 

cilësisë së ajrit, etj.). Ato duhen shoqëruar me veprime operacionale konkrete që çojnë në përmbushjen 

e objektivave strategjike te planit. 

 

Ndër të tjera, PZhK-ja përpiqet të zbatoje disa parime dhe modele zhvillimi të pranuara gjerësisht, si 

psh. Komuna e Pejës komunë e X-sit policentrik, ku qytetari gjen shërbimet pranë vendbanimit të tij 

dhe nuk ka nevoje të udhëtojë për të siguruar shërbimet veç në qendrën administrative. 

 

PZhK-së parashikon zhvillimin e Komunës si një e tërë me territor të bashkuar me vendbanimet, lagjet, 

e deri tek zonat e vogla të banimit. Në këtë faze, duke qenë plan i zhvillimit komunal, do jepen kufijtë, 

kriteret, intensitetet, densitetet dhe standardet e parashikuara për tërë komunën që nënkupton edhe 

refleksion në çdo vendbanim, dhe më pas puna do vijoje me planet rregulluese urbane të detajojnë 

zhvillimin për çdo zonë banimi. Plani do përpiqet të përfshijë konceptin e formulës së menaxhimit të 

pronës në mënyrë adekuate pa dallime të pronarëve gjatë destinimeve në zona ndërtimi, gjelbërim etj. 

 

PZhK-së parasheh një zhvillim me miqësor me mjedisin, duke synuar pyllëzimin, ripyllëzimin, 

krijimin e disa shiritave të gjelbër, tampon zonave, parqeve dhe shume mundësi të rritjes se sipërfaqeve 

te gjelbra brenda vendbanimeve. Parashikohet krijimi i një mundësie qarkullimin me biçikleta përgjatë 

disa rrugëve e sidomos në disa vendbanime të mëdha. Një sfidë e veçantë mbetet zbatimi në praktikë i 

këtyre synimeve të PZhK-së; për pyllëzim, ripyllëzim, shirita të gjelbër, tampon zona dhe në 

përgjithësi shtimin e hapësirave të gjelbra, krijimi i zonave rekreative dhe përmirësimi i treguesve 

mjedisore të komunës. 

  
Gjithashtu plani synon të integrojë dhe përmirësoje situatën aktuale komunale, si psh. zgjerimi i 

vendbanimeve në drejtimin më të favorshëm në kuptimin e shtrirjes në tokë me plleshmëri të dobët dhe 

me përdorim të përzier. 

 
Një tjetër aspekt mjedisor i Planit është rehabilitimi i pikave të nxehta mjedisore, ndërrmarje që krijon 
mundësi për shtimin e sipërfaqeve të gjelbra, për çlodhje dhe argëtim. 

 
Në mënyrë të përmbledhur objektivat për mbrojtjen e mjedisit në kuadrin e Planit mund të përmblidhen 
si më poshtë:  

- Krijimi i një komune të qëndrueshme dhe të shëndetshme;  
- Identifikimi dhe krijimi i habitetve të reja dhe korridoreve të gjelbër;  
- Përmirësimi i cilësisë së ajrit, përfshirë reduktimin e zhurmave;  
- Kursimi i energjisë dhe pakësimi i emisioneve të gazeve serrë; 

 
- Cilësia e ujërave sipërfaqësore në përputhje me kërkesat e legjislacionit të Kosovës dhe Direktivës 
Kuadër për Ujin të BE-së;  

- Pakësimi i sasisë së mbetjeve dhe menaxhimi i integruar i tyre; 
 
- Reduktimi i intensitetit të trafikut nëpërmjet promovimit të transportit publik, këmbësor dhe 
qarkullimit me biçikleta;  
8.Konservimi dhe rehabilitimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe historike  
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- Konservimi dhe shtimi i zonave dhe elementeve peizazhistik;  
- Mbrojtja e mjedisit natyror nga erozioni dhe vërshimet;  

11. Ripërdorimi i disa tokave të ndotura në vend te tokave te reja.  
7.4.     Veprime Operacionale në Mbështetje të Objektivave Strategjike 

 
Veprime operacionale për shtimin e hapësirave të gjelbra në Pejë: 
 

• Krijimi i projekteve për zbatim në zonat e mbrojtura dhe të propozuara si zona të mbrojtura në 
komunën e Pejës;  

• Pyllëzimi dhe ripyllëzimi i zonave të parapara me PZHK;  
• Krijimi i parqeve të reja nëpër dhe për rreth vendbanimeve;  
• Krijimi i korridoreve të reja ekologjike sipas Planit të ri dhe zonave të Pejës;  
• Zgjatja dhe përmirësimi i kushteve ekologjike në korridorin përgjatë shtretërve të lumenjve;  
• Krijimi i lulishteve dhe kopshteve në vendbanime etj;  
• Kthimi i zonave të ndotura industriale në sipërfaqe të gjelbra;  
• Gjelbërimi i kopshteve të shtëpive private;  
 Gjelbërimi me drunj dhe shkurre dekorative përgjatë rrugëve dhe trotuareve; 

 
✓ Ngritja e barrierave të dendura me gjelbërim si perde që ndajnë rrugët nga zonat e banimit dhe 

zonat tjera, përgjatë rrugëve me trafik të dendur me qëllim të shumëfishtë (rritje gjelbërimi, 

përmirësim cilësisë së ajrit përmes filtrimit te pluhurave, si edhe rritje e sigurisë rrugore). 
 
Veprime operacionale për përmirësimin e sistemit të transportit dhe shtimit të përmbajtjeve:  

• Përmirësim i gjendjes së rrugëve ekzistuese dhe ndërtimi i rrugëve të reja sipas mundësisë; 
 
• Krijim i rrjetit të plote rrugor në vendbanimet e mëdha me përmbajtje edhe për biçiklistët dhe 
këmbësoret;  

• Përmirësim i sistemit, orareve dhe cilësisë se autobusëve; 
 
• Përmirësimi i projektimit të rrugëve me parashikimin e trotuareve te plota dhe shiritave/korsive për 
biçikletat sipas standardeve evropiane të rrugëve; 

 

7.5.     Kriteret Mjedisore që Kufizojnë Zhvillimin Komunal 
 
 

Më poshtë paraqiten disa kritere mjedisore që duhet të kufizojnë zhvillimin komunal, të grupuara në 

katër kategori kryesore, përkatësisht (1) kriteret e forta mjedisore-shëndetësore, (2) kritere te 
trashëgimisë kulturore, (3) kritere peizazhike dhe (4) kritere inxhinierike dhe të infrastrukturës. 
 

7.6.  Kritere te veçanta në mbrojtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit  
Këto kategori kriteresh përcaktojnë zonat e përjashtuara nga zhvillimi komunal. Kriteret e forta 
përfshijnë (I) zona me vlera të veçanta mjedisore (psh. Parqet nacionale), (II) zona të rrezikshme për 

zhvillim, dhe (III) zona të ndotura të njohura si ―hot-spote‖ mjedisore. 
 

• Zonat me vlera të veçanta mjedisore përfshijnë:  
 zonat e mbrojtura me vlera të trashëgimisë natyrore dhe kulturore,  
 Nuk lejohen ndërtimet në zonat që bartin vlera të veçanta mjedisore, 

 
 Synim kryesor për mbrojtjen e vlerave natyrore është edhe mbrojtja nga ndërtimet në territorin e 

Parkut Kombëtar ―Bjeshkët e Nemuna‖. 
 

 Përcaktimi i regjimeve të mbrojtjes bëhet me Planin hapësinor të Parkut Kombëtar ―Bjeshkët e 

Nemuna‖ ( i cili gjer më tani nuk është i aprtovuar), ndërsa veprimtaritë dhe aktivitetet duhet të 

zhvillohen sipas Planit të menaxhimit të Parkut Kombëtar dhe legjislacionit në fuqi. 
 

• Zonat e rrezikshme për zhvillim përfshijnë:  
 Shtretërit e lumenjve dhe pjesët buferike rreth tyre, 
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 Zonat me pjerrësi më të madhe së 15 apo 20% 

 
Nuk lejohen ndërtimet në (apo pranë) shtretërve të lumenjve pasi ndërtimet mund të jenë në zonën e 

përmbytjeve (qofte dhe shume të rralla), mund te shkaktojnë erozion të brigjeve, si dhe të cenojnë 

regjimin hidrogjeologjik te sistemit ujor.  
Nuk lejohen ndërtimet në tokat bujqësore të kategorisë prej I – IV, 
 
Zonat e rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore të sigurohen me masa konkrete dhe të mos lejohen 
ndërtimet e pa planifikuara. 
 
Ndërtimi është i lejuar vetëm në zonat e përcaktuara për zhvillimin e vendbanimeve (tokën 
ndërtimore). 
 
Në mënyrë të ngjashme, nuk lejohen ndërtimet në zonat me pjerrësi të madhe pasi në mjedis argjilor 

këto ndërtime mund të shkaktojnë (ose përkeqësojnë) situatë erozive të kodrave dhe janë një rrezik 

publik i përhershëm. Në ketë fazë të Planit Zhvillimor Komunal është vështirë të përcaktohen me 

detaje këto zona, por gjate hartimit të këtij plani është punuar një planë me pjerrtësi dhe gjatë 

zhvillimeve të ardhshme mundë të super punohet me informata tjera dhe të shfrytëzohet si bazë për 

plane rregulluese dhe projekte tjera. 
 
(III) Zona të ndotura të njohura si ―hot-spote‖ mjedisore përfshijnë:  

• Deponit e egra të mbeturinave komunale  
• Depoja e kemikateve industriale në ish fabrikën se auto pjesëve në Pejë  
• Deponia e mbeturinave në Sferkë 

• Ndërmarrjet si: Ish sektorët e industrisë (përpunimi i metaleve, drurit, lëkurës, ushqimit)  
 Zonën industriale: si që janë kompanit ELKOS, Devolli, Dukagjini, Shala, Ukaj, etj);  
 Pularit, Thertoret  
 Ndërmarrjet e riparimit të automjeteve  
 Stacioneve për deponimin e karburantaeve  
 Zonat ku është gjuajtur me granata me përbërje edhe të uraniumit të varfëruar 

 
Këto zona duhet të jetë objekt i studimeve për vlerësimin e situatës mjedisore mbi bazën e të cilit do të 
mund të gjykohet mbi nivelin e ndotjes së ujit dhe tokës dhe masat eventuale që duhen ndërrmarë për 

rehabilitimin. 
 
Në mënyrë të ngjashme, në afërsi të hot-spoteve tjera duhet hulumtuar shkalla e ndotjes dhe rrezikut 

mundë të kemi raste kur ndotja ose edhe shkalla e rrezikut nuk i kalon standardet dhe zonat e tilla 

mund të konsiderohen për zhvillim, por edhe raste të kundërta dhe kësisoj mund të konsiderohen si 

zona që nuk janë të përshtatshme për zhvillim ose mundë të zhvillohen nëse merren masa të caktuara. 
 

7.7.    Kritere te trashëgimisë kulturore  
Komuna e Pejës ka objekte të trashëgimisë kulturore që duhen ruajtur për vlerat e tyre kulturore dhe 
potencialin turistik në të cilat nuk duhet të lejohet zhvillimi i pakontrolluar. 
 
Vlerat e trashëgimisë kulturore duhen të konsiderohen rast pas rasti me qellim rinovimin e objekteve në 
funksion të vlerës së tyre tradicionale, zhvillimin e qëndrueshëm në përputhje me funksionin e tyre 

kryesor.  
Monumentet arkitekturale të rëndësisë lokale, nacionale dhe internacionale janë: 
 
Sugjerohet zhvillimi në respekt të funksionit kryesor kulturor. Duhet të krijohen kushtet që 
monumentet të bëhen të vizitueshme nga publiku 
 
Lista e monumenteve të kulturës do duhet rishikuar dhe lehtësuar ndjeshëm. Disa prej monumenteve të 
kulturës janë cenuar, tjetërsuar apo zhdukur dhe lista duhet avancuar. 
 
Ka disa zona tradicionale me vlere konservimi që mund të mbrohen. Duke pasur vlera të ndërtimit 
tradicional, këto zona turistike duhet ruajtur me karakter të veçantë. 
 

7.8.   Kritere  Peisazhike  
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Kriteret peizazhike janë më të vështirë për të përcaktuar pasi duhen konsideruar rast pas rasti dhe 
duhen caktuar në bashkëpunim dhe pajtueshmëri me institucionet tjera.  
Zona me vlera te larta peizazhike në të cilat nuk duhet të lejohet ndërtimi përfshijnë:  

• Parku Nacional ―Bjeshkët e Nemuna‖. 
 
• Peizazhet bujqësore, po ashtu në periudha të caktuara të vitit paraqesin një atraksion •Livadhet dhe 
kullosat, është paraparë që të mbjelljen me lloje të shumta të bimëve barishtore,.  

• Masivet malore të Alpeve 
 
Bukuria e peizazhit është pasuri për turizmin. Për t‘i mbrojtur sa më mirë, intervenimet e njeriut në 

pikat skenike-atraktive, duhet të minimizohen. Posaçërisht, në zonat e dedikuara për zhvillimin e 

turizmit. 
 
Duke pasur parasysh se Ligji i Planifikimit ngarkon komunat me përgatitjen e planeve hapesinore, 

ndërkohë që Peja edhe se ka përgatit ketë planë duhet që të gjejë mirëkuptim dhe bashkëpunim me 

Institucionet tjera kompetente dhe akterët tjerë për nevojën e mos-lejimit të ndërtimeve në këto zona, 

qoftë duke e sanksionuar këtë edhe me akt-normativ. 
 

 
7.9. Kritere Inxhinierike dhe zbatimi në Infrastrukturen e komunës së Pejës  

PZhK-ë duke trajtuar shfrytëzimin e tokës, mjedisin, infrastrukturën dhe fushat tjera si ajo e zhvillimit 

ekonomik dhe social ofron një mundësi të zhvillimeve të qëndrueshme nëse merr në konsideratë 

posaçërisht sistemin inxhinierik dhe nevojat e infrastrukturës së komunës si pjesë integrale dhe i trajton 

në sistemin multishtresor për të mënjanuar konfliktet eventuale dhe ofruar zgjidhje të qëndrueshme. 
 
Duke qenë se Transporti mbështet kryesisht në cilësinë e transportit publik me autobusë dhe promovim 

nëpër vendbanime edhe shfrytëzimin e biçikletave dhe udhëtimin këmbë, PZhK-ja duhet të marre 

parasysh tipin e sistemit rrugor të planifikuar dhe ndërtesat qe mund te ngrihen duhet te respektojnë një 

largësi te mjaftueshme nga sistemi rrugor, përfshi trotuaret apo korsite e biçikletave sipas rastit. 
 
Në mënyrë të ngjashme, projekti i vendosjes së kolektorëve të ujërave të ndotura, trajtimit të 

përkohshëm të ujërave të ndotura në nivel komunal, të vendbanimeve apo të lagjeve (sipas Planit për 

Ujin dhe Trajtimin e Ujërave të Ndotura brenda PZHK-së) duhet zbatuar atë që është përfshirë në 

PZhK-ë, dhe ajo përmbajtje duhet evidentuar në sistemin GIS-it. Edhe ndërtimet e mundshme duhet të 

respektojnë një largësi të pranueshme. Sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit duhet monitoruar për të 

parandaluar rrjedhjet, rinovuar sipas nevojës dhe futur nëntoke sipas standardeve dhe duke u shënuar 

problemet në sistemin GIS që shoqëron PZhK-në. 
 
Gjithashtu, linjat e transmetimit të energjisë, dhe ato të telefonisë fikse do duhet të rekonstuohen, 

avancohen dhe sa më shumë të futen nëntokë dhe të shënohen në sistemin GIS-it që shoqëron PZhK-ja. 

Natyrshëm ndërtesat e reja do duhet të respektojnë distance të pranueshme nga këto linja. Antenat e 

telefonisë celulare nëpër vendbanime është mire të jenë të grupuara dhe jo të shpërndara, megjithëse 

kjo çështje është e vështirë të trajtohet në kuadër të PZhK-së. Mendojmë që problemi i antenave duhet 

të jetë objekt i një studimi të veçantë, përfshirë ndikimin eventual në shëndetin e njeriut. 
 
Duke pasur parasysh që mbetjet mbështeten në sistemin e trajtimit të mbetjeve sipas hierarkisë 

Redukto-Ripërdor-Riciklo-Djegie-Vend depozitim (Landfill), duhet që PZhK-ja të pasqyroje ketë 

parim dhe të planifikoje zonat e përshtatshme për vendndodhjen e zonës së riciklimit dhe mundësisht të 

parashikoje zona që mund të përdorën për djegie apo pikë transiti për të ardhmen, duke konsideruar me 

përparësi ndikimin ne mjedis. 

  
8.0.  NDIKIMET E MUNDSHME MJEDISORE DHE MASAT PËR ZBUTJEN E TYRE  

8.1.0.    Plani Zhvillimor komunal i Pejës dhe zgjidhjet e parashikuara dhe të planifikuara për 
problemet e mbrojtjes së mjedisit, krahas zhvillimit ekonomik të evidentuar në HZK  

PZHK është rezultat i evidentimit, vlerësimit, dhe prioritizimit të nevojave strategjike zhvillimore 

sociale-mjedisore të Komunës së Pejës dhe komunitetit të saj nga ana e Grupit hartues të Planit 
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Zhvillimor komunal. PZHK ka si qëllim transpozimin dhe sendërtimin e Vizionit, të këtyre objektivave 

dhe prioriteteve strategjike në një sistem planifikimi zhvillimor komunal. Në një proces të tillë të 

rëndësishëm, ky itinerar do të mbështetet nga hartimi i planeve tjera të vendbanimeve dhe zonave 

ndërtimore të niveleve më të ulëta dhe kodeve me instrumente të veçanta zhvillimi hapësinor, sipas 

gjithë komponentëve të vet: ekonomikë, socialë, mjedisorë. Këta instrumente përbëjnë një ndërthurje të 

programeve të veprimit me nismat investuese, me qëllim orientimin e zhvillimit komunal në zonën e 

përfshirë në studim. 
 
Plani merr në konsideratë dhe përgjithësisht është në përputhje me planet e ndryshme të niveli më të 

lartë, si dhe në linjë edhe me shtyllat kryesore të zhvillimit të Planeve Sektoriale, Planet dhe projektet 

Sektoriale që hartohen edhe si rezultat i këtij plani duhet të bëjnë ose të parashikojë të përfshijë 

vlerësime të kostove dhe të identifikojë ose përfshijë identifikimin e masave të nevojshme që duhen 

ndërmarrë për implementimin e këtyre propozimeve. Propozimet për zhvillimin zonave, rrugëve etj 

përfshihen si në propozimet për përdorimin e tokës, ashtu edhe për ndarjen në faza, pasi duhet që të 

ruhen apo të gjenden sipërfaqe toke për zhvillimin e zonave,ndërtimin e rrugëve etj, për sa kohë që 

mundësia e aksesit shihet si mekanizmi kryesor që drejton zhvillimin. 
 
Ka edhe çështje të tjera të rëndësishme që lidhen me PZHK-në. përveçse bën sistemin e planifikimit 
më efektiv, plani bën identifikimin dhe përshkrimin e problemeve të menaxhimit komunal, por nga ana 

tjetër ai është i orientuar drejt përgjigjeve të këtyre problemeve. 
 
Si rezultat, PZHK do të shërbejë edhe si një proces i cili mundëson adresimin e shumë prej 

problemeve mjedisore të Komunës së Pejës. Kryesisht duhen investime në infrastrukturë dhe 

përmirësim i menaxhimit komunal me qëllim që t‟u jepet përgjigje shumë prej problemeve mjedisore 

të hapësirës komunale të marrë në studim, ndërsa procesi i planifikimit të zhvillimit të zonave dhe 

shfrytëzimit të tokës duhet zbatuar sipas këtij plani, me qëllim që të parandalohet shtrirja e mëtejshme 

nëpër zonat bujqësore dhe zonat me vlera tjera nëntokësore dhe sipërfaqësore. 
 
Kjo nevojë për planifikim dhe menaxhim në nivel vendbanimesh të shumta bashkërendimi dhe veprimi 

në mes tyre është identifikuar si çështje e rëndësishme edhe në raportet e PZHK. PZHK gjithashtu 

propozon masa për mbrojtjen e zonave ekzistuese të gjelbra dhe ujërave brenda dhe rreth territorit 

komunal dhe ka përgatitur planin e masave për zhvillimin e tyre të qëndrueshëm . Këtu përfshihen 

zonat e ujërave sipërfaqësore, përgjatë lumenjve dhe nëpër vendbanime. 
 

8.2.    Gjendja e Ambientit dhe Vlerësimi Strategjik Mjedisore-VSM në perspektiven e PZHK, 

mbrojtja  mjedisore në Hartimin dhe Përpunimin e Planit hapsinor  që mundë të e 

identifikohen në  hartë zonale komunale-HZK.  
 

Plani është punuar duke pasur në konsiderat edhe vlerësimin mjedisor në çdo fazë të zhvillimit të tij. 

Megjithëse nuk është qëllim kryesor për PZHK-në, outputet e fazës së parë të studimit të PZHK-së 

(faza e profilit komunal) përmbajnë të dhëna dhe komente të konsiderueshme mbi gjendjen dhe 

problemet e mjedisit në Pejë. Gjatë fazave te zhvillimit të PZHK-së merren në konsideratë çështje 

mjedisore apo të ofrimit të shërbimeve dhe diskutojnë gjendjen dhe shkakun e problemeve mjedisore 

në Komunë.  
Analiza e Plotë e Vlerësimit Strategjik Mjedisor të PZHK-së.  
Ndikimi i problemeve mjedisore në komunën e Pejës nuk është kthyer ende në efekte ekonomike apo 

shëndetësore. Për këtë arsye, është e vështirë që të matet saktësisht nga pikëpamja sasiore shkalla e 

ndikimit që do të ketë plani mbi mjedisin apo shëndetin. Megjithatë, prirjet e këtij ndikimi, te cilat janë 

edhe objekt i VSM, janë të parashikueshme. Për të siguruar vlerësimin e plotë të ndikimit të mundshëm 

mjedisor të planit, fillimisht është e nevojshme të përcaktohen të gjithë faktorët të cilët mund të 

ndikohen nga ky plan. Tabela e mëposhtme shërben si një check-list e kritereve mjedisore sipas të 

cilave është bërë vlerësimi i këtij plani. Kjo listë tregon nëse PZHK-ja e ka marrë në konsideratë 
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problemin, e po të jetë kështu, nëse i ka dhënë përgjigje. Kolona e fundit shpjegon nëpërmjet shenjave 

si më poshtë:  
• Atje ku PZHK-ja i jep përgjigje të plotë problemit është vendosur treguesi √; 

 
• Në se PZHK-ja e ka trajtuar problemin, por ka nevojë për masa të mëtejshme 

vendoset treguesi ?;  
• Në se ka problem i cili duhet të trajtohet nga PZHK-ja, vendoset treguesi X. 
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a.  Mbështetje për 

zhvillimin Po Propozimi ndjek në mënyrë    

policentrik të Pejës  pragmatike prirjet ekzistuese    

  dhe ato strategjike të zhvillimit    

  komunal dhe socialo ekonomik    

  të Pejës. Problemi është që kjo    

  rritje të bëhet mbi bazën e    

  kritereve të forta mjedisore, 

√ 

  

     

  dhe të mos shtrihet në tokat    

  bujqësore dhe pyjet përreth.    

      

b. Afirmon rolin e 
Pejës në Po Orientohen drejtimet e    

nivel të Kosovës, 

krahas  konfirmimit te Pejës si qendër    

ofrimit të mundësive 

të reja  dhe si pike fokale për të gjitha    

që përforcojnë 

funksionet  anët e vendit në kuptimin e    

aktuale dhe që 

tërheqin  zhvillimit të turizmit dhe 

√ 

  

aktivitete të reja. 

 

fuqizimit të trashëgimisë 

  

    

  kulturore.    

      

d. Përforcimi i 
kapacitetit të  Kjo propozohet të bëhet √   

Komunës për të 

thithur 

Po 

nëpërmjet zgjerimit në    

banorë të rinj dhe për 

t‟u hapësirë në vendbanimet që 

   

    

siguruar atyre 

mundësi  kanë trende rritje dhe ofrimit    

punësimi  të kushteve edhe në    

  vendbanimet tjera    

      

e. Integrimi i zonave 
rurale në  Është marr në konsideratë që √   

komunë dhe ulja e 

shkallës së 

Po 

në fazën e nismës së hartimit    

përjashtimit ekonomik 

dhe të PZHK-së, zonat rurale të 

   

    

social të banorëve të 

tyre  trajtohen njëjtë si    

  vendbanimet tjera.    

      

f. Fuqizimi dhe 
zgjerimi i Po Ky koncept ka si qëllim të √   

vendbanimeve në dy 

akset  ndihmojë zhvillimin dhe    

kryesor që formojnë  rigjenerimin e vendbanimeve    

konceptin e X-sit  në sistemin policentrik. Ai    

  përfshin propozime mjedisore    

  në formën e ruajtjes së zonave    

  të gjelbra edhe përtej kufijve    
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Tabela 10. Konsiderata Mjedisore dhe Shëndetësore të Pzhk-së  
 
 
 

Kriteri përkatës A është marrë Si është trajtuar problemi në Treguesi  

  

parasysh në 

PZHK ? PZHK ?   

      

1
. Përfshirja e konsideratave Po Përfshihen në seksionet e √  

mjedisore  mëposhtme.   

      

2
. Përfshirja e konsideratave Po Përshkruhen në seksionet e √  

shëndetësore  mëposhtme   

     

3. Marrja parasysh e Po Merren fort në konsideratë në √  

objektivave ndërkombëtarë,  

procesin e hartimit të PZHK-

së   

kombëtarë dhe lokalë për     

mjedisin dhe shëndetin gjatë     

formulimit të PZHK-së     

      

4
. Përfshirja në sintezë e Po Janë përfshirë në PZHK √  

Konsideratave Mjedisore     

      

5
. Konsideratat mjedisore në Po Kjo është bërë si pjesë e √  

Opsione  procesit të VSM .   

      

6
. Koncepti i Planifikimit të PZHK-së     

 
 
 
 

 

  ndërtimor të vendbanimeve    

      

g. Strukturimi dhe 
ekuilibrimi i  Ky propozim ka si qëllim √   

zhvillimit komunal 

rreth nën-  zhvillimin e nën qendrave të    

qendrave të reja  tjera për të ulur stresin në një    

 Po zonë qendrore. Si i tillë, ai    

  propozon ndërtimin e një serie    

  funksionesh nëpër këto nën    

  qendra.    
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 zbatimi të cilat shkojnë në    

 këtë drejtim si ai i uljes së    

 ―gjurmës së karbonit‖ të    

 komunës.     

      

b. Marrja parasysh e Po  Përfshihet si tregues ?  

ndryshimeve lokale   mjedisor, por nuk trajtohet   

   në mënyrë parësore.   

      

8. Demografia      

     

a. Problemet e Po Njeh faktin se kjo është ende e √  

evolucionit demografik  vështirë për t‘u parashikuar saktë.   

  Megjithatë, mund të ketë nevojë për   

  më shumë fleksibilitet , për t‘i lënë   

  

hapësirë ndryshimeve të 

mundshme.   

     

b. Skenarët e zhvillimit Po Merr parasysh faktin që popullsia √  

demografik  mund të rritet jo edhe aq shumë deri   

  në vitin 2022. PZHK mban larg   

  presionit demografik zonat me   

  ndjeshmëri mjedisore.   

      

9. Zhvillimi dhe shfrytëzimi i Tokës     

     

Kriteri përkatës A është marrë 
Si është trajtuar problemi në 
PZHK? Treguesi  

 parasysh në     

 PZHK?     

     

a. Planifikimi komunal Po Njeh nevojën për pranimin e √  

dhe Drejtimi i Zhvillimit  zhvillimit aktual,përveç zonave ku   

  mund të shkaktohen probleme   

  mjedisore   

     

b. Kapacitetet mjedisore Po Vlerësohet se vetëm në disa zona si √  

në zonat dhe  ato ku shtrihen deponit ilegale të   

vendbanimet e  mbeturinave, gurthyesit ka një   

propozuara për zhvillim  gjurmë të cenimit ekologjik, duke e   

  rrezikuar kapacitetin e saj mjedisor.   

  Ndërsa në vendbanime nuk ka një   

  gjurmë të cenimit ekologjik, duke   

  

qenë brenda kapaciteteve 

mjedisore.   

  Zona e propozuara për zhvillim   

  industrial apo ekonomik shtrihet në   

  tokën jobujqësore dhe propozohet   

  studimi i VMN-së së veçantë për   

  aspektet tjera mjedisore ndërsa në   
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  vendbanimet brenda konceptit   

  policentrik vërehen tendencat e   

  shtrirjes në kategorinë ―tokë   

      

      
  bujqësore‖ të konvertuara vonë në    

  zona informale, por edhe këtu    

  tentohet të ruhet sa ma shumë tokë    

  bujqësore dhe kompaktsim sa ma i    

  madh i zonës ndërtimore.    

      

c. Zhvillimi i parqeve 
dhe Po 

Njeh problemin e mungesës së 
tokës ?  

hapësirave të reja  për ketë qëllim vetëm brenda    

çlodhëse  vendbanimeve dhe propozon    

  mbrojtjen e zonave të gjelbra dhe    

  parqeve duke krijuar një Kurorë të    

  

gjelbër të përbërë nga disa zona 

dhe    

  sisteme kodrinore malore të    

  

mbrojtura. Megjithatë, për të 

gjithë    

  këta elemente, përfshirë dhe zonat    

  që gjendën brenda vendbanimeve    

  dhe në zonat jashtë tyre janë të    

  përcaktuara kufijtë, duhen marrë    

  vendimet përkatëse për shpalljen    

  

zona të interesit komunal, dhe 

duhen    

  

aprovuar Planet e Menaxhimit 

lidhur    

  

me zhvillimet brenda këtyre 

kufijve.    

      

d. Zhvillimi i parqeve të Po 
Edhe se pjesërisht e thamë më 
lartë ?  

reja brenda  

se njohim problemin e mungesës 

së    

vendbanimeve  

tokës brenda zonës së 

vendbanimeve    

policentrike  

policentrike PZHK propozon një 

varg    

  masash për rritjen e sipërfaqes së    

  gjelbër. Masat duhet të    

  konkretizohen me veprime për çdo    

  kategori zonash në vendbanime.    

      

e. Mbrojta e pyjeve, Po Njihen problemet dhe bëhen  √  

gjelbërimeve dhe  propozimet përkatëse, dhe për    

parqeve ekzistuese  Pyjet,hapësirat e gjelbra duhet    
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çuar 

  përpara statusi i tyre dhe duhet    

  hartuar dhe aprovuar Plani i    

  

Menaxhimit të tyre por edhe 

Parqet    

  

ekzistuese duhet trajtuar në 

mënyrën    

  adekuate në tërë territorin e    

  komunës.    

      

 

 

      

      

Kriteri përkatës 
A është 
marrë 

Si është trajtuar problemi në 
PZHK?  Treguesi  

 parasysh në     

 PZHK?     

      

     
f. Zhvillimi i zonave të Po Nxitet ky zhvillim veçanërisht në ?  

reja komunale  fushën e hapësirave dhe terreneve   

  sportive, për të lehtësuar presionin në.   

  Disa vendbanime me zhvillime të reja   

  janë tashmë të me elemente urbane .   

  Ekziston rreziku që të mund të   

  inkurajojë shtrirje të mëtejshme jashtë   

  kufijve ndërtimor, dhe për këtë shkak   

  VSM ka sugjeruar shpalljen e kufizimit   

  të ndërtimeve në këto drejtime të   

  komunës. Mund të shkaktojë humbje   

  të mëtejshme të tokës bujqësore.   

     

g. Industritë Po Përdorimi i zonës me kualitet të dobët √  

  të tokës për zonë Industriale si zona   

  prioritare për zhvillim. PZHK i   

  përputhet me parimet strategjike ku   

  aktivitetet ekonomike që shkaktojnë   

  ndotje nuk do të lejohej dhe do të   

  dekurajohen mirëpo gjithashtu që për   

  gurthyesit, Ndërmarrjet si: fabrika e   

  armaturës, prodhimit të bllokave,   

  prodhimin e lëngjeve, pularit,thertoret   

  dhe zhvillimet tjera me karakter   

  industrial në Pejë që kanë prani të   

  ndotjes duhet menaxhuar në   

  përputhje me normat e sigurisë   
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  mjedisore dhe shëndetësore   

  evropiane .   

     

h. Zonat ish-industriale Po Do të diferencohen mbi bazën e ?  

  kritereve mjedisore zonat ish-   

  industriale, duhet të konsiderohen si   

  hot-spote të ndotjes dhe duhet të   

  trajtohen si të tilla, Disa zona të tilla   

  ish-industriale ose zona eksploatuese   

  pa operator të njohur kanë prani të   

  ndotjes e cila duhet menaxhuar në   

  përputhje me normat e sigurisë   

  mjedisore dhe shëndetësore   

  evropiane .   

     

i. Shërbimet dhe Po Propozon norma dhe nevojën për to √  

lehtësirat Publike  në komunën e Pejës.   

(shkolla, stadiume     

sportive)     

     

     
j. pyjet,Kodrat dhe Po Trajtohen si zona të mbrojtura për ?  

parqet  pyje dhe parqe. Dekurajohet me forcë   

  ndërtimi në këto zona për pos kur   

  është definuar me ketë planë. Vija   

  problematike shtrihet rreth rrugëve   

  regjionale ku kërcohet zona e shiritit të   

  gjelbër dhe fillon edhe depërtimi në   

  kodra dhe male. Duhet të trajtohen   

  zonat prioritare edhe nga pikëpamja e   

  peizazheve pra e pikave panoramike   

  me rëndësi peizazhistike dhe turistike   

  për komunën.   

      

Kriteri përkatës A është marrë 
Si është trajtuar problemi në 
PZHK?  Treguesi  

 parasysh në     

 PZHK?     

      

k. Forma e Po Propozime konkrete në kodin e √  

vendbanimeve dhe  zonimit për lartësinë e ndërtimeve.   

dendësia  Ato bazohen në ruajtjen e formës së   

  vendbanimeve, mbushjen e zonave me   

  densitet të ulët, dhe identifikimin e   

  zonave ku do të lejohet zhvillimi i   

  ndërtimeve në lartësi.   

      

l. Mbrojtja e detajuar e Zonave të Gjelbra     
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m. Lumenjtë Po Të kthehen në korridore të gjelbër,  ?  

  por ndërkohë duhen përcaktuar    

  kufijtë e shtretërve të lumenjve dhe    

  të hartohet Plan Menaxhimi dhe    

  Monitorimi mjedisor    

      

n. Parqet dhe zonat e mbrojtura     

      

a) Kombëtare Po Parku kombëtar ―Bjeshkët e  X  

  Nemuna‖ duhet të hartohet Plan    

  Menaxhimi dhe Monitorimi në    

  kuptimin e zhvillimit mjedisor    

      

b) Të reja Po Sugjerohet një seri Parqesh dhe  ?  

  zonave të rëndësisë komunale, por    

  mbetet problemi i Planeve të    

  Menaxhimit të tyre pasi që kufijtë    

  janë caktuar me PZHK.    

      

o. Brezi i gjelbër Po Në zonat përgjatë rrugëve  √  

  magjistrale, zonat industriale dhe    

  zhvillimet tjera.    

      

      
p. Pjesa e brendshme e Po Jepen standardet për zonat lokale. √ 

vendbanimeve  Njihet problemi i mungesës së  

  hapësirës për rritjen e sipërfaqeve të  

  gjelbra apo për zona komunitare si  

  sheshe, kënde lojërash, etj. dhe  

  bëhen propozime në lidhje me  

  instrumentet planifikues në planet e  

  detajuara vendore.  

    

q. Zona të reja Po Zonat e reja me përdorime të √ 

  ndryshme propozohen të kthehen në  

  zona të gjelbra dhe parqe.  

    

10. Rreziqet natyrore apo humane   

    

a. Rreziqet natyrore në Po Trajtohen në përgjithësi, por ka ? 

tërësi  nevojë për vëmendje më të madhe.  

    

b. Rrëshqitjet e tokës Po Trajtohen në mënyrë specifike, sepse ? 

  jepen standardet kufizuese për  

  pjerrësitë e mëdha.  

    

c. Vërshimet Po Trajtohen në përgjithësi, propozohen √ 

  masat për zvogëlimin e rrezikut nga  
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  vërshimet  

    

d. Erozioni Po Trajtohen në përgjithësi, propozohen √ 

  masat për zvogëlimin e rrezikut nga  

  erozioni  

    

e. Tërmetet Po Në kodet e ndërtimit, por nuk gjen ? 

  zbatim retrospektiv tek ndërtesat  

  ekzistuese. Nuk ka detyrime për  

  ndërtime me dalje emergjence në  

  rast tërmeti.  

    

Kriteri përkatës A është marrë 
Si është trajtuar problemi në 
PZHK? Treguesi 

 parasysh në   

 PZHK?   

    

c. Të ardhurat e ulëta Po Njeh problemin se strehimi në √ 

  ndërtesa të reja të ligjshme është i  

  mundshëm vetëm për grupet me të  

  ardhura të larta. Rekomandon  

  nevojën që të ndërmerren politika  

  sociale të strehimit.  

    

d. Cilësia Po Kërkohet miratimi dhe respektimi  

    
 
 

  rigoroz i kodeve te ndërtimit.  

    

e. Shkalla sizmike Po Rekomandon kritere projektimi në √? 

  përputhje me nivelin 8 në shkallën  

  MSK-6421, pasi ky është një rrezik i  

  njohur. Do të ishte mirë të  

  sugjeroheshin projekte sipas Shkallës  

  

Evropiane Makrosizmike (EMS) për 

të  

  respektuar standardet Evropiane.  

    
 
 

8.3.0. Masat e Nevojshme në PZHK-ë për mbrojtjen e mjedisitsi si pjesë e kushteve 

zhvillimore të përgjithshme brenda HZK -së 
 

Bazuar në analizën e mësipërme ky seksion bën rekomandime të mëtejshme. Kriteret që janë shënuar 

me  nuk diskutohen më tej, pasi nuk konsiderohen si problematikë. Tabela e mësipërme përmban një 

përmbledhje të të gjitha problemeve mjedisore dhe shkallën në të cilën plani u jep përgjigje secilit 

prej tyre. Megjithatë, një nga pikat e tabelës së mësipërme që ka të bëjë me skenarët dhe 

parashikimet e rritjes së popullsisë, megjithëse është trajtuar, ka nevojë për diskutim të mëtejshëm. 
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Republika e Kosovës është duke përgatitur Kodin Unik të Ndërtimit i cili duhet të zbatohet në tërësi 

pas miratimit të tij. Deri në miratimin e tij, brenda këtij dokumenti të jenë paraqitur kushtet 

zhvillimore dhe modelet e projektimit të cilat duhet të zbatohen për zhvillimet e reja përderisa nuk 

shfuqizohen me akte ligjore të reja të cilat mund të hyjnë në fuqi pas miratimit të këtij dokumenti. 

Deri sa me MODEL definojmë diçka që zakonisht është punuar në mënyrë të veçantë dhe merret si 

shembull për të bërë edhe një tjetër ose disa të tjera si ajo ose edhe shprehur më ndryshe: diçka në të 

cilën një kopje mund të bazohet sepse është një shembull jashtëzakonisht i mirë i llojit të tij, dhe me 

PROJEKTIM definojmë paraqitjen në letër, planin e një objekti të infrastrukturës teknike ose sociale. 

Modelet e projektimit si pjesë e kushteve zhvillimore të përgjithshme brenda HZK-së do jenë të tilla 

që të plotësojnë kriteret e funksionalitetit, qëndrueshmërisë, cilësisë së shërbimit, përshtatshmërisë 

me ambientin. 

Modelet e projektimit si pjesë e kushteve zhvillimore të përgjithshme brenda HZK -së janë 

hulumtuar te llojet e ndryshme të projekteve për të cilat duhet dhënë kushte zhvillimore. siç janë: 

Ndërtesat e banimit, Ndërtesat e banimit me një njësi, Shtëpitë e veçanta, Shtëpitë dyshe, Shtëpitë në 

varg, Ndërtesat e banimit me shumë njësi, Ndërtesat e veçanta, Ndërtesat në varg, Ndërtesat 

tarracore. 

Gjithashtu edhe te projektet infrastrukturës rrugore dhe sipërfaqet transportuese të përcaktuara për 

zhvillim si: rrugët publike me nivelimin sipas kategorizimit, të motorizuar dhe jo të motorizuar; rrjeti 

hekurudhor i lehtë dhe i rëndë; ndërtesat dhe sipërfaqet për transport ajror dhe ndërtesat dhe 

sipërfaqet për transport publik urban, rural dhe ndërurban. 

Te projektet e infrastrukturës publike dhe sociale, ku përfshihen, paraqet të gjitha sipërfaqet e 

infrastrukturës publike dhe sociale të përcaktuara për zhvillim, si: parqet publike dhe sipërfaqet e 

hapura, fushat sportive dhe hapësirat rekreative,hapësirat dhe ndërtimet e shërbimeve mjekësore, 

ndërtesat për shërbim social, ndërtesat e institucioneve parashkollore për përkujdesje ditore, shkollat 

dhe universitetet, qendrat administrative, hapësirat dhe ndërtesat e sigurisë publike dhe varrezat. 

Modelet e projektimit si pjesë e kushteve zhvillimore të përgjithshme brenda HZK-së janë bazuar në 

llojet e ndryshme të projekteve të infrastrukturës teknike për të cilat duhet dhënë kushte zhvillimore, 

modele që do bazohen në shtrirjen e rrjeteve dhe kapacitetet e ndërtesave përcjellëse, shiritat 

mbrojtës dhe pajisjet, të përcaktuara për zhvillim, si: Rrjetin e ujësjellësit, Rrjetin e kanalizimit, 

Impiantet e trajtimit të ujërave të zeza, Sistemet e drenazhimit, Rrjetin e ujitjes, Rrjetin e 

shpërndarjes lokale me energji termike, Rrjetin e shpërndarjes lokale me energji elektrike, Rrjetin e 

telekomunikacionit dhe instalimet e ngjashme, Rrjetin e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave 

mbitokësore dhe nëntokësore, si dhe Ndërtesa dhe hapësira për riciklim dhe dekompozim. 

Modelet e Projektimit në përgjithësi mund të jenë të shumta dhe të ndryshme dhe t‘u përgjigjen 

fushave multisektorale si pjesë e HZK-së. Këto modele mund të bazohen duke u bazuar në projektet 

e zhvilluara më herët, që kanë treguar rezultate të mira ose modele të reja që ende po evoluojnë dhe 

po paraqiten me përmbajtje më të mira. Sidomos zhvillimi i teknologjive të reja po ndihmojnë në 

definimin e modeleve të reja të projektimit dhe zhvillimit. Modeli i projektimit mund të definohet si 

model me të cilën komunat krijojnë dhe përdorin resurset e tyre për t‘u ofruar konsumatorëve, 

partnerëve, furnizuesve dhe pjesëmarrësve të tjerë të projektimit vlera më të mira për të realizuar 

përfitim nga ky aktivitet. Modeli i projektimit duhet të paraqesë faktorin që i mundëson komunës të 

ketë një përparësi, për të performuar më mirë në raport me sfidat dhe problemet në një periudhë 

afatgjatë. 

Përmbajtjet kryesore të Modeleve të Projektimit, do të paraqesim llojet e ndryshme të projekteve, për 

të cilat duhet dhënë kushte zhvillimore dhe të gjitha këto lloje të zhvillimeve që duhet hartuar një 

projekt, do të synohet modeli i projektimit, bazuar në përvojat, parimet, rregullat, standardet dhe 

elementet e tjera që do ta definojnë edhe si model të Projektimit. 

Modeli i projektimit për ndërtesat të cilat potencialisht shtrihen në zonat sizmike , do të zhvillohet 

ashtu, që stabiliteti i objektit të jetë në harmoni me normat dhe standardet e fushës, dhe një ndër 

kushtet e këtij modeli është të përmbajë një analizë të sistemeve strukturore që mund të përdorën në 



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 133 

 

zonat sizmike , analizë e cila mund të bëhet në dy mënyra: Mënyra e parë dhe më e shpeshte është në 

bazë të konceptit mbajtës të sistemit strukturor, pra, në varësi të mënyrës së përcjelljes së forcës 

sizmike. Ndërkaq, mënyra e dytë e ndarjes është në varësi të materialeve konstruktive, pra, ndarja në 

strukturat nga betonarmeja, çeliku, druri apo edhe materiale të tjera dytësore. 

Në përgjithësi literatura profesionale preferon ndarjen e parë dhe në këtë drejtim mundësia për 

zgjidhje të sistemeve strukturore përmblidhet në: Sistemet me mure, Sistemet me rama rigid, 

Sistemet e shtanguara(sisteme kapriatë, me rama të shtanguar, perimetër të shtanguar etj), Sistemet 

duale (me rama dhe mure). 

 

Në përgjithësi këto sisteme (dhe nënsistemet që derivohen) kundrejt forcës sizmike veprojnë si një 

konsolë vertikale e ngarkuar me forca horizontale. 

Shtangësia, rigjiditeti dhe konfiguracioni i kësaj konsole përcakton edhe reagimin sizmik të 

strukturës. 

Në vazhdimësi për të përvetësuar një model ose do përdoret modeli i punuar më herët për zonën 

bazuar në këto analiza, ose do të merremi me detalisht me secilin prej këtyre sistemeve strukturore 

asizmike dhe do të përvetësojmë një si model projektimi edhe për rastet tjera bazuar në normat, 

standardet, parimet dhe kriteret e funksionalitetit, qëndrueshmërisë, cilësisë së shërbimit, 

përshtatshmërisë me ambientin. 

Dhe ky model për pos sigurimit të një sistemi i cili do t'i kundërvihet forcave sizmike. Modeli me 

shpesh projektohet ashtu që mos t'i konkurrojnë arkitekturës se objektit, përkatësisht, që ndikimi i 

strukturës në arkitekturë të jetë minimal. 

Modelet e projektimit janë të rëndësishme në të gjitha zonat por sidomos këto modele fitojnë në 

peshë te zonat mbishtresore ku përpos kushteve të rëndomta kërkohen edhe kushte shtesë gjatë 

projektimit dhe duhet përvesuar modelet e dëshmuara si të qëndrueshme funksionale, cilësore dhe të 

përshtatshme në ambientet dhe situatat e tilla, dhe jo në pak raste edhe materialet që përdoren janë jo 

të njëjta me kushtet e rëndomta. 

Gjatë shqyrtimit të kërkesës së lejes ndërtimore përpos vlerësimit të përputhshmërisë me kushtet 

zhvillimore, Komuna do të vlerësojë gjithashtu edhe përputhshmërinë e projekteve të propozuara me 

modelet e projektimit. 

Në rast se ndërtesat, infrastruktura teknike dhe sociale përmbush kushtet zhvillimore, mirëpo projekti 

nuk është në harmoni edhe me modelet e projektimit të përcaktuara për disa lloje të ndërtimeve, 

atëherë Komuna është e detyruar për të kërkuar plotësimin edhe të përshtatshmërisë me modelet e 

projektimit të përvetësuara qoftë nga përvojat, qoftë nga analizat, qoftë edhe nga modelet e 

përvetësuara nga zhvillimet teknologjike ose kërkesat tjera në trend (si objektet e gjelbërta, 

SMART(objektet e mençura)etj, ose zhvillimet nëse nuk përshtaten me modelet duhet refuzuar 

kërkesën ndërtimore. 

Një pjesë e konsiderueshme modeleve të projektimit bazohet në aktet nënligjore në fuqi apo në 

praktikat më të mira të projektimit. Në rast se në të ardhmen shfuqizohet nga një akt i ri nënligjor i 

cili do ta shfuqizojë atë në të ardhmen, atëherë të gjitha zhvillimet e reja duhet të përmbushin 

kërkesat minimale të projektimit të përcaktuara me aktin e ri nënligjor të miratuar në të ardhmen. 

8.4.0. Udhëzimet  e përgjithshme gjatë hartimit të këtij dokumenti të HZK  

         Në ketë drejtim edhe udhëzimet u trajtuan nga aspekti praktik të cilat nënkuptojnë: përcaktimi i 

rrugës dhe mënyrave për të bërë një punë a për të zhvilluar një veprimtari, që tregon si të veprosh, që 

përmban udhëzime: Material udhëzues, Shkresë udhëzuese, Rregulla udhëzuese, Tekst udhëzues, që 

përcakton drejtimin nga duhet të lëvizë një zhvillim, aktivitet. 

Duke e marrë për bazë se Hartat Zonale të Komunës janë multisektorale por edhe bazohen në 

dokumente dhe strategji të niveleve të ndryshme, edhe numri i udhëzimeve administrative që 

përcaktojnë kriteret për zhvillimin e ujësjellësit, kanalizimit, trajtimit të ujërave të zeza, sistemet e 

drenazhimit, rrjetin e ujitjes, energjisë termike, energji elektrike, telekomunikimit, rrugëve, 
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transportit, tokës bujqësore, pasurive nëntokësore, trashëgimisë, infrastrukturës sociale do 

shfrytëzohen për bazën e të dhënave  dhe do vlejë për të gjitha zhvillimet hapësinore. 

          Me një fjalë udhëzimet e të gjitha fushave vlejnë për të gjitha zonat dhe në fushat përkatëse 

duhet marrë për bazë gjatë hartimit të këtij dokumenti Udhëzimet administrative që mbulojnë fushat 

përkatëse. 

8.4.1.     Kushtet zhvillimore  për shfrytëzimet e tokës 

  

Kushtet zhvillimore sipas shfrytëzimeve të tokës në vijim janë përcaktuar në përputhje me ligjin, 

udhëzimet dhe nomenklaturën e Sistemit Hierarkik të Klasifikimit të Shfrytëzimit të Tokës 

(HILUCS) të përcaktuar në Udhëzimin Administrativ MMPH - Nr.08/2017 Mbi Normat Teknike Të 

Planifikimit Hapësinor, i cili përcakton llojet e aktiviteteve të cilat lejohen për secilën kategori të 

shfrytëzimit të paraqitura në këtë kapitull. 

Për të kuptuar cilat aktivitet specifike përfshihen në shfrytëzimet e tokës të paraqitura në vijim, 

referojuni Udhëzimin Administrativ Mmph-Nr.08/2017 mbi Normat Teknike të Planifikimit 

Hapësinor. 

8.4.2.    Shfrytëzimet e lejuara të tokës në zonat psecifike të përfshira edhe në PZHK 

Shfrytëzimet e lejuara të tokës janë shfrytëzimet të cilat potencialisht mund të zbatohen dhe janë të 

lejuara në komplet territorin e komunës, por të cilat realisht zbatohen në një zonë ose më shumë zona 

specifike e cila ose të cilat janë përcaktuar me Plan Zhvillimor Komunal të Pejës dhe ka për qëllim 

zhvillimin e atyre shfrytëzimeve. Shfrytëzimet e lejuara janë e drejtë e cila mund të zhvillohet nga 

pronarët e tokave derisa i plotësojnë dhe kushtet zhvillimore dhe ndërtimore për zonën ku gjendet 

prona. 

Disa lloje të shfrytëzimeve mund të lejohen në shumicën e zonave si për shembull banimi , parqet, 

etj. Shfrytëzime tjera, si për shembull industri e rëndë, mund të mos lejohet në shumicën e zonave, 

bile dhe zonat përreth industrive të rënda mund të përdoren si tampon zona me qëllim të zvogëlimit 

të ndikimit negativ në zonat përreth. Megjithatë, mund të ketë më shumë se një shfrytëzim/ndërtim të 

lejuar në zonë/parcelë përveç shfrytëzimit dominues. Për shembull, shfrytëzime të lejuara të tokës 

janë: 

 a) Banim i përhershëm i kufizuar në shtëpi të veçanta të rrethuara me kopshte dhe / ose oborre, 

apo në kombinim të shtëpive të veçanta, shtëpive dyshe dhe shtëpive në varg. 

 b) Shërbim arsimor kufizuar në çerdhe dhe kopshte dhe shkolla fillore, mesme të ulëta dhe të 

mesme të larta. 

 c). Infrastrukturë e transportit rrugor si hapësirat për transport rrugor, si rrugët, zonat e parkimit 

dhe stacionet e shërbimit. 

 d) Shërbim tjetër i komunitetit si ndërtesat e institucioneve për shërbime sociale dhe familjare 

dhe ndërtesa të institucioneve të komunitetit. Funksionet si institucione të komunitetit mund të jenë 

në kuadër të ndërtesave tjera. 

 e) Shërbim i akomodimit dhe ushqimit si hapësira të shfrytëzuara për ofrimin e akomodimit 

në hotel, motel, restorant, kafene, bar dhe sallë mbledhjeje. Funksionet si restorante, kafene dhe 

bare mund të jenë maksimum 500m2 hapësirë e shfrytëzueshme. 

Bazuar në LPH janë përcaktuar dhjetë kategori parësore të zonave: zonë banimi(ZB), zonë 

komerciale (ZK), zonë industriale (ZI), zonë teknologjike (ZT), zonë bujqësore (Zb), zonë për 

shfrytëzim të përzier (ZM), zonë e mbrojtur (Zm), sipërfaqe e mbrojtur (SM), zonë e veçantë e 

mbrojtur (ZVM), dhe zonë e veçantë (ZV). Në kuadër të NTPH janë krijuar edhe disa kategori tjera 

të zonave, siç janë: zonë ushtarake- sigurisë (ZuS), zonë rekreative-turistike (ZrT), zonë e 

komunikacionit-transportit (ZKT), zonë e shërbimeve (ZSh), Zonë pyjore (ZP) dhe zonë-minierë 

sipërfaqësore (ZmS). Këto zona të dhëna shtesë në kuadër të NTPH- Normat Teknike të 

Planifikimit Hapësinor do të gjejnë më shumë përdorim në Hartën Zonale të Kosovës , gjegjësisht 

në dokumentet e planifikimit hapësinor të nivelit qendror. 
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8.4.3.   Shfrytëzimet e lejuara dytësore në një zonë të njejtë –parcleë me shfrytëzimin 

Shfrytëzimet e lejuara dytësore janë funksione dhe aktivitete që janë dytësore dhe/ apo vartëse nga 

shfrytëzimi parësor i lejuar në zonë dhe mund të gjenden në të njëjtën parcelë me shfrytëzimin. Një 

shfrytëzim dytësor mund të kufizohet të zhvillohet në kuadër të së njëjtës parcelë me shfrytëzimin 

kryesor. Zakonisht, shfrytëzimi dytësor ndalohet të zhvillohet pa prezencën apo zhvillimin e 

shfrytëzimit kryesor ndaj të cilit është vartës apo i shërben. 

Edhe shfrytëzimet e lejuara dytësore, ashtu si shfrytëzimet e lejuara kryesore, mund të jenë subjekt 

i kufizimeve në zonë lidhur me madhësinë, formën dhe vendndodhjen. Një shfrytëzim dytësor 

mund të rezultojë me një ndërtim dytësor, për të cilin do të ketë ose nuk do të ketë nevojë për një 

leje ndërtimore, në varësi të madhësisë dhe karakteristikave, në përputhje me Udhëzimin 

Administrativ Nr.08/2013 për ndërtimet për të cilat nuk kërkohet leje ndërtimore. 

Shfrytëzimet dytësore në kuadër të zonave të banimit mund të jenë verandat, garazhet, pishinat për 

konsum vetjak, ndërtime të pa banueshme më të vogla se 25 m2, ose të ngjashme. Kurse, 

shfrytëzim dytësor në kuadër të një zone komerciale mund të jetë një kopsht për fëmijë, ose kënd i 

lojërave për fëmijë. Gjeni më poshtë shembuj të shfrytëzimeve të lejuara dytësore: 

 Një garazhe si funksion dytësor i shërben vetëm ndërtesës kryesore- shtëpisë dhe si funksion 

varet nga shfrytëzimi/ndërtesa kryesore si nga aspekti i formës/madhësisë, prandaj është shfrytëzim 

dytësor vartës; kurse 

 Një çerdhe si pjesë e një parcele / ndërtese zyrash si funksion dytësor i shërben jo vetëm 

ndërtesës / parcelës ku gjendet, dhe mund ti shërbejë dhe ndërtesave përreth dhe më gjerë, por nuk 

varet nga shfrytëzimi kryesor në këtë rast zyrat, si nga aspekti i funksionit / formës / madhësisë, 

prandaj është shfrytëzim dytësor jo vartës. 

Praktikë e zakontë në kuadër të hartave zonale është të përcaktohen shfrytëzime dytësore që vlejnë 

për të gjitha zonat apo për të gjitha zonat urbane apo rurale. Raste tjera përcaktojnë shfrytëzime 

dytësore për të gjitha zonat banimore, komerciale apo industriale. 

Shembuj që mund të përdoret për përshkrim dhe përcaktim të shfrytëzimeve të lejuara dytësore: 

Lejohen shërbimet rekreative që i shërbejnë dhe janë pjesë e integruar në kuadër të blloqeve 

banimore. Si shërbim rekreativ mund të jenë por nuk kufizohen në hapësirat e hapura, hapësirat dhe 

lodrat për fëmijë, terrenet sportive e të gjitha madhësive dhe parkingjet e hapura në shërbim të 

bllokut në kuadër të blloqeve banimore. 

Lejohen shfrytëzime dhe objekte ndërtimore si 1. pishina dhe të ngjashme; 2. fusha për tenis , 

basket, dhe fusha tjera sportive të ngjashme; 3. Ndërtesa ose struktura që shërbejnë zyrat e 

menaxhimit ose mirëmbajtjes, ose pajisje të mirëmbajtje ose pajisje të tjera dhe furnizime që lidhen 

me hapësirën e hapur ose shfrytëzimin rekreativ; 4. Lodra për fëmijë apo mbuloja për piknik; 5. 

Fontana dhe art publik. 

8.4.4. Shfrytëzimet  e tokës te lejuara të veçanta 

           Shfrytëzime të lejuara të veçanta janë shfrytëzime të cilat janë në pajtueshmëri me 

shfrytëzimet e lejuara në zonë dhe lejohen me kusht që aplikuesi të përmbushë disa kushte 

plotësuese të përcaktuara në HZK. Shfrytëzimet e lejuara të veçanta janë të nevojshme, por mund të 

paraqesin shqetësime ose rreziqe të cilat duhet të parandalohen, prandaj edhe i nënshtrohen 

kushteve plotësuese. Është e rëndësishme të theksohet se shfrytëzimet e lejuara të veçanta duhet të 

lejohen nëse aplikuesi mund të dëshmojë se propozimi i zhvillimit i plotëson të gjitha kushtet e 

HZK dhe kushtet plotësuese të shfrytëzimit të veçantë dhe se është në pajtueshmëri të plotë (nuk 

kanë ndikim negativ në mjedis dhe nuk pengojnë zhvillimin normal të shfrytëzimeve bazë) dhe që 

do të lejohen me dhënien e lejes së veçantë për shfrytëzim. 

          Leja e veçantë për shfrytëzim jepet, pasi të plotësohen kushtet plotësuese të përcaktuara në 

mënyrë specifike në shërbim të shfrytëzimit të veçantë dhe mbrojtjes së mjedisit rrethues nga 

ndikimet negative të shfrytëzimit të veçantë. Nëse shfrytëzimi i lejuar i veçantë përfshin punë 

ndërtimore, atëherë kërkohet edhe leje ndërtimore. 
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Kushtet plotësuese trajtojnë vendndodhjen, shiritat mbrojtës nga llojet specifike të shfrytëzimeve, 

sipërfaqe minimale ose maksimale të parcelave, rregullin e rrafshit 45°, sipërfaqe minimale 

gjelbëruese, numër i caktuar i parkingjeve shtesë, dhe të tjera. Rezultati i kushteve plotësuese është 

se ndërsa një shfrytëzim lejohet në zonë, kushtet plotësuese kontrollojnë që shfrytëzimi i veçantë 

mos funksionojë ose ndërtohet në çdo pronë brenda zonës. Kjo qasje është e orientuar drejt 

performancës sepse ndikon direkt në zhvillim dhe arritjes së standardeve. 

Për shembull, le të imagjinojmë një zonë banimi ka një restorant të mirë. Banorët e zonës e 

pëlqejnë restorantin. Megjithatë, gjatë natës, restoranti shndërrohet në një diskotekë. Muzika është 

me zë të lartë deri natë vonë, duke i mbajtur njerëzit të zgjuar që jetojnë në apartamente mbi disko 

dhe duke krijuar një shumë trafik të zhurmshëm nga klientët e diskos. Komuna mund të reagojë: 

"Restoranti është në rregull. Ashtu që, ky është një shfrytëzim i lejuar në zonë. Megjithatë, 

diskotekat duhet t'i ndjekë këto kushte plotësuese: të ndalet muzika me zë të lartë pas një kohë të 

caktuar në mbrëmje, dritaret dhe dyert e mbyllura në mbrëmje, duhet siguruar izolim nga zhurma 

në dyshemetë lart dhe mureve që prekin hapësirat e banimit dhe duhet të sigurojnë parkim shtesë në 

mbrëmje.‖ 

Shumë prej masave mbrojtëse ndaj ndriçimit, zhurmës, dridhjeve, mbrojtja e mjedisit, shiritat 

mbrojtës dhe standarde të peizazhit aplikohen si kushte zhvillimore të përgjithshme. Në raste të 

tjera, masat mbrojtëse të diskutuara më lart përdoren për t'u kontrolluar shfrytëzime veçanërisht 

shqetësuese, që mund të shkaktojnë shqetësime për pronarët përreth. 

Rrjedhimisht, lista e shfrytëzimeve të lejuara të veçanta duhet të përmbajë vetëm ato shfrytëzime që 

komuna është e sigurt që duhet të lejohen nëse përmbushen kushtet plotësuese dhe standardet e 

duhura. Në rastet ideale, lejohet një numër më i madh i shfrytëzimeve të lejuara, dhe shumë pak 

shfrytëzime të veçanta. Në këtë mënyrë, komunat mund të arrijnë të lejojnë fleksibilitet maksimal 

për zhvillim për t‘ju përgjigjur kërkesave të tregut. 

Gjeni më poshtë disa shembuj që mund të përdoren nga komunat për të specifikuar si shfrytëzime të 

lejuara të veçanta: 

 Gërmimi i dheut apo nxjerrja e mineraleve dhe materialeve natyrore, dhe përpunimi dhe 

prodhimi i tyre, jo në shërbim të zhvillimit të bujqësisë, do të jetë shfrytëzim i lejuar i veçantë në 

kuadër të zonave bujqësore. 

 Kamp shtëpizat apo shtëpizat për gjueti profesionale do të jenë shfrytëzim i lejuar i veçantë në 

kuadër të zonave pyjore. 

 Shërbimet dhe objektet ndërtimore fetare. 

 Shërbimet e autolarjeve. 

 Objektetndërtimore për trajtimin e ujërave të zeza. 

 Objektetndërtimore për trajtimin dhe riciklimin embeturinave. 

 Ndërtesat për shërbim shëndetësor të kafshëve (ndërtesat e ambulancave veterinare). 

8.4.5. Shfrytëzimet e tokës të  lejuara  përkohësisht 

Shfrytëzimet e lejuara të përkohshme janë funksione dhe aktivitete që janë të lejuara për 

shfrytëzimin e një ndërtese apo parcele për një periudhë të përkohshme kohore për diçka të 

ndryshme nga shfrytëzimet e lejuara. Pas periudhës specifike kohore shfrytëzimet e tilla duhet që 

plotësisht të tërhiqen nga ndërtesa apo parcela. 

Shfrytëzime të përkohshme mund të përfshihen edhe instalim apo ngritje të ndërtimeve të 

përkohshme , si objekte të përkohshme ndërtimore në vend ndërtim, tenda, konstruksion festivalesh 

dhe koncertesh, pika shitjeje dhe kioske. Shfrytëzimet e lejuara të përkohshme mund të përdoret 

nga komunat si më poshtë: 

 Shfrytëzime të lejuara me afat kohor të përcaktuarnë certifikatën e përdorimit, por jo më shumë 

se dy vjet. 

 Nuk do të rezultojnë në ngritje të objekteve ndërtimore të përhershme, edhe pse objektet 

ndërtimore dhe ndërtimet ekzistuese mund të përdoren për shfrytëzime të përkohshme. 
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Nëse objektet e përkohshme ndërtimore nuk largohen brenda periudhës kohore të përcaktuar në 

lejen ndërtimore dhe/apo në certifikatën e përdorimit, inspektori i ndërtimit ka për detyrë dhe 

autorizim që të ―urdhërojë poseduesin e lejes ndërtimore të rrënojë objektet ndërtimore të 

përkohshme që nuk janë rrënuar brenda afatit të përcaktuar‖, apo të ―marrë masa për rrënim të 

këtyre objekteve ndërtimore të përkohshme, nga ana e komunës‖. 

  

8.4.6. Shfrytëzimet e ndaluara të tokës  

Shfrytëzime që nuk janë të lejuara në një zonë nën asnjë rrethanë apo kusht, përcaktohen si 

shfrytëzime të ndaluara. Mirëpo, një listë specifike me shfrytëzime të ndaluara është e rrallë. 

Shumë harta zonale thjesht do të përcaktojnë që çdo shfrytëzim që nuk është i listuar si i lejuar, 

dytësor, përkohshëm apo i lejuar i veçantë, konsiderohet si i ndaluar. 

Shfrytëzimet e ndaluara janë ato shfrytëzime të cilat është e nevojshme të specifikohen si të 

palejuara, me qëllim të sigurimit që zhvillimet apo funksionet e tilla të mos kenë efekte negative 

mbi zhvillimet përreth në zonë. Efektet negative mund të jenë si ndotje mjedisore apo zhurmë, dhe 

që paraqesin rrezik për jetesën dhe mirëqenien e pronave përreth. 

Për shembull, shfrytëzim i ndaluar në një zonë me shfrytëzim dominues banim, mund të jetë 

industria e rëndë. 

Shfrytëzimet e ndaluara në zonë përcaktojnë funksione dhe aktivitete që nuk janë në pajtueshmëri 

me kushtet e zbatueshme në zonë dhe janë të deklaruara në mënyrë specifike si të pa lejuara. 

Kriteret për përcaktimin e zhvillimeve të ndaluara në një zonë, por pa u kufizuar vetëm në to, janë: 

 Kategoritë e shfrytëzimit të tokës që bien në kundërshtim me qëllimet e zonimit sipas 

përcaktimeve të HZK- së zhvillimi dhe instrumenteve të planifikimit në fuqi; 

 Kur një zhvillim kërkohet të realizohet në një zonë që i përket një kategorie bazë të ndryshme 

nga ajo e zhvillimit të kërkuar, për sa kohë që nuk parashikohet ndryshe dhe në mënyrë të 

argumentuar në instrumentin e planifikimit në fuqi; 

 Çdo përdorim që pavarësisht nga kategoria bazë të cilës i përket, krijon ndotje në mjedis përtej 

parametrave dhe standardeve të parashikuara në legjislacionin e posaçëm mjedisor, dëmton 

shëndetin, dëmton strukturat dhe monumentet e trashëgimisë kulturore; 

 Çdo zhvillim në tokë bujqësore që edhe pse mund të jetë brenda kategorisë bazë të shfrytëzimit 

të tokës dhe strukturave në të, nuk respekton rregullat, standardet dhe treguesit e planifikimit dhe të 

zhvillimit sipas përcaktimeve të HZK-së zhvillimi dhe të instrumenteve të planifikimit në fuqi; 

 Përdorime të ndaluara janë ato që përcaktohen për çdo njësi strukturore/zonë më prioritet 

zhvillimi në HZK. Si rregull i përgjithshëm, përveç sa përcaktohet ndryshe në këtë HZK. 

 Përdorimet e ndaluara përmbushin përcaktimet e HZK-së. 

 Përdorime të ndaluara për zonat e banimit janë: industritë e rënda, kimikë dhe të tjera ndotëse 

më ndikim të lartë në mjedis, ndërtimet ushtarake, varrezat, impiantet e trajtimit të ujërave të 

ndotura; zonat ku bëhet kompostimi i mbetjeve organike. 

 Aktivitetet në zonën e banimit në zonat rurale, përpos rritja e bletëve, mbajtja e bagëtive dhe 

gjedhëve si ekonomi familjare në kapacitete të vogla janë të ndaluara stallat me numër të madh të 

gjedhëve, kurse në zonën urbane ndalohen gjitha këto aktivitete të sipërpërmendura. Në zonën 

urbane lejohen vetëm aktivitete të kultivimit dhe hortikulturës në oborret dhe kopshtet individualë të 

ndërtesave, në kuadër të bujqësisë urbane. 

 Nuk lejohen aktivitete si djegia e mbeturinave të çfarëdo lloji në zonat e banimit, të sistemit 

natyror apo në brigjet e burimeve ujore. 

 Përdorimet industriale janë të ndaluara të vendosën në brigjet ujore, në zonat të mbrojtura 

natyrorë pavarësisht kategorive, në zonat që mbrohen nga legjislacioni për monumentet e kulturës, 

përfshirë zonat buferike apo brezat mbrojtës të këtyre zonave/objekteve. 

 Përdorimet e ndaluara në territoret e zonave të mbrojtura natyrore dhe në zonat e tyre buferike, 

si dhe në zonat që mbrohen nga legjislacioni për trashëgiminë kulturore, përfshirë brezat 

mbrojtës/zonat buferike të këtyre zonave / objekteve, përcaktohen në legjislacionin në fuqi. 
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 Të gjitha funksionet janë të ndaluara në hapësirën e përcaktuar si brez mbrojtës, apo 

tampon/buferik për infrastrukturën rrugore dhe kanalet e kullimit dhe ujitjes të tokavebujqësorenga 

legjislacioni në fuqi. 

8.4.7.   Zonë e Veçantë 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara, brenda zonës së veçantë janë, si më 

poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor, si: Miniera dhe Karriera 

 Përdorime të Prodhimit dytësor, si: Prodhim Energjetik 

 Shërbime Terciare, si: Shërbime Komunitare, si: Burg, Varreza, Repart Ushtarak, 

 Rrjete të Transporteve Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrjete transportesh si: Rrugë të 

kategorive magjistrale dhe regjionale, transport hekurudhor, transport ajror, transport ujor; Shërbime 

Komunale, si: Rrjete të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë elektrike, gazit, energjisë termike, 

impiante te grumbullimit te grumbullimitdhe trajtimit të ujërave të zeza dhe mbetjeve. 

 Kushtet epërgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda zonës së veçantë janë, si 

më poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor si: Bujqësi, Pylltari, Akuakulturë dhe Peshkim 

 Përdorim të Banimit 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda zonës së veçantë janë, 

si më poshtë: 

 Rrjete të Transporteve Logjistikës dhe Infrastrukturës, si: Rrugë të kategorive lokale dhe në 

vendbanime, parkim, stacione shërbimi, shërbime komunale të rendit të shpërndarjes sekondardhe 

terciar. 

8.4.8.   Zonë  Mbrojtëse 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara, brenda zonës mbrojtëse janë, si më 

poshtë: 

 PërdorimetëProdhimitparësorsi: Bujqësi, Pylltari, Akuakulturë dhe Peshkim 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda zonës mbrojtëse janë, si më 

poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor si: Miniera dheKarriera 

 Përdorime të Prodhimit dytësor 

 Shërbime Terciare 

 Rrjete të Transporteve Logjistikës dhe Infrastrukturës 

 Përdorim të Banimit 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda zonës mbrojtëse janë, 

si më poshtë: 

 ShërbimeTerciare,Shërbime Komunitare si; Varreza 

8.4.9. Sipërfaqe e Mbrojtur 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara, brenda sipërfaqes së mbrojtur janë, si 

më poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor si: Bujqësi, Pylltari, Akuakulturë dhe Peshkim. 

 Shërbime Terciare si: Shërbime Kulturore Çlodhëse dhe Argëtuese. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda sipërfaqes së mbrojtur janë, si 

më poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor si: Miniera dheKarriera 

 Përdorime të Prodhimit dytësor. 

 Shërbime Terciare si: Shërbime Komunitare si;Burg,Varreza, Repart Ushtarak; 

 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrjete transportesh si: Rrugë të 

kategorive magjistrale dhe regjionale, transport hekurudhor, transport ajror, transport ujor; 
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 Shërbime Komunale, si: Rrjete të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë elektrike, gazit, 

energjisë termike, impiante te grumbullimit te grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza dhe 

mbetjeve. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda sipërfaqes së mbrojtur 

janë, si më poshtë: 

 Shërbime Terciare si: Shërbime Tregtare, Shërbime Financiare dhe të Informacionit, Shërbime 

Komunitare 

 Përdorim të Banimit. 

 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës, si: Rrugë të kategorive lokale dhe në 

vendbanime, parkim, stacione shërbimi, shërbime komunale të rendit të shpërndarjes sekondardhe 

terciar. 

8.5.0.   Zona Industriale 

Norma udhëzuese teknike për planifikimin e madhësisë së zonës industriale është si më poshtë: 

1. Për përdorim industrial,një minimumprej25m2 për punëtor; 

2. Për magazina,një minimumprej 700m2përpunëtor; 

3. Për zyratëindustrisë,një minimumprej20m2 për punëtor; 

4. Për park shkencor, njëminimumprej15m2për punëtor; 

5. Për industri rurale,një minimumprej30m2për punëtor. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara, brenda zonës industriale janë, si më 

poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor, si: Miniera dhe Karriera. 

 Përdorime të Prodhimit dytësor si: Industri i papërpunuar, Industri e rëndë, Industri e Lehtë, 

Prodhim Energjetik dhe Industritë tjera. 

 Rrjete të Transporteve Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrjete transportesh si: Rrugë të 

kategorive lokale dhe në vendbanime, transport hekurudhor, transport ajror, transport ujor, parkim, 

stacione shërbimi; Shërbime Komunale si: Rrjete të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë 

elektrike, gazit, energjisë termike, impiante të grumbullimit dhe të trajtimit të ujërave të zeza dhe 

mbetjeve, shërbime komunale të rendit të shpërndarjes sekondare dhe terciare. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda zonës industriale janë, si më 

poshtë: 

 PërdorimetëProdhimitparësor si :Bujqësi, Pylltari, Akuakulturë dhe Peshkim. 

 ShërbimeTerciaresi :Shërbime Komunitaresi:Burg,Varreza,Repartushtarak; 

 Përdorim të banimit; 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda zonës industriale janë, 

si më poshtë: 

 Shërbime Terciare si: Shërbime Tregtare, Shërbime Financiare dhe të Informacionit, Shërbime 

Komunitare, Shërbime Kulturore Çlodhëse dhe Argëtuese 

Norma teknike udhëzuese për qasjen e zonës industriale është: 

1. Zona industriale duhet të ketë qasje direkte në rrugën e jashtme kryesore të trafikut tëshpejtë; 

2. Zona industriale duhet të jetë e ndarë nga vendbanimi urban, zonat mjedisore dhe bujqësore 

përmes një zonë mbrojtëse prej të paktën 200m gjerësi; 

3. Infrastrukturateknike e zonës industriale duhet të jetë e ndarë nga ajoe vendbanimit urban; 

4. Zona industriale duhet të ketë një teknologji të pavarur dhe të shkëputur nga rrjeti i 

vendbanimeve për trajtimin e ujërave industrial,mbetjeve industriale dhe vajrave industrialë. 

8.5.1. Zona Teknologjike 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara, brenda zonës teknologjike janë, si më 

poshtë: 

 Shërbime Terciare, si: Shërbime Komunitare, Shërbime Kulturore Çlodhëse dhe Argëtuese 

 Përdorim të banimit, si: Banim i përzier me përdorime të tjera të pajtueshme 
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 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrugë të kategorive lokale dhe në 

vendbanime, parkim, stacione shërbimi, shërbime komunale të rendit të shpërndarjes sekondare dhe 

terciare. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda zonës teknologjike janë, si 

më poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor, si: Miniera dhe Karriera; 

 Përdorime të Prodhimit dytësor. 

 Shërbime Terciare, si: Shërbime Komunitare, si: Burg, Varreza, Repart Ushtarak; 

 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës, si: Rrjete transportesh si: Rrugë të 

kategorive magjistrale dhe regjionale, transport hekurudhor, transport ajror, transport ujor; 

Shërbime Komunale si: Rrjete të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë elektrike, gazit, energjisë 

termike, impiante te grumbullimit te grumbullimitdhe trajtimit të ujërave të zeza dhe mbetjeve. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda zonës teknologjike 

janë, si më poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor, si: Bujqësi, Pylltari, Akuakulturë dhe Peshkim 

 Shërbime Terciare, si: Shërbime Tregtare, Shërbime Financiare dhe të Informacionit. 

 Përdorim të Banimit, si: Banim i Përhershëm. 

 

8.5.2. Zona për Shfrytëzim të përzier 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara, brenda zonës për shfrytëzim të përzier 

janë, si më poshtë: 

 Shërbime Terciare: Shërbime Tregtare, Shërbime Financiare dhe të Informacionit, Shërbime 

Komunitare, Shërbime Kulturore, Çlodhëse dhe Argëtuese 

  

 

 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrugë të kategorive lokale dhe në 

vendbanime, parkim, stacione shërbimi, shërbime komunale të rendit të shpërndarjes sekondare dhe 

terciare. 

 Përdorim të Banimit 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda zonës për shfrytëzim të 

përzier janë, si më poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor, si: Miniera dhe Karriera; 

 Përdorime të Prodhimit dytësor, si: Industri i papërpunuar, Industri e rëndë; 

 Shërbime Terciare, si: Shërbime Komunitare, si: Burg, Varreza, Repart Ushtarak. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda zonës për shfrytëzim 

të përzier janë, si më poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor si: Bujqësi, Pylltari, Akuakulturë dhe Peshkim. 

 Përdorime të Prodhimit dytësor si: Industri e Lehtë, Prodhim Energjetik dhe Industri të tjera. 

 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës, si: Rrjete transportesh si: Rrugë të 

kategorive magjistrale dhe regjionale, transport hekurudhor, transport ajror, transport ujor; Shërbime 

Komunale si: Rrjete të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë elektrike, gazit, energjisë termike, 

impiante të grumbullimit të grumbullimitdhe trajtimit të ujërave të zeza dhembetjeve. 

 Përdorim të Banimit. 

8.5.3.    Zona Komerciale 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara, brenda zonës komerciale janë, si më 

poshtë: 

 Shërbime terciare, si; Shërbime Tregtare, Shërbime Financiare dhe të Informacionit, Shërbime 

Kulturore Çlodhëse dhe Argëtuese. 
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 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës si; Rrugë të kategorive lokale dhe në 

vendbanime, parkim, stacione shërbimi, shërbime komunale të rendit të shpërndarjes sekondare dhe 

terciare. 

 Përdorim të banimit 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda zonës komerciale janë, si më 

poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor 

 Përdorime të Prodhimit dytësor 

 Shërbime Terciare, si: Shërbime Komunitare, si: Burg, Varreza, Repart ushtarak; 

 Rrjete të Transporteve Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrjete transportesh si: Rrugë të 

kategorive magjistrale dhe regjionale, transport hekurudhor, transport ajror, transport ujor; Shërbime 

Komunale si: Rrjete të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë elektrike, gazit, energjisë termike, 

impiante te grumbullimit te grumbullimitdhe trajtimit të ujërave të zeza dhe mbetjeve. 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda zonës komerciale janë, 

si më poshtë: 

 1. Shërbime terciare si: Shërbime Komunitare. 

8.5.4. Zona e Banimit 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara, brenda zonës së banimit janë, si më 

poshtë: 

 Shërbime terciare si: Shërbime Financiare dhe të Informacionit; Shërbime Komunitare 

administrative, të drejtësisë, të sigurisë publike, të mbrojtjes nga zjarri, të sigurimit të shoqëror, të 

arsimit, të shërbimit shëndetësor, të shërbimeve të kultit; Shërbime Kulturore Çlodhëse Argëtuese, 

Shërbime të tjera. 

 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrugë të kategorive lokale dhe në 

vendbanime, parkim, stacione shërbimi, shërbime komunale të rendit të shpërndarjes sekondare dhe 

terciare. 

 Përdorim të banimit; 

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e ndaluara, brenda zonës së banimit, janë si më 

poshtë: 

 Përdorime të Prodhimit parësor, 

 Përdorime të Prodhimit dytësor; 

 Shërbime Terciare si: Shërbime Komunitare, si: Burg, Varreza, Repart ushtarak; 

 Rrjete të Transporteve, Logjistikës dhe Infrastrukturës si: Rrjete transportesh si: Rrugë të 

kategorive magjistrale dhe regjionale, transport hekurudhor, transport ajror, transport ujor; Shërbime 

Komunale si: Rrjete të gjenerimit dhe transmetimit të energjisë elektrike, gazit, energjisë termike, 

impiante te grumbullimit te grumbullimitdhe trajtimit të ujërave të zeza dhembetjeve. 

  

Kushtet e përgjithshme zhvillimore për përdorimet e lejuara me kusht, brenda zonës së banimit, janë si 

më poshtë: 

 Shërbime terciare, si Shërbime Tregtare 

8.5.5. Njësitë strukturore të zonave të banimit 

Vendbanimet janë të organizuara në njësi strukturore. Bashkimi i disa njësive përbën një njësi të një 

rendi më të lartë. Ato përbëhen nga komponentët e mëposhtme: 

1. Parcela Banim; 

2. Parcelë për Përdorim Shoqëror; 

3. Parcelë për Gjelbërim Publik; 

4. Parcelë për aktivitet Sportiv; dhe 

5. Rrugë dhe Sheshe. 

Vendbanimet mbi 10.000 banorë, do të kenë njësitë strukturore që janë të organizuara në rendin 

e mëposhtëm hierarkik: 
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1. Grupi i Banimit; 

2. Blloku i Banimit; 

3. Kompleksi i Banimit; dhe 

4. Lagjja e Banimit. 

8.5.6. Grupi i Banimit 

Grupi banimit është njësia më e vogël strukturore me një madhësi maksimale prej [1.5] ha për banim 

shumë familjar ose [5] ha për banim të veçuar, dhe që strehon një popullatë nga minimum [1.000] deri 

maksimumi [2.000] banorë. Grupi i banimit është i përbërë nga: 

1. Parcela Banim; 

2. Hapësirë Publike; 

3. Shesh Lojëra për fëmijë. 

Normat udhëzuese teknike për planifikimin komponentëve të grupit të banimit në zonat e banimit 

shumë familjar janë si më poshtë: 

4. Parcela neto strehim kërkon një minimum prej [14, 5] m2 për banor; 

5. Parcela shesh lojërash për fëmijë 0-6 vjeç kërkon një minimum prej [1, 3] m2 përbanor; 

8.5.7.Blloku i Banimit 

Blloku banimit është njësia strukturore që përbëhet nga maksimum 4 grupe banimi me një madhësi prej 

minimum [6] ha dhe maksimale [8] ha për banim shumë familjar ose [20] ha për banim të veçuar, dhe 

që strehon një popullatë prej [3.000] deri në [5.000] banorë. 

Blloku i banimi përbëhet nga: 

1. Parcela Banim; 

2. Hapësirë e lirë; 

3. SheshLojëra për fëmijë; 

4. Parcelë për aktivitet Sportiv;dhe 

5. Rrugë dhe Sheshe 

Normat udhëzuese teknike për planifikimin e komponentëve të kësaj njësie strukturore në zonat për 

banim shumë familjar janë si më poshtë: 

1. Parcela netostrehim kërkon një minimum prej[14,5]m2 përbanor; 

2. Parcelasheshlojërashpërfëmijë 0-6vjeç kërkonnjë minimum prej[1,5]m2për banor; 

3. Parcela për aktivitete sportive kërkon një minimum prej[0,5]m2për banor; 

4. Rrugët dhe sheshetkërkojnë një minimum prej[1,5]m2 për banor. 

8.5.8.     Kompleksi i Banimit 

Kompleksi Rezidencial është njësia strukturore që përbëhet nga maksimumi 4 blloqe banimi me një 

madhësi nga minimumi 

[15] ha në maksimumi [30] ha për banim shumë familjar ose [60] ha për banim të veçuar, që strehon 

një popullatë prej [12.000] deri në [20.000] banorë. 

Përveç të gjitha elementet e bllokut të banimit, kompleksi i banimit është e pajisur edhe me 

komponentë të mëposhtme: 

1. Kopsht publik; 

2. Shërbime tregtare; 

3. Kopsht/ Çerdhe ;dhe 

4. Objektpërarsiminparashkollorpublik,përarsiminfillor,përarsimine mesëmtëulët. 

Normat udhëzuese teknike për planifikimin e komponentëve të kësaj njësie strukturore për banim 

shumë familjar janë si më poshtë: 

1. Parcela netostrehim kërkon njëminimum prej[14,5]m2 përbanor; 

2. Parcelasheshlojërashpërfëmijë 0-6vjeç kërkonnjë minimum prej[1,5]m2 për banor; 

3. Parcela për aktivitete sportive kërkon një minimum prej[1,5]m2 për banor; 

4. Rrugët dhe sheshetkërkojnë një minimum prej[3]m2 për banor; 

5. Parcela për kopsht publik kërkojnë minimum [1,5]m2 për banor; 

6. Parcela për shërbime tregtarekërkojnë një minimum prej[1]m2 për banor; 
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7. Parcela për kopsht ose çerdhekërkon njëminimum prej[0,5]m2 përbanor; 

8. Parcela për Objekt për arsimin parashkollor publik, për arsimin filor, për arsimin e mesëm të 

ulët kërkojnë një minimum prej[1] m2për banor. 

8.5.9. Lagjja e Banimit 

Lagja e banimit është njësia strukturore që përbëhet prej maksimalisht 4 komplekseve të banimit me 

një 

madhësi prej minimumi [45] ha dhe maksimumi [100] ha për banim shumë familjar ose [200] ha për 

banim të veçuar, që strehon një popullatë prej [35.000] deri në [80.000] banorë. 

Përveç të gjithë elementëve të kompleksit të banimit, lagja e banimit është e pajisur me komponentin 

e objektit të arsimit mesëm të lartë. 

Norma udhëzuese teknike përcakton që për planifikimin e sheshit për objekt të arsimit të mesëm të 

lartë , për banim shumë familjar, kërkohet një sipërfaqe minimumi [1, 5] m2 për banor; 

8.6.0.      Qasja në parcelën kadastrale 

Është synim të sigurohet qasje në të gjitha parcelat kadastrale, dhe në ketë formë në të gjitha zonat, 

pra në tërë territorin e komunës së Pejës. 

Qasja do të sigurohet nëpërmes të rrugëve të niveleve dhe kategorive të ndryshme, e sidomos me anë 

të rrugëve lokale ku komuna është kompetente, por edhe me rrugë bujqësore dhe rrugë pyjore. 

Qasja do të sigurohet edhe nëpërmjet servituteve bujqësore, energjetike, mjedisore etj. 

         Do të përkrahen zhvillimet e reja që nuk cenojnë të drejtën apo nuk pamundësojnë qasjen me 

mjete transporti apo në këmbë të pronarit apo shfrytëzuesi i parcelës kadastrale fqinje në rrugë 

publike. 

Në rast se për parcelat fqinje nuk ekziston ndonjë alternativë e qasjes në rrugë publike, atëherë 

pronarët e tokave dhe investitorët duhet të përcaktojnë një shteg përbrenda parcelës kadastrale që do 

të shërbejë si servitut i qasjes në parcelat fqinje për pronarët apo shfrytëzuesit e tyre. 

  

         Pronari i tokës apo investitori që dëshiron të ushtrojë një zhvillim të ri duhet të dëshmojë që 

zhvillimi i propozuar nuk cenon qasjen e papenguar të për pronarët apo shfrytëzuesit e parcelave 

kadastrale fqinje. Në rast se zhvillimi i ri propozohet për parcelë kadastrale e cila gjendet në mes të 

rrugës publike dhe parcelës fqinje nuk ka qasje tjetër në rrugë publike, atëherë pronari i tokës apo 

investitori duhet të krijojë një shteg me gjerësi prej së paku 3 metra dhe lartësi prej së paku 4 metra 

përgjatë kufirit të parcelës kadastrale nga rruga publike deri në kufirin e parcelës kadastrale fqinje që 

nuk ka qasje tjetër në rrugë publike. 

Para se të jepet pëlqimi për zbatimin e zhvillimit të ri, pronari i tokës apo investitori duhet të 

dorëzojë marrëveshjen mes pronarit apo shfrytëzuesit të parcelës fqinje të cilit i cenohet e drejta e 

qasjes në parcelën e tyre kadastrale. 

Në rast se pronari i tokës apo investitori që synon të shfrytëzojë parcelën kadastrale për zhvillime të 

reja nuk ka pas mundësi të gjej shfrytëzuesin apo pronarin e parcelës kadastrale fqinje, atëherë 

pronari i tokës apo investitori duhet të dorëzojë një deklaratë të nënshkruar që shtegu i qasjes me 

gjerësi prej së paku tre metra do të jetë në disponim të pronarit apo shfrytëzuesve të parcelës fqinje. 

8.6.1.      Qasja në infrastrukturën teknike 

Qasja në infrastrukturën teknike si pjesë e kushteve zhvillimore të përgjithshme synon të ofrojë qasje 

për të gjithë akterët qasje sa më të lehtë dhe të lirë bazuar në rregullat dhe standardet e përgjithshme 

për zhvillim, dhe që nuk kufizohen vetëm në kërkesat dhe rregullat por edhe në masat mbrojtëse dhe 

modelet më të përshtatshme të projektimit dhe në harmoni me udhëzimet për Infrastrukturë teknike. 

Bazuar në planet zhvillimore sektoriale dhe marrë parasysh gjendjen ekzistuese duhet që me hartë 

zonale të trajtohet infrastruktura teknike si: kapaciteti dhe shtrirja e rrjeteve , ndërtesat përcjellëse, 

shiritat mbrojtës dhe pajisjet për të siguruar qasje për të gjitha zonat, në varësi të specifikave në: 

1. rrjetine  ujësjellësit; 

2. rrjetine kanalizimit; 

3. impiantet e trajtimittëujërave të zeza; 
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4. sistemet e drenazhimit; 

5. rrjetine ujitjes; 

6. rrjetine shpërndarjes lokale me energji termike; 

7. rrjetine shpërndarjes lokale me energji elektrike; 

8. rrjetine telekomunikacionit dhe instalimet e ngjashme; 

9. rrjetin e grumbullimit dhe deponimit të mbeturinave mbitokësore dhe nëntokësore; dhe 

ndërtesat dhe hapësirat për riciklim dhe dekompozim. 

10. qasja duhet sigurohet nëharmoni me normate   planifikimit hapësinor dhe standardet për 

infrastrukturë teknike. 
 

 

8.7.0.    Konceptet Urbanistike të përdorimit të Tokës, përfshi Zhvillimin e Qendrave  
Problemi më kryesor dhe i pariparueshëm mjedisor për komunën e Pejës, aktualisht është depërtimi 

(shtrirja) në tokat bujqësore me plleshmëri. PZhK-ja e njeh plotësisht këtë problem dhe sugjeron 

mekanizma për parandalimin e tij. PZhK-ja sugjeron se duhen marrë masa nga të gjitha vendbanimet 

,kompetentët dhe institucionet me qëllim trajtimin e këtij fenomeni. 
 
PZhK-ja tregon destinimin e propozuar të tokës për vitin 2026+. Këtu prezantohen edhe kufijtë e rij 

ndërtimor edhe zhvillime tjera. Kjo do të sjellë humbjen e mëtejshme të tokës bujqësore, por 

njëkohësisht do të sigurojë ruajtjen e pjesës së konsiderueshme të tokës me plleshmëri, tokës së pasur 

me resurse, të kodrave dhe pyjeve. Kemi te prezantuar edhe zonat e te cilat potencialisht mund të 

paraqesin pikat e nxehta mjedisor. 
 
Konfliktet e mundshme për hapësira mund të adresohen vetëm nëpërmjet zbatimit më të mirë të 

këtyre planeve. Masa e parë duhet të jetë arritja e një marrëveshje për mbrojtjen e këtyre zonave, e 

cila duhet të ndiqet nga plane rregulluese dhe tjera për komunën, të cilat do të viheshin më pas në 

zbatim. Kjo është një sfidë e madhe për qeverinë komunale, gjë që pranohet edhe në Planin 

Zhvillimit Komunal të Pejës. Janë organizuar takimet e para me komunitetin për të filluar këtë 

proces. Rreziku kryesor mjedisor do të ishte në se nuk arrihet marrëveshja për një vizion të 

përbashkët për Pejën. 
 
Në Kosovë e veçanërisht por edhe në Pejë, shtrohet problemi i përmirësimit të kapaciteteve mbajtëse 

mjedisore nëpërmjet zhvillimit dhe zbatimit të planeve të qëndrueshme (ky është një nga synimet 

edhe të PZhK-së), përmirësimit të menaxhimit komunal dhe investimeve në infrastrukturën e 

mjedisit. 
 
Rritja e Pejës besohet se do të vazhdojë, e në fakt sa më shumë sukses ekonomik të prodhojë 

Komuna e Pejës, aq më shumë do të përshpejtohet rritja e saj. Kjo do të ishte e dëshirueshme dhe 

është në të mirë të Kosovës. Duke supozuar se realizohen investimet në infrastrukturën mjedisore 

dhe menaxhimi efektiv komunal, sërish lind pyetja: ka një kufi maksimal për rritjen e popullsisë? 

Kapaciteti mjedisor mbajtës i Pejës nuk përbën problem, ndërkohë që problem përbëjnë 

menaxhimidhe planifikimi urban jo-efektiv dhe nevoja për financime të mëdha në infrastrukturën 

mjedisore.  
Plani i njeh këto probleme dhe përpiqet në mënyrë realiste të punojë brenda këtyre kufizimeve. 

 

8.7.1.   Ndryshimet e klimës  
Ndërkohë që ka shumë faktorë të jashtëm që ndikojnë në ndryshimet klimatike, dendësimi i 

ndërtimeve mund krijojë ndryshime në mikroklimë. PZhK-ja nuk mund t‘u japë zgjidhje këtyre 

ndryshimeve, por mund të bëhen studime për të vlerësuar rritjen e temperaturës. Megjithatë skenari 

―mos bëj asgjë‖ i cili nuk ndihmon në ruajtjen e zonave të gjelbra dhe që lejon zhvillimin e 

pakontrolluar në mënyrë të pashmangshme do të shkaktojë një ndikim shumë më të madh në 

mikroklimë, jo vetëm në rritjen e temperaturave, por edhe stuhi më të rralla, por më të fuqishme, të 

cilat do të shkaktojnë përmbytje më të dëmshme. 
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8.7.2. Mbrojtja e pyjeve, zonave të gjelbra ekzistuese dhe zhvillimi i zonave të reja  

Kodet e zonimit të propozuara nga PZhK-ë krijojnë mundësinë për struktura të gjelbra, kryesisht 
për përdorim të ndryshëm, Pyllëzim, ripyllëzim etj. Duhen hartuar udhëzues për:  

1. Projekte pyllëzimi konform planit  
2. Projekte ripyllëzimi dhe mirë mbajtje konform planit 

 
3. Numrin e këtyre strukturave që do të lejohet dhe ku do të lejohet (apo nuk do të lejohet) ngritja e 

tyre;  
4. Përdorimin e tyre, të themi për grupe/festa të mëdha, gjë që do të kishte ndikime negative.  
5. Arkitekturën e tyre për të siguruar harmoninë vizuale me mjedisin rrethues; dhe 

 
6. Shërbimet e infrastrukturës për ofrimin e energjisë, ujit dhe menaxhimit të mbeturinave, me qëllim 

shmangien e ndikimeve vizuale dhe ndotjet e mundshme. 
 
Ka deri diku zhvillim në këto zona. Duhen përgatitur propozimet lidhur me mënyrën se si do të 
trajtohen këto zhvillime. Plani i zhvillimit të komunës ku hyjnë edhe lumenjtë e Pejës shërbejnë 

pikërisht për këtë qëllim. 
 
Disa nga zonat e Pejës kanë të përcaktuar në mënyrë të qartë kufijtë e zonës së gjelbër. Megjithatë, 

kjo çështje bëhet më komplekse në disa zona. Shumë nga vijat e pronave bien mbi zona të pa 

definuara edhe në kontekstin pronësor, ky problem është i theksuar, për këtë arsye, duhet ngritur një 

sistem i cili të bëjë të mundur përcaktimin e këtyre kufijve. 
 

 

8.7.3.  Cilësia e Ajrit  
PZhK-ja mundet të adresojë problemet e cilësisë së ajrit vetëm në mënyrë të pjesshme. Ndërtimi i 

rrugëve cilësore do të ulë trafikun nëpër vendbanime të mëdha, duke sjellë përmirësim të cilësisë së 

ajrit, ndërkohë që rritja e parashikuar për trafikun në vitin 2026+ do të bëjë që cilësia në përgjithësi 

e ajrit të përkeqësohet, veçanërisht për Pb, SOx, Nox, të cilat aktualisht janë brenda normave të BE-

së dhe Kosovës. Zbatimi i standardeve më strikte për çlirimet në ajër nga automjetet, përmirësimi 

dhe kontrolli i cilësisë së karburanteve menaxhimi më i mirë i trafikut, përfshirë përdorimin e rritur 

të biçikletave, si dhe furnizimi i plotë me energji (për të ulur përdorimin e gjeneratorëve) ka shumë 

gjasa të ngadalësojnë përkeqësimin e mëtejshëm të cilësisë së ajrit për një periudhë afat-shkurtër 

deri në afat-mesme. PM10 mund të reduktohet nëpërmjet përdorimit të teknikave më të mira të 

ndërtimit dhe shtrimit të më shumë rrugëve. Duhet bërë vlerësimi i ndikimit të cilësisë së keqe të 

ajrit mbi shëndetin dhe ekonominë nëpërmjet llogaritjes së shkallës së sëmundshmërisë me qëllim 

vlerësimin sasior të demit në shëndet dhe kostos ekonomike që sjell ndotja e ajrit për Komunën. 

PZhK-ja nuk e ka adresuar problemin e zhurmave. Megjithatë, disa nga masat e parashikuara në 

Plan 

  
si shtimi i numrit tampon zonave, diversifikimi i transportit publik, futja e korsive të biçikletave, 

furnizimi pa ndërprerje me energji elektrike dhe shmangia e përdorimit të gjeratoreve, krahas 

masave administrative komunës së Pejës për pakësimin e zhurmave në një kategori të mjediseve 

publike që aktualisht janë problematike, do të ndikoje në uljen e nivelit të zhurmave, krahasuar me 

vlerat aktuale. 
 

8.7.4. Menaxhimi i Mbeturinave  
Në vendbanimet rurale të komunës ekzistojnë shumë deponi të egra, pothuajse në çdo vendbanim. 

Sa më efikase të jetë shërbimi i largimit publik të mbeturinave për një komunë të pastër dhe të 

gjelbër, për një komunë me cilësi jetese më të mirë për qytetarët e saj, për një komunë më të 

shëndetshme dhe aktive, duhet të ndermirën një varg aktivitetesh dhe projekte të zbatueshme për 

Uljen e Shkallës së Ndotjes duke: 
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Duhet rritur shpenzimet dhe teknologjitë për mbledhjen e mbeturinave. Vënien në funksion të procesit 

të riciklimit të mbeturinave. Vazhdimin e rehabilitimit të sipërfaqeve me mbeturina ilegale. 

Rehabilitimi i hapësirave të mbushura të deponisë dhe trajtimi i ujrave të cilat dalin nga deponia e 

mbeturinave nëferkë. Ndërtimi gjegjsisht zgjerimi i deponisë të mbeturinave në sferkë, përpunimit dhe 

riciklimit të mbeturinave me komunat fqinje. Marrja e masave për mbledhjen, grumbullimin dhe 

përpunimin e mbeturinave komunale. Shtrirja e shërbimit të grumbullimit të mbeturibave në tërë 

territorin e komunës. Menaxhimi edukuat me mbeturina të rrezikshme , gjersa të ndërtohet deponia për 

mbeturina të rrezikshme për tër Kosovën. 
 
 

8.8.0. Probleme të mjedisit në komunën e Pejës dhe përgjigja që jepet përmes PZhK-së 
 
Tabela e mëposhtme bën një përmbledhje të problemeve mjedisore që u identifikuan në të cilën PZhK-
ja i u përgjigjet atyre, duke sugjeruar njëkohësisht edhe masa të tjera për mbrojtjen e mjedisit. 
 
Tabela 11: Përmbledhje e Problemeve Mjedisore dhe përgjigja sipas PZhK-së 
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Problemi 

mjedisor 

 

Shkaqet Ndikimi 

në mjedis 

Ndikimi 

në shëndet 

Trajektorj

a pa PZHK 

Propozimet 

e PZHK 

Ndërhyrje të 

tjera të 

propozuara 

Masa tëtjera të nevojshme 

1. Cilësi e 

keqe e ajrit 

në disa zona 

të Komunës 

së Pejës 

Aktiviteti 

ndërtimor i 

pakontrolluar 

Rrugë të 

pashtruara 

Rritja e 

shpejtë e 

numrit të 

automjeteve 

Karburante të 

cilësisë së 

keqe 

Gjeneratorë 

me naftë 

Cilësi e keqe 

e zonave të 

gjelbra të 

cilat 

gjenerojnë 

pluhur për 

shkak të 

mungesës së 

bimësisë së 

vazhduar në 

to. 

Cilësia e 

ajrit në 

disa pjesë 

të komunës 

më e ulët 

se vlerat e 

lejuara 

mesatare  

përsa i 

takon 

përmbajtje

s 

aerosolëve 

dhe 

grimcave 

tjera. 

Nuk ka të 

dhëna për 

sëmundjet 

respiratore 

janë 

shkaku i 

tretë i 

vdekjeve 

në Komunë 

(pas 

sëmundjev

e kardiake 

dhe 

kancerit) 

Do të 

vazhdojë të 

përkeqësohe

t me rritjen 

e numrit të 

automjeteve

. Mundet 

vetëm të 

ngadalësohe

t. 

Mund të 

balancohet 

vetëm 

nëpërmjet 

reduktimit 

të 

aktiviteteve 

ndërtimore. 

Mund të 

riparohet 

vetëm në 

rast se 

ndërmerren 

masat e 

duhura 

Propozimet 

për pyllëzim 

Propozimet 

për shirita 

gjelbërues 

Propozimet 

për 

transportin 

ka si qëllim 

ngadalësimin 

e rritjes së 

numrit të 

makinave 

private dhe 

reduktimin e 

ndotjes së 

ajrit të disa 

zonave të 

komunës. 

Rrugët e reja 

të cilat duhet 

të lehtësojë 

trafikun 

nëpër 

vendbanime. 

Janë kryer dhe 

po kryhen 

studime mbi 

pyllëzimin. 

Janë kryer dhe 

po kryhen 

studime mbi 

transportin 

Përdorimi i 

karburanteve 

më të pastra 

(përmbajtje e 

squfurit të 

bjerë). 

Përmirësimet 

dhe ndërtimet 

e rrugëve nga 

Komuna e 

Pejës në 

bashkëpunim 

me Ministrinë 

e 

Infrastrukturës

.Mbjellja e 

pemëve nga 

Komuna  

Studim për të përcaktuar 

ndikimin dhe koston e cilësisë së 

keqe të ajrit në shëndet dhe ne 

ekonomi. 

Përmirësimi i teknikave të 

ndërtimit për të pakësuar 

pluhurin. 

Shtrimi i rrugëve, përmirësimi i 

trafikut edhe futja e korsive të 

biçikletave. 

Edukim më i mirë i publikut mbi 

shëndetin dhe cilësinë e ajrit. 

Përmirësimi i furnizimit me 

energji-zbutja e kërkesës 

nëpërmjet burimeve alternative të 

energjisë dhe përdorimit të 

gjeneratorëve 

Vendosja e kritereve strikte për  

pyllëzimin 

Vendosja e kritereve strikte për 

Cilësinë e zonave të gjelbra 

(cilësia e mbulesës së tokës, dhe 

e mbulesës bimore). Rehabilitimi 

i zonave të gjelbra ekzistuese nën 

këtë këndvështrim. 
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Problemi 
mjedisor 

Shkaqet Ndikimi në 
mjedis 

Ndikimi në 
shëndet 

Trajektorja pa 
PZHK 

Propozimet e 
PZHK 

Ndërhyrje të 
tjera të 
propozuara 

Masa të tjera të nevojshme 

2. Cilësi jo e 
mirë e ujit të 
lumenjve 

Të gjitha ujërat e 
ndotura derdhen 
në lumenj. 
Degradimi i 
shtretërve të 
lumenjve si pasoj 
e eksploatimit të 
inerteve  

Ujë i ndotur i 
lumenjve përgjatë 
gjithë rrjedhës. 

Përbën problem 
shumë të madh në 
Komunë. 
Nuk njihen efektet 
që mund të ketë 
përgjatë rrjedhës 
sëlumenjve. 

Do të 
përkeqësohet më 
tej dhe mund ti 
kthejë lumenjtë në 
septikë, 
veçanërisht në 
stinën e verës, me 
rritjen e ngarkesës 
së ndotjes dhe 
reduktimit të bazës 
së prurjes nga 
prerja e pemëve. 
E riparueshme në 
se ndërmerren 
masat e duhura. 

Skenari i zhvillimit 
të PZHK në 
përputhje me 
studimin e Planit 
hapësinor të 
Kosovës. 
Vendet e 
identifikuara për 
impiantet e 
trajtimit të ujërave 
të ndotura dhe 
ndërtimi i 
impanteve për 
trajtimin e  ujërave 
të ndotura. 
Trajtimi i 
përkohshëm dhe 
sipas zonave i 
ujërave të ndotura 

Përgatitja e 
Projekteve Sektoriale 
për Trajtimin e 
ujërave të zeza të 
komunës së  Pejës 

Zëvendësimi i tubacioneve 
të vjetra dhe të vogla që do 
të shoqërohet edhe me 
minimizimin e rrjedhjeve. 
Maksimizimi i lidhjeve.  
Zgjerimi i rrjetit dhe 
përfshirja e rrjetit të 
kanalizimit të ujërave fekale  
Rregullimi i lidhjeve të 
paligjshme. Reduktimi i 
përdorimit gropave septike 
dhe lidhja me sistemin e 
kanalizimeve për ujërat e 
ndotura. 
Zgjerimi i rrjetit dhe 
përfshirja e rrjetit të 
kanalizimit të ujërave fekale  
Trajtimi i ujërave të zeza që 
derdhen në lumenj  
Ndalimi i eksploatimit të 
zhavorrit nga brigjet e 
lumenjve dhe tokat afër 
lumejve  

 

 

 

 

\ 
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Problemi 
mjedisor 
 
 

Shkaqet 
 
 

Ndikimi në 
mjedis 

Ndikimi në 
shëndet 

Trajektorja pa 
PZHK 

Propozimet e 
PZHK 

Ndërhyrje të 
tjera të 
propozuara 

Masa të tjera të 
nevojshme 

3. Cilësi dhe sasi  
jo e kënaqshme 
e ujit të pijshëm 

Furnizim me 
ndërprerje i ujit 
të pijshëm që 
nuk i garanton 
një cilësi 
konsumatorit 
Rrjeti i vjetër 
dhe pjesërisht i 
amortizuar  
Lidhje të 
paligjshme dhe 
pompa të 
përdoruara. 
Intersektime te 
linjave te ujrave 
te zeza me ato 
te ujit te pishem. 

Ndotja e ujërave 
nëntokësore 
Konsum i ujit në 
shishe dhe 
gjenerimi i 
mbetjeve 
plastike. 

Shpërthim i 
sëmundjeve 
gastro-enterike, 
por lidhja e 
qartë nuk është 
provuar nga të 
dhënat 
shëndetësore. 

Do të 
përkeqësohet 
me rritjen e 
përmasave të 
disa 
vendbanimeve 
dhe të 
kërkesave.  
Një ndikim i 
kthyeshëm nëse 
merren masat e 
duhura.  

Skenari i 
zhvillimit i PZHK 
përputhet me 
studimet e 
mëhershme për 
cilësinë dhe 
sasinë,  
Në PZHK janë 
parashikuar 
edhe përfshirja e 
infrastrukturës 
për shkak të 
interferencave 
që ka. 

Duhet 
përgatiten 
projektet 
Sektoriale 
përkatës dhe 
trajtohet 
mundësia e 
financimit. 

Zvogëlimi i humbjeve 
në rrjet. Shmangia e 
intersektimeve me 
linjat e ujërave të zeza. 
Reduktimi i lidhjeve të 
paligjshme. Përgatitja e 
projekteve për të 
shkuar drejt furnizimit 
të vazhdueshëm me ujë 
Mbrojtja e burimeve 
mbi sipërfaqe 
nëpërmjet masave të 
parashikuara në pikën 
e mësipërme 2. 
Mbulueshmëria me 
rrjet te ujësjellësit, në 
tërë territorin e 
komunës;  
Rekonstruimi i rrjetit në 
zonat me rrjetë të 
vjetërsuar (ndrimi i 
gypave të vjetër);  
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Problemi 

mjedisor 

Shkaqet 

 

 

 

Ndikimi në 

mjedis 

Ndikimi në 

shëndet 

Trajektorja pa 

PZHK 

Propozimet e 

PZHK 

Ndërhyrje të tjera të 

propozuara 

Masa të tjera të nevojshme 

4. Mbledhja dhe 

grumbullimi 

mbetjeve të 

ngurta dhe 

komunale  

Mungesa e një 

sistemi reduktim-

ripërdorim-

riciklim për 

mbetjet e ngurta 

në nivel të 

Komunës së 

Pejës 

Grumbullimi i 

mbetjeve në 

komunë nuk 

është plotësisht i 

rregulluar pasi 

shumë prej tyre 

hidhen në lumenj 

dhe zona të tjera. 

Nëse vazhdohet 

me këto ritme, 

Peja  do të ketë 

edhe disa tjera 

deponi ilegale 

brenda vjetëve të 

ardhshme. 

Mbetjet 

ndërtimore, dhe 

ato të tjera 

përzihen me 

mbetjet komunale  

Komuna gjeneron 

sasi të mbetjesh të 

ngurta. 

Në disa 

vendbanime të 

Pejës pamjet e 

mbeturinave 

mbeten të 

shëmtuara, sidomos 

në shtretërit  e 

lumenjve pamja 

është shumë e 

shëmtuar. 

Mund te jene 

burim sëmundjesh 

veçanërisht në 

stinën e verës 

Djegia e 

mbeturinave 

shton ndotjen e 

ajrit. 

Personat 

qëjetojnë pranë 

këtyre deponive 

dhe herë pas 

herë kontrollojnë 

mbetjet janë të 

ekspozuar ndaj 

rreziqeve serioze 

për shëndetin. 

Rrezik 

potencial për 

shëndetin nga 

hedhja e 

mbeturinave  të 

rrezikshme në 

zona afër dhe në 

disa raste edhe 

brenda 

vendbanimeve të 

komunës së 

Pejës. 

Sasia e mbetjeve do 

të rritet njëherazi 

me zhvillimet e reja 

Duhet përmirësuar 

mbledhja e 

mbeturinave në 

komuna. 

Rreziku se mund të 

ketë rritje të 

hedhjes së 

paligjshme të 

mbeturinave. Edhe 

pse deponia e 

Sfërkës  është e 

ndërtuar sipas 

standardeve, 

gjendja aktuale dhe 

menaxhimi i kësaj 

deponie nuk është 

aq i mirë, për shkak 

të përzierjes së 

ujërave 

sipërfaqësore më 

rrjedhën që del nga 

deponia,  është 

larg, ka kosto për 

deponim dhe 

transport dhe disa 

pika grumbullimi të 

përkohshme ende 

nuk janë 

organizuar. 

 

PZHK sugjeron 

fort adoptimin e një 

sistemi të integrur 

të administrimit të 

mbetjeve të ngurta, 

bazuar në itinerarin 

reduktim-

ripërdorim-riciklim-

rekuperim. 

PZHK propozon 

zhvillim për disa 

zona. 

Shtrirja e shërbimit 

të grumbullimit të 

mbeturibave në tërë 

territorin e komunës  

Ndërtimi i 

deponisë se re të 

mbeturinave në 

Sferkë  

Duhet përgatitet 

Projekti Sektorial 

përkatës me mundësi 

financimi 

Për pikat e 

grumbullimit të 

përkohshëm të 

mbetjeve. 

Ky projekt sektorial do 

të eksplorojë opsione të 

ndryshme të trajtimit 

dhe menaxhimit me 

deponi të përkohëshme 

dhe transportit drejtë 

deponisë regjionale  

Mbulimi i gjithë territorit të 

komunës me shërbimin e menaxhimit 

ë mbeturinave;  

Grumbullim më i mirë në 

vendbanime dhe nivel komunal. 

Vënie në jetëe strategjive për 

reduktimin e mbetjeve dhe për 

riciklimin. 

Ndarje më e mirë e materialeve të 

rrezikshme. 

Për të shmangur hedhjet e 

paligjshme, organizimi mund të bëhet 

nga komuna me një numër të 

mjaftueshëm kamionësh dhe të 

menaxhohet me transport nga 

deponia e përkohshme drejt asaj 

regjionale njëjtë të menaxhohet me 

pagesë për ton për hedhjen e 

mbeturinave në Deponin  regjionale 

duke krijuar sistem  pagesash nga ata 

që hudhin mbeturina. 

Zbatimi i projekteve për sistemin e 

stacioneve të transferit per mbledhjen 

dhe selektimin e mbeturinave në 

zonat rurale .  

Vazhdimin e rehabilitimit 

tësipërfaqeve me mbetje ilegale. 

Ndërtimi i një hapësire  të re të 

depozitimit, përpunimit dhe riciklimit 

të mbeturinave me komunat fqinje. 

Marrja e masave për mbledhjen, 

grumbullimin dhe përpunimin e 

mbetjeve komunale 
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Problemi  Shkaqet Ndikimi në  Ndikimi në  Trajektorja pa  Propozimet e  Ndërhyrje të  Masa të tjera të  
nevojshme 

mjedisor                                          Mjedis           shëndet PZHK                   

PZHK                                                     

         tjera të 

propozuara 

 

5. Rehabilitimi 

/Inkapsulim i 

pikave te nxehta 

të ndotjes 

Ndotja e tokës 

nga aktivitete 

Industriale viteve 

90-ta dhe luftës 

së fundit 

Ndotja e tokës 

dhe ajrit nga 

përbërje të 

dëmshme për 

shëndetin e 

njeriut dhe 

biodiversitet 

Në vartësi të 

lëndëve 

ndotëse, mund 

të shkaktojnë 

një game të 

gjerë 

sëmundjesh  

Hapësirat, zonat  

dhe  rrethina e  

ish zhvillimeve 

industriale, 

tashme jashtë 

funksionit, ose 

edhe pjesërisht në 

funksion mund të 

përdorën për 

aktivitet te tjera 

përfshirë në disa 

raste edhe 

mjedise banimi, 

qe mund te jete 

me pasoja te 

rrezikshme për 

shëndetin e 

njeriut 

Propozohet të 

studiohen të 

gjitha hapësirat, 

zonat me rrethinë 

ku janë zhvilluar 

industritë ose 

edhe sot ku 

pjesërisht 

funksionojnë në 

territorin e 

komunës së Pejës  

që kane përdorur 

ose gjeneruar 

kimikate te 

rrezikshme për 

shëndetin, para, 

gjatë  edhe pas 

viteve 90-ta dhe 

mbi bazën e 

shkalles se 

rrezikut të bëhet 

ndërhyrja teknike 

 

Te mblidhet 

informacione 

më të thelluara 

për ketë gjendje, 

për nivelin dhe 

llojin e 

ndotjes,për 

ndikimet në 

tokë,ujë ajër 

ekzistencën e 

lidhjeve të 

territoreve te 

ndotura me 

kërcënimet për 

shëndetin, llojin 

e kërcënimit të 

bëhen analiza ne 

terren dhe 

laborator  

Mbeturinat e rrezikshme 

të cilat gjenden në ish 

objektet industriale të 

largohen nga to , të 

deponohen përkohsisht 

në objektet adekuate për 

deponimin e 

mbeturinave të 

rrezikshme , gjersa të të 

ndërtohet objekti për 

deponimin e 

mbeturinave të 

rrezikshme nënivel 

vendi . 

6. Shtrirja e 

ndërtimeve 

Nevojat për 

banim 

Zhvillim i 

pakontrolluar dhe 

i paplanifikuar  

Humbje e tokës 

së pëlleshme dhe 

gjelbërimit e 

pemëve të 

ndryshme,  

Jo i 

drejtpërdrejt 

dhe i 

menjëhershëm 

Por shtrirja pa 

përcjellë me 

infrastrukturë  

Do të vazhdojë të 

zhvillohet me 

këto trende shkon 

në drejtim të 

përkeqësimit dhe 

do të jetë e  

Planifikohet 

kufiri ndërtimor 

për të gjitha 

vendbanimet 

Standardet dhe 

normat e 

planifikimit të  

PZHK ka 

propozuar për 

zonat jashtë 

kufijve të 

propozuar 

ndërtimor rreth 

vendbanimeve  

Të përgatitet ekipi dhe një 

plani Menaxhimit të 

ndërtimeve 

Të përgatiten projekte për 

gjelbërim, parqe dhe tampon 

zona.Moratoriumi për 

ndërtimet duhet të  
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brenda dhe rreth 

vendbanimeve 

sidomos nëpër 

terrene me tokë të 

pëlleshme 

bujqësore dhe ato 

kodrinore e 

malore, si dhe në 

zona të mbrojtura  

humbje e shtresës 

së sipërme të 

tokës, rrjedhje 

dhe mundësi për 

rrëshqitje/ 

përmbytje. 

Humbje e vlerave 

estetike. 

Humbje e vlerave 

peizazhistike të 

territorit komunal. 

normal që 

shkakton edhe 

pasoja në shëndet 

Edhe rrëshqitjet e 

mundshme të 

tokës dhe 

përmbytjet mund 

të shkaktojnë 

dëme serioze për 

jetën dhe pronën. 

Edhe humbja e 

gjelbërimit ka 

ndikimin e vetë 

në shëndetin e 

njeriut 

pakthyeshme? përdorura në 

PZHK bëhen 

automatikisht të 

vlefshme  

Për të gjitha 

vendbanimet në 

Komunë. 

Parqe,zona të 

gjelbra dhe 

tampon zona për 

rreth disa 

vendbanimeve 

statusin e zonave 

ku nuk lejohet 

ndërtimi 

PZHK ka 

propozuar për 

zonat jashtë 

kufijve të 

ndërtimit të 

marrin statusin e 

parkut, zones së 

gjelbër dhe 

tampon zonës 

shtrihet edhe në 

gjitha zonat jashtë 

kufijve të 

propozuar 

ndërtimor. 

Është e 

nevojshme të 

hartohen plane 

rregulluese edhe 

për vendbanimet 

në konceptin e 

zhvillimit 

policentrik. 
Duhet aprovuar 

Plani hapësinor i 

Parkut Kombëtar 

―Bjeshkët 

eNemuna‖ ndërsa 

ndërtimet duhet të 

zhvillohen sipas 

Planit të 

menaxhimit të 

Parkut Kombëtar 

dhe legjislacionit 

në fuqi. 
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Problemi mjedisor Shkaqet Ndikimi në mjedis Ndikimi në 
shëndet 

Trajektorja pa 
PZHK 

Propozimet e 
PZHK 

Ndërhyrje të tjera 
të propozuara 

Masa të tjera të 
nevojshme 

 

 

7. Degradimi  i 
pyjeve, dhe 
mungesa e 
parqeve 
tampon zonave 
të gjelbra 

Prerja e 
pakontrolluar 
dhe ilegale e 
pyjeve 
Djegëjet e 
pyjeve 
Zhvillim i 
pakontrolluar 
dhe i 
paplanifikuar i 
disa 
vendbanimev
e. 

Ndotja e ajrit 
Ndotje e ujit, 
mungesë e 
kënaqësisë si 
për rezidentët 
ashtu edhe për 
vizitorët. 

Ndotja e 
ajrit edhe e 
ujit kanë 
ndikim dhe 
pasoja në 
shëndet 
Edhe 
ndikimim  

Do të vazhdojë me 
degradimin e 
mëtejmë i pyjeve 
Të ketë ndotje nga 
mos ekzistimi i 
shiritave të gjelbër në 
rrugët ku janë të 
nevojshme këto 
shirita 
Të ketë ndotje nga 
gurëthyesit dhe 
industritë e zhvillimet 
tjera në mungesë të 
tampon zonave 
Këta tregues do të 
tregojnë rënie dhe do 
të jetë e vështirë të 
riparohet. 
 

Revitalizimi i pyjeve 
ekzistuese 
Propozohen 
mbulim me fidane 
të reja sipërfaqet e 
zhveshura 
Revitalizim i zonave 
të mbrojtura   
Dhe parqe tjera të 
reja në disa 
vendbanime. 
Gjelbërim dhe 
tampon zona 
gjelbëruese 

Projekte konkrete 
pyllëzimi, revitalizimi, 
sanim për pyjet e  
Pejëss në zonat e 
parapara me PZHK 
Projekt Propozimi 
për të disa parqe të 
reja, 
Projekt propozimi 
për tampon zonat  

Ngritja e një mekanizmi bashkëpunues 
në nivel të komunës dhe ministrive për 
këto projekte 
Kushtëzimi i projekteve të reja të 
infrastrukturës me gjelbërim dhe 
tampon zona 
Aktivizim i gjykatave, policisë 
inspektorëve në mënyrë cilësore 
Në ish vend depozitimet legale dhe 
ilegale duhet të merren masat 
rehabilituese dhe ri gjelbërim ose 
gjelbërim. 

8. Humbje e 
trashëgimisë së 
ndërtuar dhe 
disa 
vendbanime të 
mëdha 

Zhvillimet me 
trende të 
ndryshme 
nëpër 
vendbanime 
nuk janë në 
harmoni me 
arkitekturën                  
ekzistuese 

Humbja e disa 
nga 
karakteristikat 
unike të 
vendbanimeve, 
cenim i 
identitetit dhe 
e kujtesës 
historike. 

Të dhëna 
të pa 
disponuesh
me por 
aspekti 
psikologjik 
dhe 
shpirtëror 
mendohet 
se do jetë 
prezent 

Do të vazhdojë dhe 
ndoshta do të 
përshpejtohet, duke 
qenë i pakthyeshëm. 

Identifikon zonat 
brenda studimit të 
cilat do të ruhen. 
Propozon masat 
për ruajtjen. 
E orienton 
presionin për 
ndërtime drejt 
vendbanimeve dhe 
zonave më pak të 
pasura me këtë lloj 
trashëgimie 

Identifikimi i 
instrumenteve 
ekonomike dhe të 
valorizimit të 
territorit (psh, 
itinerare apo shtigje 
kulturore) që mund 
të bëhen mbështetje 
për komunitetet 
autoktone të Poejës 
që banojnë ne këto 
vendbanime dhe 
zona 

Përditësimi, zgjerimi dhe 
mbajtja/pasurimi i listës së 
monumenteve të kulturës, e cila 
është përgatitur nga Instituti i 
Monumenteve të Kulturës dhe 
institucione tjera qendrore dhe 
lokale për të mirëmbajtur zonat, 
ndërtesat që kanë vlerë të 
trashëgimisë së ndërtuar. 
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Problemi 

mjedisor 

Shkaqet 

 

 

 

Ndikimi në 

mjedis 

Ndikimi në 

shëndet 

Trajektorja pa 

PZHK 

Propozimet e 

PZHK 

Ndërhyrje të tjera 

të propozuara 

Masa të tjera të nevojshme 

9. Mungesa e 

hapësirave të 

reja të gjelbra 

nëpër 

vendbanime të 

komunës së 

Pejës. 

Shumë hapësira 

janë të 

degraduara. 

Sipërfaqe te 

gjelbra dhe të lira 

publike janë 

tjetërsuar nga 

disa banorë 

Humbja e 

pemëve, 

sipërfaqes se 

gjelbër dhe e 

vlerës së 

kënaqësisë për 

banorët. 

Rritje e 

sëmundshmëris

ë për shkak të 

shtimit të 

ndotjes së ajrit, 

veçanërisht të 

përmbajtjes së 

PM10, PM2.5, 

etj., në ajër. 

Në se nuk 

identifikohen dhe 

mbrohen zonat 

potenciale, atëherë 

ato do të humbasin. 

Përfshin zona 

prioritare dhe 

sugjeron 

procesin 

nëpërmjet të 

cilit do të 

identifikohen 

dhe ruhen. 

Propozohen 

ndryshime në 

plan, duke 

shtuar sipërfaqe 

të gjelbër. 

Zgjerimi i parqeve 

dhe rehabilitimi i 

shesheve të 

vendbanimeve të 

mëdha dhe tjerave. 

Propozohet 

rehabilitimi dhe 

pastrimi i 

hapësirave 

ekzistuese 

Të bëhet analiza e deficitit për secilën 

vendbanim të komunës për të caktuar 

zonat prioritare. Identifikimi i zonave 

prioritare dhe i fondeve për zhvillim. 

Krijimi i zonave të gjelbra pilot në 

hapësirat në disa vendbanime. 

 

10. Rrezik për 

tërmete,rrëshqit

ja e 

tokës,vërshimet 

dhe element 

tjerë rreziku 

Peja  bën pjesë 

në zonë sizmike 

aktive të nivelit 

mesatar 

Ka rrëshqitje në 

disa zona dhe 

erozion e burime 

tjera rreziku 

Varësisht por 

dine të jetë me 

ndikim të lartë 

mjedisor sidomos 

nga ndikimet 

indirekte 

Mund të 

rezultojë 

katastrofik 

komuna nuk ka një 

strategji të 

meaxhimit të 

risqeve natyrore 

ose tjera të 

shkaktuara 

Për ndërtimin e 

objekteve duhet 

të zbatohet 

rregullorja e 

Eurokodit 8 për 

zonimin sizmik 

dhe kodet e 

ndërtimit që 

duhet të 

ndërmerren me 

rastin e 

ndërtimeve të 

larta 

 

Komuna duhet të 

ndërtojë brenda 

standarteve të larta 

anti-sizmike 

Studim i terreneve për qëndrueshmëri 

sizmike në rast se do të duhet të ndërtohet 

ndonjë pikë karburanti, duhet pasur 

parasysh raporti i vlerësimit të ndikimit në 

mjedis dhe raporti i vlerësimit të sigurimit 

teknik të karburantit, i cili duhet të ketë 

standarde shumë të larta. 

11. Rreziqe nga 

radoni. 

Rreziku natyror 

nga shtresa e 

kuqe e sub –

argjilës të deltës 

së lumenjve 

Nuk dihet 

plotësisht 

shkaku 

Ekspozimi i 

vazhdueshëm 

ndaj 

radioaktiviteti

t mund të 

shkaktojë 

kancer.. 

Rreziku mbetet i 

pa menaxhuar 

Nuk ka Nuk njihen Përcaktimi i rreziqeve për shëndetin 

Përcaktim i zonave me rrezatim të lartëKode 

të ndërtimit për të siguruar mbrojtje  nga 

radioaktiviteti i tokës nëpërmjet materialeve të 

padepërtueshme si dhe ventilimin. 

Ndërgjegjësim më i mirë rreth problemit. 

        



VSM PËR HARTËN ZONALE TË KOMUNËS SË PEJËS 

 

 155 

 

 
Problemi 
mjedisor 
 

 
 
Shkaqet 

 
 
Ndikimi në 
mjedis 

 
 
Ndikimi në 
shëndet 

 
 
Trajektorja pa 
PZHK 

 
 
Propozimet e 
PZHK 

 
 
Ndërhyrje të tjera 
të propozuara 

 
 
Masa të tjera të nevojshme 

        
12. Rreziqe nga 
amiati / azbesti 
. 

Rreziku 
kancerogjen nga 
ekspozimi ndaj 
lëshimit të 
fibrave të holla 
të amiatit në 
ajër 

Fijet e holla 
futen brenda 
trupit të njeriut 
dhe maturojnë 
sëmundje 
kancerogjene 
në harkun 
kohor të 10-30 
vjetëve brenda 
trupit. 

Ekspozimi i 
qoftë edhe i 
rastësishëm 
dhe sado i 
vogël ndaj 
fijeve të 
amiantit. 

Rreziku do të 
mbetet i njëjtë. 

Sugjeron 
identifikim të 
zonave me 
prani të 
trashëguar të 
amiantit dhe 
ndërhyrje për 
sanitarizim të 
këtyre zonave 

Duhen ndërhyrje 
bonifikuese në 
ndërtesat me 
përmbajtje amianti. 

Përcaktimi i rreziqeve për shëndetin 
nga amianti. 
Kode të ndërtimit për të siguruar 
mbrojtje i nga emetimi i 
radioaktivitetit. Ndërgjegjësim më i 
mirë rreth problemit. 

13. Rënie e 
biodiversitetit 
dhe humbje e 
florës dhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14. Zonat e 
ndikimit të 
aktiviteteve në 
Pejës faunës. 

Rritja e disa 
vendbanimeve 
por edhe 
zhvillimet me 
karakter 
ndërtimi po 
shkaktojnë 
humbje në pyje 
dhe habitat. 
rritje e ndotjes 
 
 
 
 
 Të gjitha 
problemet e 
lartpërmendura
, por nuk ka 
informacion të 
detajuar mbi 
ndikimin 

Nuk njihet 
plotësisht, por 
ka probleme të 
përgjithshme të 
humbjeve 
ekologjike. 
Rënie e efektit 
zbutës të florës 
për gjurmën e 
karbonit në disa 
zona të 
komunës 
 
 
 
Ndotje e 
lumenjve dhe 
tokës 

Humbje e 
zinxhirit 
ushqimor, 
Aspekti 
kulturor, 
shkencor dhe 
rekreativ. 
Ndikim 
negativ në 
gjendjen 
psikologjike të 
banorëve 
 
 
 
 
 Nuk dihen në 
hollësi por 
nënkuptohen 

Do të vazhdojë të 
përkeqësohet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndotja e ajrit do 
të shtrihet në një 
zonë më të madhe 
me zgjerimin e 
vendbanimeve 
dhe përkeqësimin 
e ndotjes. 

Përkufizimi i 
ndërtimit është 
propozim 
idrejtpërdrejtë, 
dhe ulja e 
zhvillimit të 
çrregullt të 
vendbanimeve 
do të sjellë edhe 
uljen e humbjes 
në biodiversitet.  
 
 
Jashtë studimit, 
por problemet 
janë të njohura, 
sidomos rritja 
vendbanimeve 
dhe zhvillimet 
tjera industriale 
dhe ndërtimore 

Projekte të asistuara 
nga Be dhe MMPH, me 
qëllim fuqizimin e 
monitorimit të 
mjedisit në komunë 
duhet zhvilluar 
studime të situatës.  
 
 
 
 
 
 
Projekte të asistuara 
nga MMPH, BE etj për 
identifikimin e nivelit 
të ndikimit dhe zonës 
së veprimit lokal, 
komunal ,kombëtar 
ose edhe 
ndërkombëtar 

Nevoja për të pasur një studim bazë 
për Pejën  me qëllim identifikimin e 
humbjeve në biodiversitet dhe 
mundësitë pë Nevoja për të pasur një 
studim bazë për Pejë me qëllim 
identifikimin e ndikimit të aktiviteteve 
në zona dhe mundësitë për 
përmirësimin e situatës.  
 
 
 
Nevoja për të pasur një studim bazë 
për Pejë me qëllim identifikimin e 
ndikimit të aktiviteteve në zona dhe 
mundësitë për përmirësimin e 
situatës. 
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Problemi 

mjedisor 

Shkaqet Ndikimi në 

mjedis 

Ndikimi në 

shëndet 

Trajektorja 

pa PZHK 

Propozimet e 

PZHK 

Ndërhyrje të 

tjera të 

propozuara 

 

Masa të tjera të nevojshme 

15. Ndotje 

akustike në 

Pejë 

Qarkullimi i 

dendur dhe 

kaotik rrugor 

vlen të ceket 

me theks 

rrugët 

regjionale e 

magjistrale, 

mosrespektimi 

i rregullave të 

qarkullimit 

rrugor, numri i 

lartë i 

automjeteve 

private për 

shkak të 

moseficensës 

së transportit 

publik, 

ushtrimi i 

aktiviteteve 

argëtuese 

jashtë 

standarteve, 

cilësia e ulët e 

automjeteve, 

Objekteve 

industriale 

Nivel i lartë i 

zhurmave. 

Efekte 

kronike dhe 

akute në 

sistemin e 

dëgjimit, dhe 

dëmtim i 

sistemit 

nervor. 

Rritja e 

vazhdueshme 

ose 

mosdisiplinim 

i 

problematikës

. 

Krijim i një rrjeti 

më të disiplinuar 

dhe më të 

―zgjuar‖rrugor 

Përmirësim i 

transportit 

publik 

Krijimi i 

barrierave me 

bimësi aty ku 

është e mundur 

anës rrugëve. 

Edukimi qytetar 

për mos 

shkaktimin e 

ndotjes akustike. 

Aplikimi në 

ndërtesat 

ekzistuese dhe te 

reja te 

materialeve 

izolues te 

zhurmave. 

Masa të karakterit rregullator për 

standardet e mjeteve që lëvizin në 

komunë dhe penalitetet ndaj 

shkaktuesve të zhurmave në 

vendbanimet e Pejës. 

 
   . 
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9.0.0.      MONITORIMI 
 
Suksesi i PZHK-së dhe VSM përkatëse do përcaktohen nga respektimi i kushteve, rregullave 

dhe objektivave të shpallura dhe të aprovuara. Në mënyrë të veçantë, puna do vijojë me 

hartimin e Planeve dhe projekteve tjera që do të detajojnë dhe qartësojnë më tej elementet 

kryesore të cilat paraqiten përmbledhtas në PZhK-ë. Si të tilla, duhet që këto Plane dhe projekte 

të ndjekin frymën dhe parimet e PZhK-së e te mos cenojnë rregullat përkatëse. Monitorimi i 

respektimit të PZhK-së edhe gjatë hartimit të Planeve dhe projekteve tjera do jetë përgjegjësi 

dhe detyrim i komunës së Pejës. 
 
Monitorimi i elementeve të mjedisit është aspekt kryesor për të mbajtur nën kontroll zbatimin e 

strategjive, planeve, programeve dhe projekteve. Në ligjin e ―Vlerësimit Strategjik Mjedisor‖, 

kërkohet monitorimi i pasojave të ndjeshme mjedisore ose shëndetësore të zbatimit të planit 

apo programit, në mënyrë që të identifikohen në fazë të hershme pasojat negative të 

paparashikuara dhe me qellim marrjen e masave rregulluese. 
 
E njëjta kërkesë është parashikuar në nenin 10 të Direktivës së BE për VSM-n. Sipas po kësaj 

direktive, me qellim që të shmangen dublikimet ne procesin e monitorimit, mund të përdoret 

sistemi aktual i monitorimit, nëse konsiderohet i përshtatshëm. 
 
Institucioni përgjegjës për monitorimin e mjedisit në vendin tonë është MMPH-ja nëpërmjet 

AKMM Agjencisë Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit, e cila zbaton Monitorimin në 

bashkëpunim me institucionet përkatëse të Ministrive të tjera dhe institucioneve në nivel 

qendror dhe lokal . 
 
Me qellim që PZhK-ë të zbatohen me efektivitet dhe te realizohen objektivat dhe synimet qe 

janë përcaktuar në Plan, është e domosdoshme dhe siç e parashtruam edhe më sipër; është 

kërkesë ligjore, që të monitorohet zbatimi i Planit, për të shmangur që në fazat fillestare 

ndikimet eventuale negative ne mjedis. 
 
Për të qene sa me racional dhe efektiv në monitorimin e mjedisit, do ti referohemi atyre 

tregueseve qe kane rezultuar nga objektivat dhe synimet që janë përcaktuar për mbrojtjen e 

mjedisit dhe kapitullin mbi ndikimet dhe masat zbatuese të PZhK-së. Plani Monitorimit 

përmbledh shumë tregues që përfaqësojnë një numër të konsiderueshëm të elementeve të 

mjedisit. 
 
Realizimi me sukses i kesaj ndermarrje kerkon angazhimin e mjafte institucioneve te cilet 

duhet te bashkërendojnë aktivitet përkatës monitoruese nen drejtimin e Agjensise Kosovare të 
Mbrojtjes së Mjedisit. 
 
Mbështetur në Ligjin për mbrojtjen e mjedisit, Ligjin për VSM dhe VNM Komuna e Pejës ka 

per detyre të kryej monitorimin e aktiviteteve qe kryen në kuadrin e zbatimit te PZhK-së. Këtu 

perfshihen qoftë Planet ,projektet e Infrastrukturës që po hartohen ndërkohe, edhe detajimi i 

PZhK-së në Plane rregulluese per vendbanimet policentrike, lagje apo blloqe banimi. 
 
Komuna e Pejës ka karakter administrativ dhe pa struktura të plota dhe të afta për të kryer 

veprimtari si monitorimi mjedisor dhe per rrjedhojë, nuk mund te mbuloje me kapacitetet dhe 

burimet e saj njerezore dhe financiare te gjithe kete veprimtari. Megjithate ajo, duke angazhuar 

Drejtorin e planifikimit e Mjedisit dhe struktura te tjera në vartesi te saj mund te kryej nje pjese 

të programit të monitorimit si cilesine e ndertimeve,ecurine e pyllzimit dhe zhvillimit të 

pyjeve,zgjerimit të parqeve dhe siperfaqeve te gjelbra, rregullimin e shtretreve të lumenjëve, 

ecurine nderimit te rrugeve të reja perfshire ato për qarkullimin me bicikleta dhe dhe te tjere 

indikatore qe jane paraqitur ne programin e monitorimit te PZhK-së. 
 
Rezultatet e monitorimit, komuna e Pejës sipas ligjit për VSM-n, duhet ti publikoj ne menyre 

periodike çdo vit. Per elementet e tjere te mjedisit duhet te procedohet sipas ligjeve që mbulojn 

fushen VSM, VNM per monitorimin dhe rezultatet ti percillen komunës së Pejës dhe MMPH-s  
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gjegjsisht Agjensise Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit. Kjo e fundit ka detyrimin ligjor ti 
publikoj ne kuader te Raportit Vjetor per Gjendjen e Mjedisit ne Republiken e Kosovës. 
 
 
 

10. PËRFUNDIM 

 
 

Përmes hartimit të VSM për hartën zonale komunale të komunës së Pejës . Siguron dhe ofron një 

qasje sistematike dhe një vlerësim të duhur mjedisor për shqyrtimin e qështjeve mjedisore në 

veçanti. Brenda procesit të planifikimit hapsinor  për të gjitha vendim marrjet strategjike e relevante  

sipas të dhënave të besueshme dhe të dobishme të arritura për një zhvillim të qëndrueshëm. 

Proceset që sjellin analiza cilësore, pjesëmarrje dhe komunimikim në mes PZHK  me organet 

qeveritare dhe publike të interesuara  në të gjitha proceset vendim marrjes me profesionalizëm, 

saktësi , drejtësi, pa anësi dhe ekuilibër . VSM në përspektiven e PZHK a do të sjellë përmirësime 

në mjedis, do të kontribuojë në mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve në të gjitha zonat pyjore dhe 

parqeve brenda dhe rrethë vendbanimeve, krahas aspektit të rëndësishëm të parandalimit të 

depërtimit (shtrirjes) në tokat e pëlleshme bujqësore për rrethë. Konsiderohe të dhëna të duhura dhe 

reale për hartimin e HZK që ka për bazë PZHK. Përfitimet kryesore të këtij plani lidhen kryesisht 

me përdorimin në mënyrë me efikase të tokës siguron një vlerë të shtuar reale të planifikuar në 

marrjen e vendimeve edhe në përfshirjen e të dhënave në Hartën zonale komunale-HZK -në, që 

mundë të përmbajë elmente tjera specifike e identifikuese me një përmbajtëje konkrete të kufizuar 

dhe strategjike, si dhe një përmbajtëje më operative  dhe të bazuar në nivelin e VSM për hartën 

zonale komunale në perspektiven e PHK. Si rezyme ne mund të cekim disa rekomandime me me 

kryesore për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm në nivelin strategjik. 

- Ndëërtimi i Hartës zonale komunale të jetë ndërtuar në kornizën strategjike në përpsektiven e 

PZHK sipas VSM, (të shtohen të dhënat e reja nëse do të ketë sipas rëndësisi së tyre ). 

- Gjatë VSM për hartën zonale komunale një segment me rëndësi është përfshir edhe parku 

Kombëtar ― Bjeshkët e Neumna‖, si dhe Objektete speleologjike dy shpellat kryesore : Shpella 

Gryka e madhe , dhe shpella e radavcit, si dhe gjeomonumnetet që e dallojnë komunnë e Pejës nga 

komunat tjera të Kosovës. 

- Nga përmbjtëj e këtij raporti të VSM për hartimin e hartave zonale-HZK dhe gjatë zhvillimit të 

debateve publike në nivelin komunal me shoqerit civile dhe qytetarët e Pejës dhe drejtorit 

përkatëse të kuvendit komunal,  mundë të shtohen elemente me rëndësi që kërkojnë detajizim se 

ato që tani janë në PZHK-së. Si shembull nëse kërkohet destinacioni I ndonji ngastre nga toka  

bujqësore për të ju ndrruar destinacioni apo për të transferuar në përdorimin e tokës për ndonji 

destinacion tjeter si për biznes apo për vendbanim etj. 

- Hartimi I hartës zonale me mundësi të I përmabjë edhe indikacione që e lejojnënjë analizë të 

efekteve mjedisore përveq në cilësi dhe në sasi . Si shembull konkret i shpesht që e karakterizon 

territorin e Kosovës në përgjithësi dhe në këtë rst edhe komunën e Pejës është  humbja e tokës 

me bonitet të lartë , tokë bujqësore -arat që më parë janë kultivuar rendimentet dhe kulturat 

bujqësore të një prodhimi të lartë, kryesisht për arsye të zhvillimit të infrastrukturës urbane. Në 

këtë rast VSM do të jetë e realt edhe për këto indikacione dhe tendeca më të dhënat në terren dhe 

vizionin për të ardhmen , pasi që në një hartë zonale që më parë janë planifikuar kufijtë dhe 

kushtet që e identifikojnë ate zone të caktuar si dendësin e vendbaimeve, atëher përmes VSM 

duhet te pasqyrohet si informat për të patur një vlerësim sasior evident të humbjes së tokës 

bujqësore ,  që PZHK komunal kur është planfikuar për tetë vitet e ardhëshme ju është dhënë 

rëndësi ruajtja e tokës bujqësore . 

- Hartimi i HZK gjithnje do të përqëndrohet  në dimenzionet e kufizuara  strtagjike në trajtuara në 

PZHK, përmes HZK  do të identifikohen këto zhvillime, dhe në ç‘far karakterisitikash , nga 
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hartimii VSM  do të fokusohemi apo orientohemi në analizën e vendëndodhjes  alternative  si 

nga GIS mbishtresimi I hartave tematike dhe alternativa kohore ose detajet e ndërtimit   sit ë 

dhëna në dispozicion për hartimin e Hartës zonale-HZK. 

- Masat Lehtësuese të jenë të qarta. Duke pasur parasyshë se ndikimet do të jeën më të qarta dhe 

shpesh sasiore në nivelin e PZHK-së, edhe natyrisht edhe masta lehtesuese  për të ulur ndikimet 

e tilla duhet të përcaktohen në mënyrë të qartë gjatë VSM-së. Masat lehtësuese të përgjithshme 

të parapara nga VSM-ja e PZHK-së duhet tu jepet një përkufizim më I detajuar gjatë VSM për 

HZK – çfarë do të bëhet, si  do të realizohet dhe ne cilin lokacion, dhe me cilat burime që 

sigurisht janë të dhënat nga PZHK dhe Vlerësimi strtaegjik mjedisor në perspektiven e PZHK si 

bazë kryesore për hartimin e hartës zonale komunale të komunës së Pejës.  
 

Hartimi i PZHK-së është një proces i plotë i planifikimit të territorit për komunën e Pejës. Ai 

gjithashtu shoqërohet me pjesëmarrje të gjerë publike në nivelin teknik dhe strategjik, me VSM, 

me disa strategji e plane të më hershme, me GIS, Vlerësim të Kapaciteteve Investive, si dhe 

mundësinë e publikut të gjerë të konsultohet dhe të shprehet për projekt - Planin. PZHK lejon 

mundësinë e qartësimit dhe detajimit më të hollësishëm gjatë hartimit të planeve dhe projekteve 

tjera lokale (planeve rregulluese). Si e tillë, alternativa e paraparë me PZHK vlerësohet e mirë dhe 

adekuate në kuptimin mjedisor dhe aspektet tjera. 
 
Janë marrë parasysh parimet e përgjithshme për planifikimin hapësinor të bazuar mbi eksperiencat 

ndërkombëtare, si nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm, parandalimi i ndikimit tё dёmshёm nё 

mjedisin natyror, ruajtja e tipareve karakteristike natyrore, peizazheve, zhvillim ekologjikisht i 

shëndetshëm, informimi dhe përfshirja e komunitetit nё vendimmarrje, etj. 
 
Zbatimi praktik i parimeve të përgjithshme në rastin e PZHK-së nxjerr disa përparësi si psh. 

Zhvillimi kompakt dhe policentrik i vendbanimeve, densifikim përpara shtrirjes për ngadalësimin 

e shpërndarjes përtej vijave të cilat kufizojnë ndërtimin, strukturimi dhe ristrukturimi i zhvillimit 

koherent, krijimi i rrugëve të reja brenda vendbanimeve ekzistuese, rehabilitimi i lagjeve 

ekzistuese, ruajtja e trashëgimisë historike, ruajta e shumëllojshmërisë së aktiviteteve dhe 

përdorimeve në vendbanime, dhe zgjërimi i zonës së ndërtimit atje ku kushtet janë të favorshme. 
 
PZHK-ja përpiqet të përmbushë disa objektiva strategjike të pranuara gjerësisht që do jenë bazë 

për HZK  dhe përfshijnë: 
  

 Shtimi i sipërfaqeve pyjore dhe tjera të gjelbërta duke synuar rritjen e potencialit ekologjik dhe 
krijimin e korridoreve ekologjike në dhe përreth vendbanimeve; 

 Përmirësimi dhe zgjerimi i rrugëve përfshirë edhe korsitë për biçikleta dhe këmbësorë; 

 Përmirësim i transportit publik (përmirësim i shërbimit të autobusëve) 

 Zgjerim i vendbanimeve në drejtimin e tokës më pak kualitative bujqësore. 

 Përfshirja dhe integrimi në planifikim i situatës faktike të ndërtimeve dhe tipologjisë së 
përdorimit të tokës [psh. përdorim toke i përzier në vendbanimet që kanë kushte për zhvillime 
të tilla].  

 
          Objektivat strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës, rritjen e sigurisë, 

shtim të mundësive për mënyrë aktive të jetesës, shtim i sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësim i cilësisë 

së ajrit, etj. dhe duhen shoqëruar me veprime operacionale konkrete që çojnë në përmbushjen e 

objektivave strategjike të planit të përfshira në harta zonale komunale që e idnetifikon zonat ndarëse 

sipas rëndësis përkatëse . 
 
          Nga hartimi i VSM për hartën zonale komunale të Pejës,  mundë të adresohen çështjet kryesore 

mjedisore në mënyrën se si ato ndikojnë në llojet e ndryshme të projekteve kur mundësitë janë ende të 
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hapura. VSM –ja duhet të përballet me sfidat globale dhe të zhvillojë mjete që të përfshijë më mirë 

kufizimet mjedisore dhe ndryshimet klimaterike në formë rekomandimi, që do jenë të dhënat të 

nëvojshme edhe si informat për hartimin e Hartës zonale komunale të komunës së Pejës. 

  VSM sugjeron disa veprime operacionale konkrete për shtimin e hapësirave të gjelbërta në Pejë të 

planifikuara gjatë hartimit të hartës zonale-HZK komunale të Pejës, sit ë dhëna dhe informata që 

konsiderohen si draft document për hartimine hartës zonale komunale. 
 
Veprime operacionale për shtimin e hapësirave të gjelbërta në Pejë: 

 

- Krijimi i projekteve për zbatim në zonat e mbrojtura dhe të propozuara si zona të mbrojtura në 
komunën e Pejës  

- Pyllëzimi dhe ripyllëzimi i zonave të parapara me PZHK  
- Krijimi i parqeve të reja nëpër dhe përreth vendbanimeve.  
- Krijimi i korridoreve të reja ekologjike sipas Planit të ri dhe zonave të Pejës.  
- Zgjatimi dhe përmirësimi i kushteve ekologjike në korridorin përgjatë shtretërve të lumenjve;  
- Krijimi i lulishteve dhe kopshteve në vendbanime etj;  
- Kthimi i zonave të ndotura industriale në sipërfaqe të gjelbërta;  
- Gjelbërimi i kopshteve të shtëpive private;  
- Gjelbërimi me drunj dhe shkurre dekorative përgjatë rrugëve dhe trotuareve; 

 
- Ngritja e barrierave të dendura me gjelbërim si perde që ndajnë rrugët nga zonat e banimit dhe zonat 

tjera, përgjatë rrugëve me trafik të dendur me qëllim të shumëfishtë (rritje gjelbërimi, përmirësim 

cilësisë së ajrit përmes filtrimit të pluhurave, si edhe rritje e sigurisë rrugore, kultivimi I fidaneve 

gjethe gjera që e absorboin pluhurin dhe që zhvillohen shumë shpejt në masën drunore ). 

 

PZHK-ja parashikon zhvillimin e komunës së Pejës si policentrike dhe kompakte në vendbanimet e 

sajë, duke trajtuar të gjitha elementet deri tek banimi. Në këtë fazë, duke qenë Plan i Zhvillimit 

Komunal, do jepen zonat, kriteret, intensitetet, densitetet dhe standardet e parashikuara si të 

përgjithshme dhe të veçanta për vendbanimet dhe zonat tjera, ndërsa puna do vijojë me Planet 

rregulluese, projekte dhe zhvillime tjera për të detajuar zhvillimin. Plani do përpiqet të përfshijë 

konceptin e formulës së menaxhimit të pronës. 
 
Plani do të jetë një mekanizëm që ofron zgjidhje për zhvillimin e komunës. PZHK-ë duhet të fuqizojë 

komunën të luaje rolë me aktiv mes palëve për të ofruar mundësi për të mos mbetur peng i 
mosmarrëveshjeve mes palëve. 
 
VSM gjithashtu i vendos disa kufizime zhvillimit që parashikohet nga PZHK-ja, mirpo në përgjithësi 
VSM hartohet në perspektiven e PZHK, në raste të veqanta mund të dalin rekomandimet nga VSM 

pqër të I vënë në qendër të vëmndjes eksperteve në fushave të ndryshme për të azhuruar me të dhënat e 
sakta , reale që mund të keën rëndësi sidomos në tetëvjeqarine zhvillimit komunal sipas PZHK , si dhe 

vizionit ne pergjithësi për mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi dhe evidentimin e standarteve për 
mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi edhe në Hartën zonale komunale të Pejës. Kriteret mjedisore që 

kufizojnë zhvillimin komunal janë (1) kriteret e forta mjedisore - shëndetësore, (2) kritere të 

trashëgimisë kulturore, (3) kritere peizazhike dhe (4) kritere inxhinierike dhe të infrastrukturës. 
 
Kriteret e forta mjedisore - shëndetësore përcaktojnë zonat e përjashtuara nga zhvillimi komunal. 
Kriteret e forta përfshijnë (a) zona me vlera të veçanta mjedisore (psh. Parqet, dhe gjeomonumentet 

dhe pasurit kombetare, resurset natyrore ), (b) zona te rrezikshme për zhvillim (pjerrësi të mëdha, 
shtrat lumi, stabbiliteti I trollit , erozioni etj.) dhe (c) zona të ndotura të njohura si ―hot-spote‖, apo 

zona të kontaminuara me përqëndrime të ndryshme të parametrav ndotës fiziko-kimik dhe 
bakteriologjik , duke mbizotruar masat preventive sipas VSM për mos tejkalimin e përqëndrimit 

maksimal të lejuar  në zonat e ndotura. mjedisore (psh. zona të ndotura me mbetje kimike, 
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akumulatorë, zona industriale , shkakrimet kolektive dhe individuale të ujërave fekale apo ujërave të 

zeza të pa trajtuara në recipient dhe efluent e në disa raste në shtresat e ujërave nëntokësore.etj.). Nuk 

lejohet gërmimi në zonat ―hot spot‖ mjedisore pasi zhvillimi i zonës mund të cenojë integritetin e 
shtresave të ujërave nëntokësore dhe ndotja me kimikate të rrezikshme mund të kalojë në shtresat 

nëntokësore dhe mund të shkaktojnë sëmundje kancerogjene deri në largësi të mëdha prej zonës në 
fjalë, edhe për shkakun se ujërat e ndotura apo te kontaminuara nëntokësore nuk mundë të trajtohen 

dhe pastrohen. Në zonat e ndotura rekomandohet inkapsulimi i tyre duke i kthyer në zonë të gjelbërta 
me vlerë rekreative për qytetin. 
 
Parashikohen një seri masash zbutëse ndaj ndikimeve të mundshme mjedisore gjatë zbatimit të 

PZHK-së. Masat zbutëse synojnë që të përmirësojnë gjendjen ekzistuese aty ku standardet mjedisore 

janë të cenuara dhe të sigurojnë që zhvillimet komunale në zonat e tjera dhe ato që do të integrohen 

rishtazi në Planin Zhvillimor Komunal të bëhen në përputhje me standardet mjedisore. 
 
Monitorim i zbatimit te PZHK-së dhe parametrave mjedisore të tij do jetë kyç i suksesit për 

garantimin e qëndrueshmërisë së zbatimit të planit. Parashikohet të monitorohen treguesit e mbrojtjes 
së mjedisit me qëllim që realizimi i objektivave të bëhet i matshëm për çdo element mjedisor. 

Kompletimi I PZHK dhe implementimi apo zbatueshmeria e tij ësht bazë kryesore me të dhëna dhe 
informata për hartimin e hartës zonale komunale të komunës së Pejës sipas Vlersimit strategjik 

mjedisor në përepktiven e PZHK për Hartën zonale komunale.   
 
Me hartimin dhe hyrjen në fuqi të PZHK-së arrihet një hap cilësor në planifikimin e qëndrueshëm të 

territorit dhe burimeve natyrore, dhe resurseve tjera natyrore si turizmi , peisazhi, burimet nga 

shkëmbinjët karstic , biodiversiteti dhe objektet tjera speleologjike e gjeomonumentet ë e 

karakterizojnë komunën e Pejës., por puna nuk përfundon këtu. Hartimi i Planeve rregulluese dhe 

projekteve tjera do duhet të sigurojë përfshirjen e faktorëve mjedisorë gjatë detajimit të planeve në 

nivel më të ulët gjatë zbatimit te PZHK-së. Përveç pikave të renditura më sipër, ka nevojë që hartimi 

i Planeve rregulluese të shërbejë për të përcaktuar dhe siguruar kufijtë e zonave të gjelbërta, si edhe 

për të identifikuar dhe zhvilluar hapësira të vogla çlodhëse dhe rekreativo - sportive në vendbanime. 

Që mundë të evidentohen në hartën zonale komunale –HZK të komunës , në formë complete të 

përmbanë edhe litologjin, kronologjin dhe legjenden oreintuese sipas GPS, koordinatave kosova ref-

01 dhe përkatësia e numrit të ngastrave në zonën kadastrale në kuadër të drejtoris gjeodete kadastrale 

komunale të komunës së Pejës.   
 
 
 
 

HARTUESI  I RAPORTIT  PËR  Hartimi i Vlersimit Strategjik Mjedisor (VSM-së) për 

hartën zonale komunale të komunës së Pejës. 
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