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Plani i Integruar Ndërsektorial
për Brezin Bregdetar

Hyrje
Plani i integruar ndërsektorial do të jetë
kushtetuta e zhvillimit të rajonit të bregdetit,
i cili do të nxisë një zhvillim ekonomik të
qëndrueshëm, integritet social dhe mbrojtje
të pasurive natyrore për 15 vitet e ardhshme.
Zona bregdetare është pasuri kombëtare
dhe si e tillë është jo vetëm subjekt interesi
i pronarëve e banorëve që jetojnë në këtë
territor, por i të gjithë shqiptarëve.
Kjo hapësirë bregdetare duhet të studiohet e të
trajtohet si:
• binom det-tokë, aset i rëndësishëm
kombëtar dhe pjesë e integruar e rrjetit
mesdhetar;
• hapësirë e mirëmenaxhuar, ku
harmonizohen nevojat për zhvillim ekonomik
dhe nevojat lokale me domosdoshmërinë e
mbrojtjes së aseteve kulturore, natyrore dhe
historike;
• destinacion autentik, i shumëllojshëm dhe i
pastër.
Në këtë dokument planifikimi qëndron në
fokus ndërveprimi i zhvillimeve territoriale
dhe ndikimi i tyre në rritjen ekonomike
dhe mirëqënien shoqërore, jo vetëm të
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popullsisë banuese në territoret përgjatë
Brezit Bregdetar, por edhe ato në brendësi të
tij. Pritet që ndikimi i zbatimit të këtij plani,
i cili përfshin një strategji të integruar për
menaxhimin e Brezit Bregdetar, të ketë impakt
në rritjen ekonomike dhe të mirëqenies së
popullatës në shkallë vendi.
Në plan evidentohen mundësitë që ofron
zona në shumë sektorë dhe thuren skenarë
të ndryshëm, ku asetet e brezit bregdetar
ndërthuren me njëri-tjetrin dhe nga bukuri “të
fjetura” marrin rol aktiv në rritjen ekonomike
të shumëdëshiruar.
Në plan, krahas të tjerave evidentohet
gjithashtu edhe potenciali i zhvillimit që
vjen me sektorin e turizmit, duke iu referuar
rasteve më të mira në pellgun e Mesdheut,
pjesë e të cilit është edhe bregdeti shqiptar.
Edhe pse aktualisht nuk përfitojmë
maksimalisht nga ky pozicion gjeografik
shumë i favorshëm, jo vetëm në sektorin
e turizmit por edhe në sektorë të tjerë,
përsëri statistikat shqiptare dhe ato botërore,
dëshmojnë se një nga sektorët më të
rëndësishëm dhe me ndikim në ekonomi,
me premisa për rritje të mëtejshme në të
ardhmen e afërt, është ai i turizmit.
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Harta 1.1 Ndikimi i turizmit në zhvillimin ekonomik të vendeve të Mesdheut1

Nëse për disa prej vendeve të Mesdheut (EP)
sektori i turizmit, edhe pse me kontribute
ekonomike të larta, nuk është ai më i
rëndësishmi (Spanja me 4,2% të PBB, Franca
me 7% të PBB, Italia me 10,3% të PBB),
për vendet e rajonit të Ballkanit dhe ato
më në jug të Mesdheut, ky sektor është një
nga kontribuesit kryesorë në prodhimin e
brendshëm bruto.
Të tilla janë: Kroacia [20% PBB], Mali i Zi
[11,7%], Greqia [20%], Turqia [12% PBB],
Maroku [20% PBB] dhe Shqipëria [16,7 %
PBB]. (Harta 1.1)
Plani i bregdetit synon të harmonizojë vizionin
afatgjatë me strategjitë e zhvillimit të territorit.
Ai synon të minimizojë pabarazitë në zhvillimin
e tij, duke bërë të mundur integrimin dhe
ndërlidhjen funksionale e fizike të hapësirës
bregdetare me brendësinë e territorit, si
dhe të përmirësojë politikat dhe programin
e investimeve publike, me qëllim nxitjen
e mëtejshme të investimeve private që
vlerësojnë karakteristikat e veçanta dhe
natyrore të zonës bregdetare.
Plani synon gjithashtu të vendosë një raport
më të mirë midis kërkesave për investime
1

të biznesit me zhvillimin e qëndrueshëm të
territorit, mbrojtjen dhe ruajtjen e pasurive
historike, trashëgiminë kulturore, zonat
natyrore të mbrojtura dhe njëkohësisht të
parandalojë investimet në zona që shfaqin
rrezik për jetën, natyrën e mjedisin.
Plani respekton direktivat e OKB-së dhe të BEsë mbi zhvillimin e qëndrueshëm, zhvillimin
e zonave bregdetare, direktivat detyruese
për mbrojtjen e mjedisit, si dhe legjislacionin
kombëtar për planifikimin e territorit, mjedisin,
trashëgiminë, burimet ujore dhe resurset
bujqësore.
Në hartimin e tij është përfshirë ekspertiza
vendase dhe ajo e huaj, si dhe konsultimi
nëpërmjet dëgjesave me përfaqësues
të komuniteteve të zonave përkatëse,
me përfaqësues të pushtetit vendor, me
komunitetin e biznesit dhe grupe të tjera
interesi.
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
shpreh mirënjohje të thellë për të gjithë
kontribuesit në hartimin e këtij dokumenti
planifikimi mjaft të rëndësishëm për zhvillimin
e Brezit Bregdetar shqiptar.

INSTAT, BB, WTO (Organizata Botërore e Turizmit)
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1.1 Qëllimi
Hartimi dhe vënia në zbatim e një politike të
integruar për zhvillimin e zonës bregdetare
është një nga prioritetet qeverisëse në
kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm të
territorit shqiptar të drejtuar nga procese
planifikimi dhe konsultimi gjithëpërfshirës.
Ky dokument është një ndër hapat e
ndërmarrë në rrugëtimin e nisur me
vendosmëri tashmë, por aspak të lehtë, për
të vendosur kontroll mbi territorin dhe për t’i
paraprirë zhvillimit me njohuri dhe vizion.
Gjatë viteve të gjata të tranzicionit postsocialist, jemi dëshmitarë okularë apo mund
të dëshmojmë sot duke vëzhguar pasojat e
shumë tranformimeve që pësoi peizazhi i
vendit tonë, si rrjedhojë e një mungese totale
të drejtimit të zhvillimeve në territorit dhe
“lirisë” për të bërë gjithçka gjithkund. Studime
të tjera kanë marrë përsipër të ilustrojnë
fakte dhe të nxjerrin konkluzione të dëmeve
të shkaktuara nga kjo “sjellje kolektive” dhe
nga pasiviteti institucional me apo pa dashje,
ndaj ky dokument nuk do të marrë përsipër
të hyj në atë lëmë, por merr shkas prej tyre
dhe ka si mision të ofrojë një vizion alternativ
dhe mundësinë që historia e konsumit të
pamenduar të kapitalit dhe territorit të mos
përsëritet më në trojet tona.
Planifikim do të thotë vendimmarrje dhe
veprim mbi bazën e informacionit dhe
artikulimit të mundësive.
Hapësira bregdetare e Shqipërisë, duke u
karakterizuar nga një përqëndrim i lartë dhe
i shumëllojshëm i burimeve ekonomike dhe
natyrore, ka qenë dhe vazhdon të jetë nën
trysninë e kërkesës së lartë për përdorim
dhe shfrytëzim të resurseve që mbart. Nëse
kjo trysni nuk drejtohet dhe orientohet në
momentin e parë, rrezikon të prodhojë zhvillim
jo të qendrueshëm, të dëmtojë në mënyrë të
pakthyeshme pasuritë natyrore, ekosistemet
shumë specifike të rajonit, si dhe të ndikojë
në një degradim të vazhdueshëm të peizazhit
urban e natyror. Nëse nuk ndërmerren
hapat e duhur, ku zhvillimi të udhëhiqet
nga dokumentet e planifikimit dhe parimet
e zhvillimit të qëndrueshëm, do të kemi
efekte të padëshiruara dhe do të humbasim
shumë. Ajo që vërtet synohet nga institucionet
poltikëbërëse dhe zbatuese, nga aktorët me
ndikim në zhvillimin e territorit dhe nga grupet
e interesit, është ta kthejmë Shqipërinë në një
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destinacion të investimeve të qëndrueshme
dhe konkurruese në rajon.
Për të konkterizuar sa më lart, Këshilli
Kombëtar i Territorit të Shqipërisë, më 7 mars
2014 miratoi nismën për hartimin e Planit të
Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar,
me synimin për të zhvilluar dhe menaxhuar në
mënyrë optimale këtë pasuri kombëtare.
Qëllimi i këtij procesi planifikues është të
evidentojë vlerat natyrore dhe të shtuara të
Brezit Bregdetar, si dhe të krijojë një strategji
veprimi, e cila do të përcaktojë mënyrën më të
përshtatshme të zhvillimit të rajonit nëpërmjet
përdorimit racional të territorit dhe burimeve e
pasurive të tij për zhvillim, me fokus të veçantë
kujdesin për ekosistemet.
Dokumenti i planifikimit për Brezin Bregdetar,
hartuar në përfundim të një procesi të gjatë
dhe që prezantohet këtu në formën e tij të
përmbledhur, synon të vendosë një raport dhe
ekuilibër të drejtë mes zhvillimit që vjen si
rrjedhojë e aktivitetit njerëzor dhe burimeve
natyrore në territor.
Vizioni, strategjia e zhvillimit dhe politikat që
përmban Plani i Integruar Ndërsektorial për
Brezin Bregdetar (PINs Bregdeti) përbëjnë
aktin më të lartë të planifikimit të territorit
për të gjithë Brezin Bregdetar, i cili do të
shërbejë si kuadër i përgjithshëm referues dhe
orientues për hartimin e dokumenteve të tjera
të planifikimit, pasardhëse, si plane rajonale
dhe vendore.
PINs Bregdeti në vetvete, bazohet dhe
orientohet plotësisht mbi vizionin objektivat
strategjikë dhe politikat e Planit të
Përgjithshëm Kombëtar të Territorit (PPK).

1.2 Metodologjia
Qasja bashkërenduese dhe integruese
janë kolonat kryesore ku do të mbështetet
planifikimi i territorit në vitet e ardhshme. Me
këtë kuptohet një metodologji e udhëhequr
nga proceset e dialogut dhe të konsultimit
me të gjithë aktorët e grupet e interesit. Kjo
metodologji mbështetet në një vlerësim të
detajuar të territorit nëpërmjet mbledhjes
dhe përditësimit të vazhdueshëm të të
dhënave dhe treguesve ekonomikë, socialë
dhe infrastrukturorë. Nëpërmjet ndërveprimit
midis realitetit në territor dhe dëshirave e

nevojave të të gjithë aktorëve e grupeve të
interesit mund të arrihet në hartimin e një
plani të zbatueshëm për zhvillimin cilësor të
Bregdetit të Shqipërisë.
Plani i Integruar Ndërsektorial për Brezin
Bregdetar jep vizionin e zhvillimit të vijës
bregdetare. Ai orienton zhvillimet sektoriale
me rëndësi kombëtare në fushën e turizmit,
mjedisit, transportit, energjisë, bujqësisë,
kulturës etj., si dhe zhvillimet urbane në
territoret që administrohen nga bashkitë.
Ashtu si çdo dokument planifikimi në nivel
kombëtar dhe me fokus sektorial (PKS),
përmbajtja e PINs Bregdetit përcaktohet në
bazë të ligjit nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe
zhvillimin e territorit”, si më poshtë:
a) Dokumenti i analizës për sektorin;
b) Strategjia dhe objektivat e zhvillimit të
sektorit;
c) Propozimi me përcaktime territoriale;
d) Rregullorja e PKS-së;
e) Hartat që shoqërojnë dhe pasqyrojnë
përmbajtjen e secilës prej pikave të
mësipërme;
f) Studimi i vlerësimit strategjik mjedisor;
g) Vlerësimi ekonomik, social dhe financiar,
fazat e zbatimit dhe nevoja për ndryshime të
rëndësishme administrative dhe ligjore;
h) Plani i veprimit;
i) Indikatorët për monitorim.
Ky plan jep orientime për përdorimin e tokës
përgjatë Brezit Bregdetar, por nuk ka si mision
të tij të japë kushte zhvillimi të detajuara për
ndërtimet në bregdet, të cilat jepen nga planet
e përgjithshme vendore, apo planet e detajuara
për zonat e rëndësisë kombëtare.
Metodologjia e ndjekur për të përcaktuar
propozimet për zhvillimet përgjatë Brezit
Bregdetar është bazuar në parimin e:

1. mbrojtjes së shtresave/zonave të ndryshme
me rëndësi ndërkombëtare, kombëtare,
rajonale e vendore dhe përjashtimi i tyre nga
ndërtimet/zhvillimi intensiv urban.
2. prioritarizimit të projekteve për secilin
sektor.

Me anë të kësaj metodologjie sigurohet:
• Së pari, mbrojtja e zonave me rëndësi
ndërkombëtare dhe kombëtare mjedisore
dhe kulturore (parqe kombëtare); monitorimi
i kujdesshëm dhe përmirësimi i kushteve
në zonat me rrezik erozioni, rrëshqitjeje,
përmbytjeje, apo në zonat e parashikuara
me dukuri të tjera negative si pasojë e
ndryshimeve klimatike; respektimi i zonave
të urbanizuara (vendimi nr. 5, datë 29.12.2014
i KKT-së), që mbështet densifikimin dhe
konsolidimin e zonave urbane ekzistuese dhe
jo shpërhapjen e zhvillimeve të reja jashtë tyre.
• Së dyti, realizimi i projekteve prioritare
ndërkombëtare; lidhja e infrastrukturës
kombëtare me korridoret ndërkombëtare
(porte, aeroporte, hekurudha, korridoreautostrada); zhvillimi i infrastrukturës
kombëtare dhe zhvillimi i transportit publik.
• Së treti, mbrojtja e 6 shtresave të tokës
bujqësore, shtresa e ullishtave, shtresa e
tarracave frutore, shtresa e vreshtarisë,
shtresa e kullotave dhe shtresa e pyjeve.
• Së katërti, evidentimi i zonave me përparësi
zhvillimin e turizmit sipas legjislacionit
sektorial në fuqi për turizimin; rijetësimi,
rigjenerimi dhe zhvillimi i lokaliteteve historike,
të braktisura apo me zhvillim sezonal.
Karakteri i Planit të Integruar Ndërsektorial
për Bregdetin është formal dhe ligjor. Ai
siguron:
- integrimin e politikave, objektivave dhe
projekteve sektoriale;
- përkufizimin e përdorimit të tokës sipas
prioriteteve;
- koordinimin e interesave sektorialë për
të zgjidhur konfliktet mes tyre dhe për t’i
paraprirë projekteve dhe investimeve me
rëndësi kombëtare;
- kuadër referues, detyrues dhe orientues për
planet e përgjithshme vendore, të cilat duhet
të respektojnë dhe të konsiderojnë objektivat,
përparësitë dhe rregulloret e përdorimit të
tokës që rrjedhin nga PINs Bregdeti.
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Struktura e territorit të bregdetit sipas PINs:
• Hapësira territoriale/zona – sipërfaqe e mbrojtur dhe e planifikuar për t’u mbrojtur (për natyrën,
bujqësinë, pyjet etj.).
• Strukturimi në rajone – 4 rajone, 11 zona funksionale (nga ndarja rajonale dhe e zonave
funksionale e institucionit të Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, 4 seksione (fasha) vertikale
dhe 4 zona horizontale (nga Plani i Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar).
• Strukturimi i zonave të ndërtuara – përcaktimi i zonave të ndërtuara dhe teksturës së tyre
urbane; kufizimi i shpërhapjes urbane, përqendrimi i ndërtimeve të reja në zonat me ndërtime
ekzistuese me densitet të lartë.
• Hierarkia e qendrave urbane (në hapësirën bregdetare) – përcaktimi i hierarkisë së qendrave
urbane: 6 qendra primare urbane; 2 qendra sekondare urbane; 4 qendra terciare urbane; 60 qendra
lokale (ndër të cilat, disa janë të specializuara, të profilizuara në një sektor të caktuar si ekonomi,
turizëm, bujqësi etj.).
• Infrastruktura në shkallë europiane, kombëtare dhe rajonale.

Elementet kryesore të infrastrukturës sipas sektorëve kyç për zhvillimin e
Brezit Bregdetar:
Transport, energji dhe infrastrukturë

Turizëm

Aeroportet, portet, hekurudha, rrugët
automobilistike, hubet e transportit, hubet
logjistike dhe energjitike, stacionet rajonale
për prodhimin e energjisë, impiantet e trajtimit
të ujërave të ndotura, impiantet e trajtimit të
mbetjeve urbane etj., të ngjashme me këto.

Hotele, resorte, marinat ekzistuese apo të
planifikuara (të fokusuara në zonat e banuara
ekzistuese), pikat e vëzhgimit të peizazheve
karakteristike, itineraret rajonale për ecje,
ngjitje, si dhe për të vizituar monumentet
e potenciale të tjera natyrore, itinerare për
biçikleta, për agroturizëm, dhe atraksione të
tjera lokale të ngjashme me këto.
Intetgrim i turizmit me bujqësinë dhe natyrën
për rritjen e kontributit të tij në GDP.

Ekonomi
Qendrat ekonomike, minierat, vendet për
eksplorim mineralesh, zonat industriale, polet
bujqësore për grumbullimin, shpërndarjen,
tregtimin dhe përpunimin e produktit bujqësor
vendas.
Pole alternative për forcimin e ekonomisë
lokale, mbi bazën e karakteristikave të tyre për
prodhim dhe zhvillim.

Kulturë
Vendet/qendrat me rëndësi botërore në kulturë
(në listën e trashëgimisë botërore, mbrojtur
nga UNESCO), qytetet historike, monumentet e
trashëgimisë kulturore me rëndësi kombëtare,
muzetë, vende me rëndësi për organizimin
e ngjarjeve kulturore, qendra kulturore dhe
ekspozuese etj., të ngjashme me këto.
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Sport
Rafting, zhytje, lundrim me varka me
vela, lëvizje me biçikleta në zonat malore
(mountainbike), lëvizje me biçikleta, turne
çiklizmi, turne me makina “off-road” etj.,
aktivitete sportive të ngjashme me këto.

1.3 Korniza ligjore
Plani i integruar ndërsektorial për Brezin
Bregdetar bazohet në një kuadër të gjerë ligjor,
ku baza është legjislacioni për planifikimin
dhe zhvillimin e territorit, ju përfshihet kuadri
ligjor në tërësi i sektorëve me të cilat ky
legjislacion ka lidhje dhe/ose ndërveprim
direkt apo indirekt si legjislacioni në fushën
e mjedisit, bujqësisë, transportit, energjisë,
ujërave etj., përfshirë aktet nënligjore
përkatëse, vendime të ndryshme të Këshillit
të Ministrave që lidhen me udhëzime të
Ministrisë përgjegjëse për planifikimin dhe
të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të
Territorit.
Ndryshimet në legjislacionin që rregullon
sektorin e ndërtimit dhe disiplinën e
planifikimit, të cilat erdhën si pasojë e kalimit
nga regjimi i ligjit nr. 8405, datë 17.09.1998
“Për Urbanistikën”, në ligjin nr. 10119, datë
23.04.2009 “Mbi Planifikimin e Territorit” (i
ndryshuar më tej në vitin 2013), shënojnë
një kthesë të fortë për sa i përket qasjes së
planifikimit të territorit në Shqipëri. Ligji i
ri, nëpërmjet frymës së re që prezantoi dhe
koncepteve të reja, hapi rrugën për kalimin
nga një planifikim “rregullues” për zonat
urbane, i destinuar vetëm për territoret urbane
(brenda vijës së verdhë), në një planifikim në
shkallë territori pa dallim të llojit të territorit
dhe përdorimit të tokës, duke marrë në
konsideratë si subjekt të planifikimit jo vetëm
territorin urban, por edhe atë bujqësor e
natyror, së bashku me të gjitha burimet ujore,
mbi dhe nëntokësore.
Ligji Nr.10119 datë 23.04.2009 “Për
Planifikimin e Territorit”, parashikon nivelet
e instrumenteve të planifikimit: kombëtare,
rajonale, vendore, ndërvendore, të cilat
klasifikohen si të përgjithshme, sektoriale dhe
ndërsektoriale. Aktualisht ligji nr. 107/2014
“Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”,
prezanton konceptin e dokumenteve të
planifikimit, sipas niveleve të qeverisjes.
Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit
të planifikimit sektorial kombëtar siguron
konsultim dhe dialog horizontal midis
autoriteteve kombëtare të planifikimit dhe

vertikal ndërmjet autoriteteve kombëtare dhe
vendore të planifkimit, si dhe me një rreth
mjaft të gjerë aktorësh e grupe interesi, në
fillim të procesit dhe gjatë hartimit të tij.
Në rastin konkret, autoriteti nismëtar dhe
hartues është MZHU dhe AKPT, të cilat janë
njëkohësisht përgjegjëse për të garantuar
zbatueshmërinë e ligjit për planifikimin
dhe zhvillimin e territorit. Sa më lart PINs
Bregdeti ka filluar hartimin e tij bazuar
në Ligjin Nr. 10119, datë 23.04.2009 “Për
Planifikimin e Territorit”, dhe ka vijuar më
tej me zbatimin e Ligjit Nr. 107/2014, si dhe
rregullloreve në zbatim të tij.
Në vitin 2013, Këshilli Kombëtar i Territorit
me vendimin nr.1, datë 8.10.2013 rikthen
vëmendjen te Brezi Bregdetar dhe zhvillimi
i qëndrueshëm i tij, nëpërmjet marrjes së
disa masave emergjente për çlirimin e tij nga
ndërtimtaria e paplanifikuar dhe përcaktimin e
procedurës për hartimin e Planit të Integruar
Ndërsektorial për Brezin Bregdetar. Hapi i dytë
daton në mars të vitit 2014, dhe konsiston në
miratimin e nismës për hartimin e Planit të
Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar
(vendimi nr.14, datë 07.03.2014 i KKT-së). Kufiri
i PINs Bregdetit ndjek kufijtë administrativë të
bashkive të dala nga reforma administrativeterritoriale e vitit 2014, sa i përket territorit
të ndikimit, por hartohet si dokument ligjor
për Brezin Bregdetar, kufiri i të cilit është
ripërcaktuar nga KKT-ja me vendim nr. 1, datë
08.10.2013.

Baza ligjore ku mbështetet hartimi i këtij
dokumenti përbëhet nga:
1. Ligji Nr. 10119, datë 23.04.2009 “Për
Planifikimin e Territorit”, i ndryshuar, Neni
29 dikton se:“Instrumentet e planifikimit të
integruar” përcaktojnë zhvillimin e balancuar
e të integruar mes nivelit vendor e kombëtar
dhe krijimit të objektivave të rëndësisë
dhe interesit të përbashkët të një apo më
shumë autoriteteve kombëtare e vendore të
planifikimit. Këto instrumente përdoren për
zonat bregdetare, të trashëgimisë kulturore,
natyrore, mjedisore, si dhe në zona të tjera të
rëndësisë ose interesit të përbashkët;
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2. Ligji nr. 107 /2014, “Për planifikimin dhe
zhvillimin e territorit”, neni 17 përcakton se:
“Plani kombëtar sektorial”, hartohet nga
ministritë, me qëllim zhvillimin strategjik për
një ose më shumë sektorë, sipas fushave të
kompetencës si: siguria kombëtare, energjia,
industria, transporti, infrastruktura, turizmi,
zonat ekonomike, arsimi, sporti, trashëgimia
kulturore dhe natyrore, shëndetësia, bujqësia
dhe ujërat;
3. VKM nr. 671, datë 29.07.2015 “Për miratimin
e rregullores së planifikimit të territorit”,
e cila përcakton rregulla të unifikuara për
strukturën, përmbajtjen dhe procedurën e
hartimit, zbatimit, detajimin dhe monitorimin
e zbatimit të planeve, me qëllim arritjen e
njëtrajtshmërisë së formës e të strukturës së
dokumenteve të planifikimit të përcaktuara në
ligjin nr. 107/2014;
4. Vendimi nr. 1, datë 08.10.2013, i KKT-së “Për
masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtjëse
dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me
rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit
tëPlanit të Integruar Sektorial për Brezin
Bregdetar”;
5. Vendimi nr. 14, datë 07.03.2014 i KKTsë “Për miratimin e nismës për hartimin e
Planit të Integruar Ndërsektorial për Brezin
Bregdetar”.

10- Ligji nr. 93/2015 “Për turizmin”;
11- Ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin e
integruar të burimeve ujore”;
12- Ligj nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për
krijimin dhe funksionimin e strukturave
për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, i
ndryshuar;
13- Ligj nr. 8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e
mbrojtura”;
14- VKM, nr. 676, datë 20.12.2002 “Për
shpalljen zonë e mbrojtur të monumenteve të
natyrës shqiptare”;
15- VKM, nr. 266, datë 24.4.2003 “Për
administratat e zonave të mbrojtura”;
16- VKM, nr. 267, datë 24.4.2003 “Për
procedurat e propozimit dhe shpalljen e zonave
të mbrojtura dhe buferike”;
17- VKM nr. 807, datë 4.12.2003 “Për rregullat
e dhënies në përdorim të shpellave”;
18- VKM nr. 86, datë 11.2.2005 “Për krijimin
e komiteteve të menaxhimit të zonave të
mbrojtura.

Dokumente ligjorë të tjerë të cilëve grupi i
punës i është referuar2, janë:

1. Për portet
- Ligj Nr. 9428, datë 13.10.2005 “Për aderimin
e Republikës së Shqipërisë në Konventën “Për
krijimin e lehtësive për Trafikun Ndërkombëtar
Detar” (Londër, më 9 prill 1965);
- Ligj Nr. 9277, datë 23.9.2004 “Për aderimin
e Republikës së Shqipërisë në Konventën
e Athinës “Për transportin e pasagjerëve
dhe bagazheve të tyre me det”, 1974 dhe
protokollet e viteve 1976, 1990 dhe 2002.

6- E drejta detare, bazuar në kuadrin ligjor
kombëtar, Ligj nr. 9251, datë 8.07.2004 “Kodi
Detar i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,
7- Vendimi nr. 553, datë 02.06.2009 i Këshillit
të Ministrave “Për shpalljen, kategorizimin dhe
emërtimin e portit ‘Vlora-1’, në gjirin e Vlorës
si “port i hapur për trafik ndërkombëtar”;
8- Vendimi nr. 306, datë 25.03.2009 i Këshillit
të Ministrave “Për shpalljen, kategorizimin
dhe emërtimin e portit ‘Porto Romano’ – port i
hapur për trafik ndërkombëtar”;
9- Vendimi nr. 747, datë 24.10.2012 i Këshillit
të Ministrave “Për shpalljen, kategorizimin
dhe emërtimin e portit të mallrave
‘Limjon-Sarandë’ si port i hapur për trafik
ndërkombëtar”;

Plani i Integruar Ndërsektorial për Brezin
Bregdetar mbështet dhe zbaton edhe
legjislacionin ndërkombëtar.
Kuadri ligjor dhe konventat ndërkombëtare
në të cilat është bazuar ky plan, janë:

2. Për ndotjen:
- Ligj Nr. 9594, datë 27.7.2006 “Për aderimin
e Republikës së Shqipërisë në Konventën
Ndërkombëtare Detare “Për parandalimin e
ndotjeve nga anijet, 1973”, të ndryshuar me
protokollin e vitit 1978 (MARPOL 73/78);
- Vendimi nr. 480, datë 25.07.2012, i Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e Planit Kombëtar

Çdo i interesuar publik apo privat për të investuar në bregdetin shqiptar, duhet të njohë dhe të respektojë legjislacionin
përkatës dhe vendimet e miratuara lidhur me këtë zonë.
2
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të Emergjencave “Për reagimin ndaj ndotjeve
detare në Republikën e Shqipërisë”;
- Ligj Nr. 89/2012 “Për aderimin e Republikën
e Shqipërisë në Protokollin “Për përgatitjen,
reagimin dhe bashkëpunimin ndaj incidenteve
të ndotjes nga lëndët e rrezikshme e të
dëmshme (OPRC-HNS) 2000”;
- Ligj Nr. 10 224, datë 4.2.2010 “Për aderimin
e Republikës së Shqipërisë në Konventën
Ndërkombëtare “Për përgjegjësinë civile
për dëmet e shkaktuara prej ndotjes nga
karburanti i depozitave”, 2001;
- Ligj Nr. 9292, datë 21.10.2004 “Për aderimin
e Republikës së Shqipërisë në Konventën
Ndërkombëtare Detare “Për krijimin e fondit
ndërkombëtar për kompensimin e dëmeve nga
ndotjet e karburantit”, 1992.
Konventa dhe Protokollet e ratifikuara

Protokolli i Parandalimit dhe Emergjencës
(ish- Protokolli i Emergjencës)
Protokolli LBS

Ireland

United
Kingdom

4. Për trashëgiminë
- Respektimi i rregulloreve ndërkombëtare për
sitet me status të mbrojtjes nga UNESCO në
Shqipëri: Gjirokastër, Berat, Butrint.3
Finland

Protokolli SPA & Biodiversiteti
(ish-Protokolli SPA)

KONVENTA E BARCELONËS
Protokolli i Shkarkimit (nga anijet dhe avionët)

3. Mjedisi detar
- Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në
Konventën “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe
të zonës bregdetare të detit Mesdhe, (Konventa
e Barcelonës)”;
- Ligji nr. 8950, datë 6.6.2002 “Për mbrojtjen e
mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, 2002, i
ndryshuar;
- Për aderimin në Memorandumin e
Mirëkuptimit të Parisit “Për kontrollin
shtetëror portual”;

Sweden
Protokolli
Offshore

Protokolli i Mbetjeve të Rrezikshme

Denmark

Protokolli fillestar është ratifikuar,

Estonia protokolli zëvendësues nuk është ratifikuar
ose amendimet nuk janë pranuar

Latvia Protokolli fillestar nuk është ratifikuar,

protokolli zëvendësues është ratifikuar

Lithuania

Protokolli ICZM

Netherlands
Germany

Belgium
Luxemburg
European
Union
France

Monaco

Anëtar i Bashkimit Europian
Shtete anëtare të Konventës së Barcelonës

Nuk janë ratifikuar

Poland

Czech Republic
Slovakia
Hungary
Austria
Bosnia and
Herzegovina
Romania
Slovenia
Italy

Bulgaria

Croatia

FYROM

Portugal
Spain

Turkey

Albania

Syria

Greece

Malta

Morocco

Cyprus

Tunisia

Lebanon
Israel

Algeria
Libya

Egypt

Harta 1.2 Statusi i Ratifikimit të Konventës së Barcelonës dhe Protokolleve të saj
(UNEP Mediterranean Action Plan (MAP)
http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Legjislacioni_perafruar/Transporti_Detar/ligj_nr_8690_date_16-11-2000_per_
mbrojtjen_e_mjedisit_detar_dhe_te_zones_bregdetare_te_detit_mesdhe_si_dhe_te_6_protokolleve_shoqeruese_(2).pdf
3
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1.4 Politikat dhe
		
strategjitë në nivel
Europian ku bazohet plani
Plani i Integruar Ndërsektorial për Brezin
Bregdetar është hartuar duke marrë
parasysh politikat dhe direktivat e konventave
ndërkombëtare, e sidomos atyre Europiane,
për menaxhimin e integruar të zonave
bregdetare, si dhe duke u fokusuar veçanërisht
në përkufizimet dhe referencat e tyre për
rajonin bregdetar shqiptar. Parimet kryesore
që udhëheqin këtë dokument, bazohen në
rekomandimet e Konferencës së Kombeve
tё Bashkuara pёr mjedisin dhe zhvillimin,
tё vitit 1992. Këtu u rekomandua se vendet
bregdetare duhet tё hartojnё dhe zbatojnё
programe tё menaxhimit tё integruar tё
zonave bregdetare (ICZM) nё pёrputhje me
kërkesat dhe kushtet e tyre specifike.

Shqipëria aderon në Konventën e Barcelonës
“Për Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe të Zonës
Bregdetare të Detit Mesdhe”, ratifikuar në
vitin 2000 me Ligjin Nr. 8690, datë 16.11.2000
“Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në
Konventën “Për Mbrojtjen e Mjedisit Detar
dhe të Zonës Bregdetare të Detit Mesdhe”, si
dhe 6 Protokollet shoqëruese”. Këto të fundit
janë si vijon:
1. Protokolli për parandalimin dhe shmangien
e ndotjes së Detit Mesdhe nga mbeturinat e
anijeve dhe të aeroplanëve ose nga djegia e
tyre në det;
2. Protokolli për bashkëpunimin për të luftuar
ndotjen e Detit Mesdhe nga nafta dhe nga
substancat e tjera të dëmshme, në raste
emergjente;
3. Protokolli për mbrojtjen e Detit Mesdhe nga
ndotjet e veprimtarive të vendosura në tokë;
4. Protokolli për zonat specifike të mbrojtura
dhe për diversitetin biologjik;
5. Protokolli për mbrojtjen e Detit Mesdhe
nga ndotja që shkaktohet nga eksplorimi dhe
shfrytëzimi i shelfit kontinental, i shtratit të
detit dhe i nëntokës së tij;
6. Protokolli për parandalimin e ndotjes
së Detit Mesdhe nga lëvizja ndërkufitare e
mbeturinave të rrezikshme dhe nga depozitimi
i tyre.
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Në vitin 2010 pranohet një protokoll tjetër i
Konventës së Barcelonës, miratuar me Ligjin
nr. 10 234, datë 18.2.2010 “Për Aderimin e
Republikës së Shqipërisë në Protokollin “Për
menaxhimin e integruar të zonës bregdetare
në Mesdhe” të Konventës së Barcelonës “Për
Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe të Rajoneve
Bregdetare të Mesdheut”.
- Konventa e Barcelonës, i detyron palët që
të sigurojnë përdorimin dhe menaxhimin e
qëndrueshëm të zonave bregdetare, në mënyrë
që të ruajnë habitatin natyral të bregdetit,
burimet natyrore dhe ekosistemet.
Për këtë qëllim, palët:
a- Do të caktojnë në zonat bregdetare, duke
filluar nga niveli më i lartë ujor në dimër, një
zonë ku nuk lejohen ndërtime. Duke pasur
parasysh, ndër të tjera, zonat që ndikohen
direkt dhe negativisht nga ndryshimi klimaterik
dhe rreziqet natyrore, kjo zonë nuk mund të
jetë më pak se 100 metra në gjerësi, sipas
dispozitave në nënparagrafin (b) më poshtë.
Do të vazhdojnë të aplikojnë masa kombëtare
më të forta për përcaktimin e kësaj gjerësie.
b- Mund të përshtatin, në përputhje me
objektivat dhe parimet e këtij protokolli,
dispozitat e përmendura më sipër:
- për projekte të interesit publik;
- për zona që kanë kufizime të posaçme
gjeografike ose kufizime të tjera lokale.
c- Do të njoftojnë organizatën për instrumentet
ligjore kombëtare për përshtatjet e mësipërme.
d- Palët do të bëjnë gjithashtu përpjekje
për të garantuar se instrumentet e tyre
ligjore kombëtare përfshijnë kritere për
një shfrytëzim të qëndrueshëm të zonës
bregdetare. Duke marrë në konsideratë
kushtet specifike lokale, këto kritere do të
përfshijnë, ndër të tjera, si më poshtë:
- Identifikimin dhe kufizimin e zonave të
jashtme të mbrojtura, zonave të hapura, ku do
të kufizohen ose, kur është e nevojshme, edhe
do të ndalohen zhvillimet urbane dhe aktivitete
të tjera;
- Kufizimin e zgjerimit në vijë të drejtë të
zhvillimit urban dhe krijimit të infrastrukturës
së re të transportit përgjatë vijës bregdetare;

- Garantimin se shqetësimet për mjedisin do
të integrohen në rregullat për menaxhimin dhe
shfrytëzimin e territorit detar publik;
- Sigurimin e lirisë, dhe mundësisë së aksesit,
për publikun në det dhe përgjatë bregut;
- Kufizimin ose, kur është e nevojshme,
edhe ndalimin e lëvizjes dhe parkimit të
automjeteve, si dhe lëvizjen dhe ankorimin
e mjeteve të lundrimit, për zona natyrore
të brishta në tokë ose në det, përfshi edhe
plazhet e dunat 4.
Shqipëria duhet të vijojë me zbatimin e
Konventës së Barcelonës, veçanërisht sa i
përket Protokollit të ICZM. Direktivat e tij janë
pjesë integrale e dokumentit të politikave të
PINs Bregdetit.
- Konventa e Ramsarit është një tjetër
konventë e rëndësishme e 2 shkurtit 1971, e
ndryshuar nga Protokolli i datës 03.12.1982
dhe amendamentet e datës 28.05.1987.
Qëllimi i saj është ruajtja dhe përdorimi me
maturi i zonave ujore, si dhe bashkëveprimi
ndërkombëtar, si një kontribut për zhvillimin
e qëndrueshëm në botë. Shqipëria e ka
nënshkruar këtë Konventë në vitin 1995.
Konventa ka në fokus pikat si më poshtë:
1. Përdorimi i kujdesshëm dhe i qëndrueshëm
i të gjitha zonave ujore;
2. Adresimi i zonave ujore të përshtatshme
për në listën e “Zona ujore me rëndësi
ndërkombëtare” (lista Ramsar) dhe sigurimi i
menaxhimit efektiv të tyre;
3. Kooperimi ndërkombëtar në zonat ujore
ndërkufitare, me fokus të veçantë studimin dhe
mbrojtjen e specieve që këto zona mbartin.
Deri më sot, në këtë konventë Shqipëria ka
përfshirë 4 ekosisteme ujore:
1. Laguna e Karavastasë, është bërë pjesë
e konventës Ramsar prej datës 29.11.1995,
mban numrin 781 në regjistrin Ramsar të
ligatinave me rëndësi ndërkombëtare;
2. Kanali i Çukës-Butrint-Kepi i Stillos, pjesë
e konventës Ramsar prej datës 28.03.2003,
mban nr. 1290 Kategoria II e IUNC-it për
Kategorinë e Menaxhimit të Zonave të
Mbrojtura;

3. Liqeni i Shkodrës dhe lumi i Bunës, pjesë e
konventës Ramsar prej datës 02.02.2006;
4. Liqenet e Prespës, pjesë e konventës
Ramsar prej datës 03.07.2013.

PINs Bregdeti mbështetet mbi parimet dhe
direktivat e Protokollit të ICZM-së
Si pjesë e detyrimeve që lindin nga nënshkrimi
i Konventës së Barcelonës dhe Analizës së
praktikave të ICZM-së vlerësohet si prioritare
shpallja e zonave të mbrojtura dhe menaxhimi
i integruar i tyre. Është e rëndësishme të
theksohet se parimet e përgjithshme të
Protokollit janë përfshirë edhe në legjislacionin
përkatës përgjegjës për zonat e mbrojtura dhe
mjedisin, por edhe në legjislacione të tjera si ai
i planifikimit dhe zhvillimit të territorit.
Objektivi i PINs Bregdetit,në kuadër të ICZMsë, është të sigurojë një vizion dhe strategji
zhvillimi që do të garantojë prosperitet për të
ardhmen e afërt dhe mbrojtjen e ruajtjen e
zonës bregdetare për brezat e ardhshëm, ku
integriteti i ekosistemeve bregdetare mbetet
përherë prioritet.
Qëllimi themelor është arritja e një balance,
të orientuar nga kushtet territoriale specifike,
mes planifikimit të aktiviteteve me karakter
zhvillimor, ekonomik, social e kulturor, me
ndikim sa më të ulët në mjedis, dhe ruajtjes
e mbrojtjes së habitatit natyror. Në bazë të
parimeve të Konventës së Barcelonës, PINs
propozon fillimisht duke njohur e më pas duke
marrë në konsideratë integrimin e elementeve
natyrore dhe atyre social-kulturorë që lidhen
me hidrologjinë, gjeomorfologjinë, klimën,
ekologjinë, ekonominë, traditën e kulturën, në
mënyrë që të shmangë e minimizojë efektet e
mundshme negative gjatë zhvillimit.

Një nga objektivat e PINs është të instruktojë
institucionet përgjegjëse për të kryer
monitorimin periodik të zhvillimeve në
Zonën Bregdetare, përmes mekanizmave të
mbledhjes, gjenerimit dhe përpunimit të të
dhënave, sipas një platforme monitorimi të
integruar.

http://www.pap-thecoastcentre.org/about.php?blob_id=56
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Biodiversiteti/Konventa_Ramsar_teksti_Alb.pdf
4
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OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË
AGJENDËS 2030 “PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM”,
Kombet e Bashkuara5
1. T’u jepet fund të gjitha formave të varfërisë, kudo qoftë ajo.
2. T’i jepet fund urisë, të arrihet sigurimi i ushqimit, të përmirësohet
mënyra e ushqyerjes dhe promovimi i bujqësisë së qëndrueshme.
3. Të sigurohet jetë e shëndetshme dhe mirëqenie për të gjithë.
4. Të sigurohet edukim gjithëpërfshirës, cilësor dhe i barasvlefshëm,
si dhe të promovohen mundësi për të mësuar në terma afatgjatë,
për të gjithë.
5. Të arrihet barazi gjinore dhe të përkrahen gratë e vajzat.
6. Të sigurohet furnizim me ujë të pijshëm dhe menaxhimi i
qëndrueshëm i tij, për të gjithë.
7. Të sigurohet aksesi në energji, si dhe energji e përballueshme,
furnizim i sigurt, i qëndrueshëm dhe i modernizuar, për të gjithë.
8. Të promovohet zhvillim ekonomik gjithëpërfshirës, i
qëndrueshëm, punësim i plotë e produktiv, si dhe punë dinjitoze, për
të gjithë.
9. Të ndërtohet infrastrukturë e përshtatshme, të promovohet
industrializim i qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës, si dhe të nxitet
inovacioni.

5

http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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10. Të reduktohet pabarazia brenda dhe përtej qyteteve.
11. Të bëhen të sigurta, gjithëpërfshirëse, të riadaptueshme dhe të
qëndrueshme qytetet dhe vendbanimet e njerëzve.
12. Të sigurohet prodhim dhe konsum i qëndrueshëm.
13. Të ndërmerren në mënyrë urgjente veprime që “luftojnë”
ndryshimet klimatike dhe impaktet e tyre (duke patur parasysh
marrëveshjen e nënshkruar në forumin e UNFCCC).
14. Të ruhen dhe të përdoren në mënyrë të qëndrueshme oqeanet,
detet dhe burimet ujore, për zhvillim të qëndrueshëm.
15. Të mbrohen, rigjenerohen dhe promovohet përdorimi i
qëndrueshëm i ekosistemeve tokësore, menaxhimi i qëndrueshëm i
pyjeve dhe të luftohet shkretimi i tyre.
16. Të promovohet një shoqëri paqësore, gjithëpërfshirëse për
zhvillim të qëndrueshëm, të sigurohet akses në drejtësi për të
gjithë dhe të ndërtohen institucione efektive, llogaridhënëse dhe
gjithëpërfshirëse, në të gjitha nivelet.
17. Të forcohen mjetet për implementimin dhe të rivitalizohet
partneriteti global për zhvillim të qëndrueshëm.
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1.5 Rëndësia e Planit të
Bregdetit
Nё bazё tё analizave territoriale, tё strategjive,
politikave dhe instrumenteve tё planifikimit
në fuqi, grupi i punës për hartimin e Planit
të Integruar Ndёrsektorial për Brezin
Bregdetar ka përgatitur dokumentin e
vizionit, të politikave, rregulloren dhe planin
e propozimeve, të cilat do të prezantohen në
vijim, si pjesë integrale e këtij dokumenti.
Hartimi i dokumentit mban në themel
të tij disa qëllime kryesore, të cilat
janë të bashkërenduara me direktivat
ndërkombëtare të përmendura më lart, të
tilla si:
• Mbrojtja e mjedisit në tërërsi dhe e
bidiversitetit në veçanti;
• Mbrojtja dhe promovimi i trashёgimisё
kulturore dhe ndërthuarja e saj si aset i
rëndësishëm në zhvillimin e sektorit të
turizmit;
• Ngritja e kapaciteteve institucionale, me
qëllim menazhimin e qëndrueshëm dhe me
efikasitet të territorit;
• Përcaktimi i strategjisë/ve të detajuar/a për
menaxhimin e zonës/ve bregdetare;
• Strukturimi i territorit në bazë të
karakteristikave specifike natyrore dhe socialkulturore.
Qëllimet përcaktojnë mbi të gjitha edhe
rëndësinë e këtij dokumenti planifikimi, i cili i
shërben pikë së pari menaxhimit të integruar
të Zonës Bregdetare, si një nga territoret më të
rëndësishme të Shqipërisë, si nga pikëpamja
e pasurive natyrore që gjenden në të, ashtu
edhe nga këndvështrimi i zhvillimit, ekonomik,
social e kulturor të vendit. Ka patur edhe më
parë përpjekje për të hartuar dokumente për
menaxhimin e integruar të një pjese të Brezit
Bregdetar, por në dallim thelbësor nga ato, ky
dokument planifikimi është gjithëpërfshirës,
sepse i referohet të gjithë vijës bregdetare
dhe hartohet në kushtet e zbatimit të
Reformës administrative territoriale, me
referenca konkrete për njësitë e qeverisjes
vendore, të cilat kanë përgjegjësi kryesore për
menaxhimin e Brezit Bregdetar.
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Parimet kryesore tё PINS për Brezin
Bregdetar janё paraqitur në mënyrë të
përmbledhur dhe paraprake, si më poshtë:
1. Tё ruajё integritetin ekologjik të Brezit
Bregdetar, duke vendosur kufizime tё
qëndrueshme pёr përdorimin e burimeve dhe
të pasurive natyrore.
2. Tё garantojë përdorimin e pasurive dhe
burimeve natyrore në mënyrë të drejtë dhe
të qëndrueshme, që të sigurojë se do të jenë
burim jete edhe për brezat e ardhshёm.
3. Tё sigurojё menaxhimin e burimeve të
përbashkëta, mbi bazën e rregullave të
paracaktuara dhe të dakortësuara, në mënyrë
të drejtë e tё barabartë, nga autoritetet që
kanë në juridiksion zonat ndërkufitare.
4. Tё njohё dhe tё mbёshtesё në planifikim njё
gamё tё gjёrё vlerash tё zonave përbërëse, si:
vlera ekonomike, kulturore, sociale, ekologjike,
etj..
5. Tё sigurojё transparencё të procesit dhe në
vendimmarrje.
6. Tё nxisё partneritetin dhe bashkëpunimin
publik-privat.
7. Tё mundёsojё rritjen e kapaciteteve
profesionale nё fushёn e planifikimit tё
territorit dhe të menaxhimit të tij.
8. Tё mundёsojё njё mekanizёm/metodikё
pёr mbledhjen, përpunimin, analizimin e
tё dhёnave nga monitorimi i zhvillimeve në
territor.
Plani i Integruar Ndërsektorial për Brezin
Bregdetar u hartua duke bashkërenduar të
gjitha politikat ndërsektoriale që prekin këtë
rajon. Një element i rëndësishëm është edhe
bashkëpunimi e bashkërendimi me shumë
aktorë e grupe interesi, gjatë procesit më
shumë se dyvjeçar.

PLANET KOMBËTARE
Konventa, politika
dhe protokolle
ndërkombëtare

Plani i
Përgjithshëm
Kombëtar

Direktiva, vizione,
strategji nga
Bashkimi Europian

Plani i Integruar
Ndërsektorial
për Bregdetin

Plani i Integruar
Ndërsektorial
për zonën
Tiranë-Durrës

INSTRUMENTAT E PLANIFIKIMIT

T

Vizioni dhe dokumenti
i politikave

P

Plani i propozuar

Rr

Rregullorja

VSM

Vlerësimi strategjik mjedisor

PIK

Plani i investimeve kapitale

D

Dokumente shtesë, strategji,
manuale, guida

PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR

Figura 1.1 Ndërvarësia e instrumenteve të planifikimit
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Bregdeti në kontekstin
ndërkombëtar dhe kombëtar

2.1 Konteksti i përgjithshëm
ndërkombëtar
Shqipëria pozicionohet në pjesën Juglindore të
Kontinentit Europian, është pjesë e Gadishullit
të Ballkanit dhe shtrihet në perëndim të tij,
me dalje të gjerë në det, nëpërmjet Adriatikut
dhe Jonit, pjesë e pellgut të Mesdheut.
Shqipëria ka kushte të favorshme për lidhjen
e Europës Perëndimore me atë Lindore, e
më tej me Azinë. Po ashtu edhe për lidhjen e
Europës Veriore me atë Jugore dhe më gjerë
me Afrikën. Kjo pozitë gjeografike përbën një
nga vlerat më të rëndësishme të Shqipërisë6
dhe udhërrëfyesin kryesor në përcaktimet e
dokumenteve të planifikimit të territorit në
nivel kombëtar e rajonal.
Dalja e gjerë e Shqipërisë në detet Adriatik
dhe Jon e bën atë pjesë të rëndësishme në
udhëkryqet gjeopolitike të zhvillimeve historike
të rajonit dhe në këtë kuadër, rëndësia e zonës
bregdetare të vendit tonë ka qenë dhe do të
mbetet strategjike.
Bregdeti përfaqëson një nga zonat më të
rëndësishme të territorit, për shkak të
6

http://arkiva.km.gov.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=54
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pozicionit, vlerave natyrore, biodiversitetetit
dhe trashëgimisë kulturore e historike që
përmban. Dinamika e zhvillimeve me ritme
të shpejta, sidomos pas viteve ‘90, nuk ka
lënë hapësira për studime të mirëfillta në
këtë zonë, të cilat do t’i paraprinin zhvillimit
strategjik të saj, për të vendosur në funksion
të zhvillimit pozitën e rëndësishme gjeografike
në shkallë rajonale, si edhe për të përdorur
me mençuri dhe përshtatshmëri burimet e
shumta natyrore, kulturore dhe njerëzore.

Klima
Një faktor tjetër i rëndësishëm që karakterizon
Mesdheun dhe territoret përreth tij është
klima. Dimri është i butë, ndërsa vera e nxehtë
dhe kryesisht e thatë. Klima në bregun verior
të Mesdheut është më e freskët dhe më e
lagësht sesa në atë të jugut, i cili është nën
ndikimin e drejtpërdrejtë të Saharës. Përtej
bregut, në brendësi kjo klimë merr vetitë
kontinentale dhe bëhet më e ftohtë. Bimësinë
e zakonshme e përbëjnë shkurret dhe pyjet
me gjelbërim të përhershëm. Shqipëria ka
klimë mesdhetare (subtropikale), si pasojë e
pozicionimit të saj gjeografik.
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Hapësira Detare
Vija bregdetare e Shqipërisë laget nga dy dete,
në veri nga deti Adriatik dhe në jug nga deti
Jon. Pjesa veriore quhet “Adriatiku i Ulët”, për
shkak të thellësisë mesatare prej 1000 m. Nga
grykëderdhja e Drinit, thellësia e Adriatikut
arrin thellësinë mesatare 215 m, dhe që nga
kjo pikë në drejtim të Jugut, drejt detit Jon,
thellësia e ujërave vazhdon dhe rritet në
mënyrë progresive. Nëse thellësia më e madhe
e detit Adriatikut arrin në 1330 m, në detin Jon
thellësia maksimale arrin vlerën 4206 m.
Adriatiku dhe Joni janë pjesë përbërëse e detit
Mesdhe, i njohur që nga antikiteti me emrin
“Mare Nostrum” (deti ynë, det i përbashkët).
Mare Nostrum mbledh rreth saj tri kontinentet:
Europën, Azinë dhe Afrikën; 27 shtete me
tipare kultura të ndryshme, gjuhë të lashta,
qytete të zhvilluara që nga antikiteti e deri më
sot; tradita të rëndësishme në transportin e
mallrave, në bashkëpunime ndërkombëtare,
zhvillime historike, politike dhe ekonomike
kanë ndodhur aty; por edhe mjaft luftime që
kanë ndikuar në bashkëveprimin e brigjeve të
Mesdheut. (Në hartën 2.2 paraqiten disa nga
lidhjet më të rëndësishme të antikitetit për
Mesdheun).
Në kontekstin bashkëkohor, Shqipëria si
pjesë e Mesdheut, është anëtare e konventave
ndërkombëtare dhe respekton detyrimet e
përbashkëta që rrjedhin prej tyre.

2.1.1 Historia dhe perspektiva e
ndërlidhjeve strategjike
Zhvillimet e bregdetit Shqiptar në histori
Shqipëria, për shkak të pozicionit strategjik
gjeografik në rajon dhe si rrjedhojë e tipareve
të saj natyrore karakterizuar nga pasuri të
shumta, ka luajtur një rol të rëndësishëm nga
antikiteti deri në kohët moderne, si pikëtakimi
dhe vendkalimi i disa prej rrugëve të
transportit të mallrave që lidhin 3 kontinentet,
Europën, Azinë e Afrikën, sikurse është
bërë edhe fushëbetejë e ka qenë pikësynim i
pushtimeve të shumta e të gjata ndër shekuj.
7

Në periudhën antike, ilire, territori
shqiptar ka qenë një nyjë strategjike, pasi
mundësonte lidhjen më të shkurtës të
Europës Perëndimore me atë Lindore,
lidhjen e Perandorisë Romake dhe asaj
Bizantine. Durrësi ka qenë një nga qytetet
më të rëndësishme të antikitetit, për shkak
të pozicionit të tij në detin Adriatik dhe në
rajon. Ndryshimet e mëvonshme historike,
si pushtimi nga perandoria otomane, çuan
në rënien e rëndësisë së portit të Durrësit
në arenën ndërkombëtare. Lufta II Botërore
dhe vendosja e regjimit komunist e zbehën
gjithmonë e më tepër zhvillimin ekonomik
dhe social që mund t’i sillte vendit pozicioni
strategjik si urë lidhëse mes tri kontinenteve
në rrugë detare e tokësore. (Harta 2.2
Pozicioni Strategjik)

Perspektiva dhe ndërlidhjet strategjike 7
Korridoret panevropiane janë një mundësi
e mirë, e cila sot duhet të shfrytëzohet për
forcimin e lidhjeve dhe integrimin e vendit
në sistemin territorial Europian. Shqipëria
ndodhet në ndikimin e dy prej këtyre
korridoreve: Korridori VIII dhe Korridori X.
Ndërkohë, jo vetëm infrastruktura lidhëse,
por edhe shërbimet, lehtësitë e transportit
dhe krijimi i zonave logjistike, ekonomike
e turistike në mbarë vendin dhe atje ku
strategjikisht ka kuptim e mundësi, do të
ndikojnë në integrimin ekonomik të vendit në
rajon dhe Europë. Për të arritur një zhvillim
konkurrues në nivel Europian është me
rëndësi të jemi pjesë e rrjetit lidhës me rajonin
e Ballkanit dhe Europën, si edhe politikisht të
integruar në strategjitë europiane të zhvillimit.
ESPON parashikon një forcim të lidhjes së
Shqipërisë me këtë sistem. Në vitet 2030,
sipas parashikimeve të ESPON, vendi ynë dhe
vendet fqinjë si pjesë e rajonit të Ballkanit,
do të zhvillohen në bazë qendrash dhe do të
integrohen në këtë rrjet.
Ecuria pozitive e procesit të integrimit të
Shqipërisë në Bashkimin Europian është
tregues optimist për arritjen e rezultateve të
mësipërme. (Harta 2.3 Vizioni Espon 2050)

http://www.et2050.eu/attachments/article/523/ESPON_Vision-Scenarios_2050.pdf
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Harta 2.4 Të dhëna gjeografike për bregdetin
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2.2 Konteksti i
përgjithshëm kombëtar
Republika e Shqipërisë kufizohet në veri nga
Mali i Zi, në verilindje nga Kosova, në lindje
me Maqedoninë, kurse në jug dhe juglindje
kufizohet me Greqinë. Në perëndim, Shqipëria
laget nga deti Adriatik dhe deti Jon. Gjatësia
e vijës kufitare të Republikës së Shqipërisë
është 1094 km; nga të cilat 316 km janë vijë
bregdetare, 48 km vijë ndarëse e lumenjve
dhe 73 km vijë ndarëse e liqeneve. Shqipëria
bën pjesë në zonën klimatike subtropikale të
hemisferës veriore me lagështirë, si dhe në
zonën mesdhetare.8
Territori i fizik i Shqipërisë është mjaft i
larmishëm. Territori malor është pjesë
e vargut malor të Alpeve mesdhetare,
me një larmi horizontesh gjeologjike dhe
multiformash hapësinore. Duke u nisur nga
Veriu në Jug dhe nga Lindja në Perëndim,
kurrize me përbërje gëlqerore të periudhës
mesozoike krijojnë zonën malore të territorit
të Shqipërisë, me lartësi që i kalon shpeshherë
2000 m mbi nivelin e detit. Lartësia mesatare
e relievit të vendit tonë është 708 m, 2 herë më
e lartë se ajo e Europës. Kromi, hekur-nikeli,
bakri, qymyrguri, nafta dhe gazi janë disa nga
mineralet nëntokësore më të rëndësishme
që mbart nëntoka shqiptare. Gjithashtu,
territori ka një larmishmëri gjeomorfologjike
dhe hidrografike, në raport me sipërfaqen
relativisht të vogël të territorit. Format
kryesore të relievit të bregdetit shqiptar
nga Veriu në Jug janë: bregdeti fushor ose
akumulativ dhe bregdeti shkëmbor me zona
shumë të ngushta plazhi ose bregdeti abraziv.
Zonat fushore përfaqësojnë tarracat detare,
tarracat e lumenjve dhe tarracën e përrenjve
malorë, sidomos në zonën e detit Jon.
Ultësira Perëndimore në kompleksitetin e
saj ka rezultuar me një shtim të territorit në
drejtim të detit, me përjashtim të disa zonave
ku ndodh fenomeni i kundërt i gërryerjes së
territorit nga deti. Nga viti 1918 deri në
1978-ën, zonat e përfituara nga tërheqja e detit
janë rreth 3500 hektarë. Për t’u përmendur,
8

si për vlerat e saj pjellore por edhe për
pozicionin gjeografik interesant në territorin e
Shqipërisë, është fusha e Myzeqesë. Ajo mund
të konsiderohet si një trekëndësh që shtrihet
nga Durrësi në Elbasan, në pjesën lindore,
dhe në Vlorë në pjesën jugore. Me rëndësi
janë gjithashtu dhe fushat e tjera pjellore, si:
fusha e Kakariqit në veri, fusha rreth liqenit
të Butrintit në jug, fusha e Xarës dhe fusha e
luginës së Bistricës.
Shumë nga këto zona përmbyten nga
vërshimet e ujërave për shkak të reshjeve
masive, si:
a) nga kufiri me Malin e Zi deri në fshatin Rjoll;
b) nga Shëngjini deri në Ishëm;
c) nga plazhi i Gjirit të Lalzit deri në Bishtin e
Pallës;
d) nga Durrësi deri në Karpen;
e) nga fshati Spille deri në Vlorë;
f) nga gjiri i Orikumit dhe disa tarraca të vogla
të përrenjve nga Orikumi deri në kufi me
Greqinë.
• Zonat shkëmbore në bregdetin shqiptar
përfaqësohen nga shpatet shkëmbore që
arrijnë deri në bregun e detit. Janë dy lloje
shkëmborësh: shkëmbinj të fortë, me përbërje
gëlqerore, dhe shkëmbinj të butë që përbëhen
nga argjila, ranorët dhe konglomeratët.
Shkëmbinjtë e fortë u rezistojnë dallgëve të
detit, kurse shkëmbinjtë e butë gërryhen dhe
janë terrene të papërshtatshme për ndërtim.
• Në zonën e bregdetit dallohen një sërë
formacionesh gjeologjike të ndara në bazë të
depozitimeve të ndryshme:
- Depozitimet deluvialo-eluviale ndeshen në të
gjithë zonën dhe përfaqësohen kryesisht nga
argjila, suargjila dhe surëra. Janë depozitime
dheu dhe nuk kanë çimentim; paraqiten
mesatarisht të ngjeshura.
- Depozitimet aluvionale janë depozitime
lumore dhe përfaqësohen nga suargjila,
surëra, rëra dhe zhavorre. Gjenden kryesisht
në grykëderdhjet e lumenjve nga veriu në jug.
Trashësia e tyre varion në disa metra.
- Depozitimet detare ndeshen në të gjitha

http://arkiva.km.gov.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=54
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plazhet dhe përfaqësohen nga suargjila, surëra
argjila, lumore, torfa, rëra, zhurre, zhavorre
mesatarisht të përpunuara, dhe masa rëre të
mëdha. Janë me trashësi nga disa metra deri
në disa qindra metra.
- Depozitimet e Neogjemit (N) takohen në
zonën e kepit të Rodonit, në zonën e Currilave,
në zonën e Kalasë së Turrës dhe në zonën që
shtrihet nga Vlora deri në Sarandë, duke
formuar të gjitha kodrat e kësaj zone.
Përfaqësohen kryesisht nga argjilitet, alevrolitë
dhe më pak ranorë. Janë të çimentuara
dobët, me një material argjilor ngjyrë bezhë
dhe ekspozohen mjaft gjatë veprimtarisë së
ujërave dhe agjentëve të tjerë atmosferikë. Mbi
këto formacione gjenden gjithmonë depozitime
eluviale dhe deluviale.
- Depozitimet e Paleogjenit (Pg3) gjenden në
zonën që shtrihet nga Vlora deri në Sarandë,
sidomos nga Borshi deri në Nivicë. Këto
depozitime kanë një drejtim meridional
dhe përfaqësohen nga depozitimet flishore.
Përfaqësuesit e tyre janë argjilitet, alevrolitet
dhe konglomeratët. Këta paraqiten në formë
shtresore me shtresa nga disa centimetra deri
në dhjetëra metra.
- Depozitimet e Paleogjenit (Pg1-Pg2)
përfaqësohen nga shkëmbinj gëlqerorë në
trajtë pllakash deri në gëlqerorë shtresorë.
Janë me ngjyrë gri deri në të bardhë, mjaft të
rrudhosur dhe në shumë vende kanë krijuar
pamje shumë piktoreske, të cilat tërheqin
një gamë të gjerë vizitorësh (disa vende në
afërsi të gjirit të Kakomesë deri në afërsi të
Sarandës).
- Depozitimet e Kretakut (Cr) përfaqësohen
nga gëlqerorë shtresëtrashë deri në gëlqerorë
masivë. Takohen në të gjithë zonën, nga Nivica
deri në Borsh, dhe në përgjithësi përbëjnë
kurorën mbrojtëse të bregdetit nga erërat e
ftohta të Lindjes. Krijojnë male të larta, me
shkëmbinj me disa çarje dhe me pak karst.
Kanë ngjyrë gri në të bardhë dhe janë tërësisht
të papyllëzuar, por me mjaft kullota verore.

9
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- Depozitimet e Jurasikut (J) përfaqësohen
nga gëlqerorë masivë me shumë çarje dhe
me karst mesatarisht të zhvilluar. Takohen në
formë mbetjesh në afërsi të Piqerasit dhe në
përgjithësi janë të mbuluara nga depozitimet
më të reja që kemi përshkruar më sipër. Janë
gëlqerorë me ngjyrë gri dhe me pak bimësi të
lartë e me shumë kullota.9

2.2.1 Lëvizjet demografike në bregdet
Lëvizja migratore në Shqipëri ka pasur
kryesisht orientimin nga lindja në perëndim,
duke qenë se bregdeti është një vend që ofron
mundësi më të mira, ka një reliev të sheshtë
në pjesën më të madhe të tij dhe një mbulim
më të mirë me shërbime, krahasuar me
zonat lindore në brendësi të territorit. Gjatë
dy dekadave të fundit ka pasur një rritje të
popullsisë urbane dhe intensifikim të ndërtimit
në këtë hapësirë. Kjo solli një përqendrim të
rëndësishëm për sa i përket popullsisë dhe
dendësisë së saj në zonat bregdetare me rreth
1 milion banorë. Gjithsesi, një pjesë e madhe e
kësaj hapësire vazhdon të mbetet rurale dhe të
shfrytëzohet si për funksione bujqësore, ashtu
dhe për ato natyrore.
Zona bregdetare ka shtrirje në 12 njësi të
qeverisjes vendore, si rrjedhojë e zbatimit
të reformës administrative territoriale dhe
popullsia që jeton në këto njësi është 427 634
banorë, sipas të dhënave të INSTAT-it. Ajo
përbën 13.2% të popullsisë së vendit prej 2
800 138 banorësh (po sipas të njëjtit burim).
Popullsia në qytetet kryesore bregdetare
si Durrësi (113 249 banorë), Vlora (79 513
banorë) dhe Saranda (17 233 banorë) përbëjnë
rreth 49.1 % (209 995) të të gjithë popullsisë
banuese në këto 12 njësi (427 634). Projeksioni
i popullsisë së njësive vendore në studim
përgjatë vijës bregdetare veri-jug (VelipojëXarrë) paraqitet në Grafikun 2.2.
Durrësi dallohet për dendësi më të lartë të
banimit, 496.99 banorë/km2, kurse zona e
qarkut të Shkodrës ka dendësinë më të ulët,

55.97 banorë/km2. Nga projeksioni i paraqitur
në Grafikun 2.2 është për t’u theksuar
gjithashtu edhe luhatja përgjatë pjesës veriore
të zonës bregdetare, ku kemi një kombinim
mes qendrave me dendësi të lartë banimi
dhe atyre me dendësi të ulët. Kjo pasqyrohet
në grafikun me ulje-ngritje më të theksuara
(Shënkoll-Katund i Ri). Dendësia më e ulët i
takon pjesës jugore të bregdetit (Kotë-Lukovë),
e cila dallohet edhe për njëtrajtshmërinë
e shpërndarjes së popullsisë në raport me
territorin.
Raporti gjinor
Raporti gjinor në 35 njësitë vendore në studim
është 100,8% meshkuj për 100 femra, shifër
relativisht më e lartë krahasuar me vlerën
100,4% të raportit gjinor në rang kombëtar.
Raportin gjinor më të lartë në favor të
meshkujve e ka Shënkolli, me 110,9% meshkuj
për çdo 100 femra, kurse Synej ka raportin
89,2% në favor të femrave. Në pjesën qendrore
të zonës bregdetare vihet re se raporti gjinor
është në favor të femrave.

në 35 njësitë vendore dhe administrative,
banesat e pabanuara zënë 45%, nga të cilat
32% janë banesa të destinuara për qëllime
dytësore ose sezonale. Projeksionet përgjatë
vijës bregdetare të të dhënave sa më sipër
paraqiten në grafikët në faqet në vijim. Nga
grafikët kuptojmë se stoku i banesave të
pabanuara është i lartë në Shëngjin, Durrës,
Levan, Qendër Vlorë, Vlorë, Orikum, Himarë,
Sarandë, Aliko dhe Livadhja. Golemi ka një
fond të madh të banesave të pabanuara, por
që janë të destinuara për qëllime sezonale.10
(Census 2011 - INSTAT)
Dendësia e ndërtimit për zonën bregdetare
Në Grafikun 2. dhe 2.6 vihet re tendenca drejt
urbanizimit në Shëngjin, Shënkoll, KodërThumanë, Sukth dhe Rashbull, pasi dendësia
e banimit është relativisht e lartë krahasuar
me dendësinë e ndërtesave për qëllime
banimi. Të evidentuara shumë qartë janë
qendrat kryesore të banimit: Durrësi, Vlora dhe
Saranda.

Popullsia e aftë për punë
Popullsia e aftë për punë tregohet në grafikun
e mëposhtëm. Mosha nga 15-64 vjeç përbën
mesatarisht mbi 67,7% të popullsisë banuese.
Përqindjen më të lartë të popullsisë së aftë
për punë e shënon Durrësi, Fieri dhe Vlora, me
68%. Kurse Tirana ka përqindjen më të ulët,
65%. Megjithatë mund të themi se popullsia në
zonën bregdetare është relativisht e re.
Ndërtesat dhe banesat
Ndërtesat për qëllime banimi në 35 njësitë
vendore dhe administrative të Brezit Bregdetar
përbëjnë 15% (106 577) të ndërtesave në
rang kombëtar (598 267). Numri i banesave
(jokolektive) në zonën bregdetare është 205
174, nga 1 012 062 banesa në rang kombëtar,
që përbëjnë 17% të të gjitha banesave.
Banesat e zakonshme të pabanuara në zonën
bregdetare përbëjnë 23% të banesave të
tilla në rang kombëtar, kurse ndërtesat për
qëllime sezonale apo dytësore përbëjnë 34%.
Nga i gjithë fondi i banesave të zakonshme
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2.2.2 Evidentimi i katër brezave
hapësinorë
Në bazë të analizës së thelluar, për qëllime
të njohjes së territorit në fjalë dhe planifikimit
strategjik të tij, janë identifikuar katër breza
territorialë me tipare të dallueshme njëri nga
tjetri. Theksojmë së shtrirja territoriale dhe
gjerësia e secilit brez përcaktohet nga gjerësia
e shtrirjes së karakteristikave fizike dalluese
të përshkruara me poshtë. Këto karakteristika
janë përgjithësuese, në funksion të studimit.
- Brezi i parë karakterizohet nga zhvillimet
urbane dhe infrastruktura turistike në të
ashtuquajturën “zona det-diell”. Në këtë brez
përfshihen të gjitha zhvillimet që lidhen me
turizmin bregdetar si: qytetet bregdetare
me infrastrukturën e tyre, hotelet, shtëpitë e
pushimit apo banesat që lëshohen me qira për
sezonin turistik, baret, restorantet, diskotekat
etj. Qytetet e këtij brezi janë, Durrësi, Vlora,
Lezha, Saranda, Velipoja, Himara, Ksamili
dhe Divjaka. Ky brez është linja e parë e
kontaktit me vijën detare dhe zhvillimet
urbane këtu karakterizohen nga ritme të
shpejta si rrjedhojë e kërkesave të tregut.
Për shkak të presionit të ndërtimit në shumë
zona bregdetare dhe për shkak të mungesës
së kontrollit mbi territorin për një periudhë
relativisht të gjatë pas viteve ‘90, mungesa e
investimeve të përshtatshme në infrastrukturë
ka pasur ndikim negativ në këtë brez dhe më
gjerë. Ndaj, prioritarizimi i investimeve në
infrastrukturë dhe zhvillimi i planifikuar i saj
është një ndër prioritet e PINs Bregdetit.
- Brezi i dytë mund të cilësohet si brezi i
agrikulturës, ku përfshihen territore të gjera
fushore e kodrinore të ulëta, që përbëhen nga
qytete që janë në plan të dytë, pranë zonave
bregdetare (si Shkodra, Fushë-Kruja, Tirana,
Kavaja, Lushnja, Fieri dhe lokalitete të tjera
më të vogla). Në këtë zonë kemi prodhim të
lartë bujqësor. Të tilla janë fushat e Kakariqit,
Milotit, Gjonëmit, Myzeqesë, Novoselës,
Nartës, Hoshtimës dhe luginës së Shushicës,
Dukatit, Vurgut dhe Konispolit. Aktualisht,
disa prej qyteteve në këtë zonë kanë lidhje të
drejtpërdrejtë me vendbanimet e brezit të parë,
sa i përket furnizimit me produkte ushqimore.
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Të tilla lidhje duken në: Velipojë-Shkodër,
Divjakë-Lushnjë, Fushë-Krujë-Hamallaj (Gjiri
i Lalëzit). Ndërsa disa prej qyteteve të tjera
të brezit të dytë, të cilat për shkak të pozitës
gjeografike dhe mungesës së infrastrukturës
lidhëse të përshtatshme nuk kanë lidhje të
forta komunikimi me vijën e parë bregdetare,
kanë krijuar një ekonomi të pavarur nga
zhvillimi turistik. Pjesa e kodrave të buta dhe
e shkëmborëve të Shqipërisë perëndimore
dallohet për blegtorinë, duke krijuar kështu
varietete të larmishme për turizmin bregdetar.
Ndaj, ndërlidhja e këtij brezi me vijën e parë
bregdetare është një tjetër prioritet e PINs.
- Brezi i tretë përfshin qytetet e vendbanimet
më në thellësi të territorit, me vlera të
rëndësishme për kulturën, trashëgiminë,
folklorin, polifoninë, muzikën, artin etj. Qytetet
e kësaj zone janë Kruja, Elbasani, Berati,
Tepelena, Përmeti e Gjirokastra. Formacionet
gjeologjike dhe territoriale kanë krijuar
distancë të konsiderueshme mes tyre dhe
“portave të turizmit”. Ky brez është pothuajse i
shkëputur nga dy të tjerët dhe lidhjet mes tyre
janë relativisht të gjata në kohë dhe të vështira
(referuar shkallës së vendit). Kjo karakteristikë
krijon shkëputje nga brezat e tjerë të përfshirë
në PINs për bregdetin, por në të njëjtën kohë
krijon edhe mundësi për shumëllojshmëri
në vlera peizazhistike dhe monumentale, që
ndikojnë në diversifikimin e paketës turistike.
Ndaj, krijimi i mënyrave efikase për të
ndërlidhur më me efikasitet këtë brez me
brezin e parë bregdetar, gjatë gjithë vitit,
përbën prioritetin e tretë të propozimeve të
PINs Bregdetit.
- Brezi i katërt është hapësira detare e
pasur me florë dhe faunë, pasuri nënujore të
sipërfaqes së fundit të detit dhe të nëntokës
së tij, duke përfshirë edhe plazhet, portet,
radat dhe territoret tokësore të tyre, lagunat,
grykëderdhjet e lumenjve, liqenet e vijës së
ujit, të cilat komunikojnë me detin.
Zona bregdetare ka një gjatësi prej 316 km.
Ujërat territoriale shtrihen deri në 12 milje
detare, duke përfshirë ujëra me thellësi dhe
substrate të ndryshme. PINs ka prioritet të
hedhë hapat e parë të planifikimit strategjik
për hapësirën detare, ku të ndërthuren vlerat
dhe mundësitë që ofron ky brez.
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Analiza territoriale

Hyrje
Analiza territoriale e Brezit Bregdetar, për
shkak të larmishmërisë së territorit, është
zhvilluar në bazë të brezave hapësinorë të
prezantuar në kapitullin e mëparshëm, si edhe
në bazë të sistemeve të territorit: ujor, urban,
infrastrukturor, bujqësor e natyror. Duke qenë
se Brezi Bregdetar përbën edhe territorin me
rëndësi kombëtare për zhvillimin e turizmit,
analiza e këtij sektori zë vend të rendësishëm
në kapitullin e analizës territoriale, pavarësisht
se turizmi nuk përbën një sistem më vete,
sipas parimeve të legjislacionit sektorial në
fuqi. Por turizmi si sektor ndikohet mjaft prej
zhvillimeve të territoriale sikurse edhe ndikon
atë në anën tjetër.
Brezat hapësinor bëjnë të mundur një lexim
në nivel rajonal të bregdetit duke filluar nga
hapësira detare deri në brendësi të territorit,
duke evidentuar identitetin e territorit në bazë
të potencialeve që ai paraqet.
Analiza e territorit përfundon me analizën
SWOT, e cila në mënyrë të përmbledhur
prezanton konkluzionet e analizës së territorit.
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3.1 Sistemi ujor
Lumenjtë përbëjnë një pjesë të rëndësishme
të territorit shqiptar, ku më shumë se 152
lumenj dhe përrenj formojnë 8 lumenj të
mëdhenj, që rrjedhin nga juglindja drejt
veriperëndimit, kryesisht drejt bregdetit të
Adriatikut. Rreth 65% e pellgut ujëmbledhës
të tyre shtrihet brenda territorit të vendit. Për
shkak të reshjeve të çrregullta, lumenjtë janë
të rrëmbyeshëm, gërryes (në pjesën lindore të
vendit) dhe përgjithësisht formojnë shtretër të
gjerë dhe të lakuar në ultësirën perëndimore.
Pranë lumenjve gjenden shumë qytete dhe
qendra të tjera të banuara, si dhe zona
industriale, bujqësore dhe blegtorale. Ujërat
e lumenjve përdoren kryesisht për vaditje në
bujqësi, ujë të pijshëm dhe për prodhimin e
energjisë (Drini, Mati, Bistrica etj.).
Kurrizi malor i territorit të Shqipërisë rezulton
i prerë nga tri lugina të mëdha lumenjsh:
1. Lugina e lumit të Drinit
2. Lugina e lumit të Shkumbinit
3. Lugina e lumit të Vjosës
Të tre lumenjtë më të mëdhenj të Shqipërisë
krijojnë basene natyrorë të rëndësishëm
për peizazhin dhe gjeografinë e vendit, duke
filluar që nga grumbujt malorë në verilindje
dhe perëndim dhe duke zbritur deri te
format e ndryshme të vijës bregdetare, si

Lumi

Gjatësia
km

Pellgu
km2

Prurjet
mesatare
m/s

Moduli i
prurjeve
l/s/km2

Raporti i
prurjeve
maks/min

Mineralizmi
Mg/l

Buna

31

5.187

320

-

5.3

-

Drini

285

14.173

352

24.8

5.1

257

Mati

155

2.441

103

42.6

9.3

222

Ishmi

74

673

20.9

31.0

5.9

461

Erzeni

109

760

18.1

24.0

11.2

-

Shkumbini

181

2.441

61.5

25.2

13.2

-

Semani

281

5.649

95.7

16.9

13.7

440

Vjosa

272

6.706

195

29.1

7.2

355

Tabela 3.1 Të dhëna për lumenjtë

gjiret e mëdha, lagunat, kepet etj. Peizazhe
të tillë gjeografike janë: gjiri i Drinit, liqeni i
Karavastasë dhe gjiri i Vlorës. Ndërkohë me
rëndësi po aq të madhe janë edhe lumenjtë
që burojnë nga vetë territori i pasur i vendit,
si: Buna, i lundrueshëm (buron nga liqeni i
Shkodrës dhe ndan Malin e Zi me Shqipërinë);
Mati, Ishmi, Erzeni dhe Semani.
Gjithashtu, nga pasuritë ujore mbitokësore në
territorin e Shqipërisë duhen vlerësuar dhe
247 liqenet natyrore. Ndërsa 800 liqene të tjera
janë artificiale.

Cilësia e ujërave në lumenj
Rritja e popullsisë dhe e aktivitetit ekonomik
kanë ndikuar drejtpërdrejt dhe tërthorazi
në cilësinë e ujërave të lumenjve. Referuar
Raportit të Gjendjes së Mjedisit 2011, nga 22
stacionet e monitorimit, vetëm në 7 stacione
ose 32 % të stacioneve të monitoruara, cilësia
e ujërave është e klasës I dhe II (shumë e
mirë/e mirë). Në situatë të moderuar, në
klasën III, rezultojnë 5 stacione ose 23% e
stacioneve të monitoruara. Në gjendje të
varfër në të keqe, klasa IV-V, rezultojnë 10
stacione ose 45% e stacioneve të monitoruara.
Në këtë situatë paraqiten ujërat e lumit të
Tiranës, Lanës, Ishmit dhe Gjanicës, si pasojë
e shkarkimit të kolektorëve të ujërave urbane.
Gjendja është po ashtu alarmuese për sa i
përket përqendrimit të fosforit, amoniakut si
dhe ngarkesës së lëndës organike të shprehur
sipas vlerave të matura nga NBO dhe NKO.
11

Këto burime potenciale duhet të mbrohen nga:
- ndotja prej shkarkimit të ujërave urbane të
patrajtuara dhe mbeturinave të ngurta;
- ndotja prej shkarkimit të materialeve të
ngurta dhe të lëngëta industriale;
- ndotja prej shkarkimit të lëndëve të ngurta,
kryesisht nga minierat dhe ndërmarrjet
përpunuese;
- ndotja prej industrisë së nxjerrjes dhe
përpunimit të naftës;
- dëmtimi i mbulesës bimore dhe erozioni.
Si përfundim, ndotja e ujërave, krahas
ndikimit në pellgun përkatës ujëmbledhës,
paraqet rrezik edhe për Bregdetin e lagunat
bregdetare. Cilësia e ulët e ujërave përbën
rrezik edhe për shëndetin e njeriut. Gjithashtu,
shkakton varfërimin e vlerave natyrore dhe
zonave turistike të zonës bregdetare, me
pasoja në zhvillimin e vendit.
Cilësia e ujërave të lumenjve Monitorimi i 22 stacioneve
Klasifikimi

Numri, %

Klasa I dhe II
(shumë e mirë - e mirë)

7 stacione, 32 %

Klasa e III
(situatë e moderuar)

5 stacione, 23 %

Klasa IV - V
(e varfër - e keqe)

10 stacione, 45 %

Tabela 3.2 Cilësia e ujërave të lumenjve11

http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Monitorim_Mjedisor/Cilesia-e-Ujerave.pdf
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3.2 Sistemi urban
Zhvillimet urbane, infrastrukturore dhe
ekonomike të hapësirës territoriale në zonën
bregdetare kanë rrënjë të thella në historinë
e territorit të Shqipërisë. Ndër qytetet më të
zhvilluara ekonomikisht dhe më të mëdha
për nga popullsia, që shtrihen në këtë zonë
janë: Shkodra, Lezha, Durrësi, Vlora, Fieri,
Saranda. Këto qytete kanë luajtur një rol të
rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke
krijuar një program zhvillimi sipas pozicionit të
tyre të përshtatshëm, si për shembull zhvillimi
i transportit portual, bujqësisë dhe blegtorisë,
industrisë përpunuese e prodhuese,
shërbimeve arsimore, shëndetësore etj.
Gjatë viteve ‘90 e më pas, zona e ultësirës
perëndimore u shndërrua në një nga zonat
kryesore që priti popullsinë migruese nga
krahinat veriore, lindore dhe juglindore, e
cila zhvendosej në kërkim të një cilësie më
të mirë jetese. Nevoja për punësim, strehim
dhe aktivitete të tjera private, çoi në rritjen
e ndërtimeve dhe strukturave ekonomike
përgjatë akseve kryesore rrugore (akset që
lidhin qytetet më të zhvilluara të vendit).
Përgjatë vijës bregdetare vërehet qartë
formimi i një sistemi linear urban dhe
shërbimesh, pothuajse i pandërprerë, i cili
fillon në Shkodër dhe ndjek linjën e sistemit
NjQV

rrugor kryesor, përshkon tejpërtej Shqipërinë
për të mbërritur deri në jug të saj, në zonat
e Ksamilit dhe ish-komunës së Xarrës.
Paralelisht me nevojat për strehim e punësim
dhe me rritjen e të ardhurave ekonomike,
nis të marrë udhë dhe një dukuri e dytë në
rajonin bregdetar, e cila lidhet me kërkesën
për banesa të dyta ose shtëpi pushimi, për
shtresat e shoqërisë me të ardhura mbi
mesateren. Ky fenomen shoqërohet edhe me
kërkesat për infrastrukturë turistike të shtuar
dhe me standarte bashkëkohore.
Duke u fokusuar më tepër te zhvillimet urbane
të qyteteve kryesore, mund të theksohen tri
faza, nisur nga viti 1990 deri më sot:
a) Faza e parë i përket kalimit nga një sektor
i planifikuar dhe i kontrolluar në një sektor
informal, i cili dominoi për më shumë se 20
vjet.
b) Faza e dytë përkon me tendencën e
konsolidimit të sektorit informal dhe kërkesat
emergjente për formalizimin e sektorit.
c) Faza e tretë (aktuale), ajo e përpjekjeve
për të ndjekur një model zhvillimi urban të
qëndrueshëm, ku prioritet merr kontrolli
i territorit dhe drejtimi i zhvillimit përmes
dokumenteve të planifikimit dhe, planifikimit si
porces gjithëpërfshirës.

Ndryshimi i popullsisë
1989-2011

Ndryshimi i popullsisë
2001-2011

Velipojë

-28.6 %

-9.14 %

Shëngjin

16.03 %

18.86 %

Durrës

36.91 %

14.63 %

Vlorë

10.96 %

2.40 %

Himarë

-67.79 %

-13.91 %

Sarandë

-9.26 %

-13.3 %

Tabela 3.3 Ndryshimi i shpërndarjes së popullsisë12
12

INSTAT, Maj 2014
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Figura 3.1 Diagramë përmbledhëse për tipologjinë e zhvillimit të territorit ndër vite

Proceset planifikuese duhet të fokusohen në
gjetjen e mënyrave më të mira dhe efikase për
trajtimin e problemeve territoriale dhe sociale
të shkaktuara nga zhvillimi i shpejtë dhe
kaotik. Më poshtë janë listuar disa prej sfidave:
- mungesa e shërbimeve, strehimit të
përshtatshëm, niveli relativisht i lartë i
papunësisë dhe varfërisë në zonat rurale;
- mbipopullimi i qyteteve bregdetare dhe
urbanizimi i pakontrolluar, ku nuk ofrohen
kushte optimale jetese dhe shërbime;
- shtrirja urbane duke konsumuar tokën
bujqësore dhe atë natyrore;
NjQV

Dendësi e
lartë

Dendësi e
mesme

- mosvlerësimi dhe në disa raste shkatërrimi
i mjediseve të përbashkëta urbane, natyrore
dhe kulturore, si rrjedhojë e përmbushjes së
kërkesave për banim ose zhvillim;
- mungesa e një rrjeti transporti publik
me standarde bashkëkohore; mungesa
e transportit hekurudhor, infrastrukturës
rrugore lidhëse të zonave të thella me
bregdetin, infrastrukturës për biçikleta etj.;
- mungesa e infrastrukturës së nën dhe
mbitokës, si infrastruktura e kanalizimeve,
furnizimit me ujë, internet dhe energjisë.

Dendësi e
ulët

% Urbane

% Rurale

x

0

100

Velipojë

-28.6 %

Shëngjin

16.03 %

x

54.7

45.3

Durrës

36.91 %

x

80.4

19.6

Vlorë

10.96 %

x

55

45

Himarë

-69.79 %

x

0

100

Sarandë

-9.26 %

x

95.1

4.9

Tabela 3.4 Shkalla e urbanizimit në vend, sipas klasifikimit të BE-së13
13

INSTAT, Maj 2014
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3.2.1 Zhvillimet në qendrat kryesore
urbane bregdetare
VELIPOJË

Zhvillimet urbane në vendbanimin Velipojë
Velipoja është një qendër turistike e qarkut
Shkodër, me peizazh të larmishëm, ku
ndërthuren deti, rëra, lumi, delta dhe ishujt,
kodrat, pylli, fusha, ligatinat. Është trevë me
popullim të hershëm, me tradita të pasura
etno-folklorike. Velipoja ka potenciale
të rëndësishme turistike, këtu mund të
përmenden bukuritë natyrore të Lagunës
së Vilunit, brezi i pishave, plazhi i pastër,
biodiversiteti i zonës në tërësi, agrikultura,
sikurse edhe elementet kulturore si festat
tradicionale, ku dallohet ajo e Shën Kollit,
të gjitha këto tipare që e bëjnë Velipojën
tërheqëse për t’u vizituar.
Tendenca e zhvillimit të paplanifikuar ka
ndikuar në cilësinë e infrastrukturës turistike,
shërbimet dhe peizazhin e zonës.

LEGJENDA
Deri 1990

1990-2007

2007-2015

Figura 3.2 Zhvillimi i Velipojës ndër vite
SHËNGJIN

Zhvillimet urbane në vendbanimin Shëngjin
Njësia administrative Shëngjin shtrihet në
rajonin verior të vendit. Ajo ka një shtrirje
rreth 13 km përgjatë bregdetit të Adriatikut
dhe është një nga resurset territoriale më
të rëndësishme për të ardhmen e rajonit,
nga pikëpamja turistike. Shëngjini është një
vendbanim me karakter më tepër turistik, por
ka të zhvilluar edhe industrinë e peshkimit.
Shëngjini karakterizohet edhe për aktivitetet
në fushën e agrikulturës, të nevojshme për
zhvillimin e aktivitetit urban dhe turistik të
kësaj zone. Në vitet 1962, 1964 dhe 1965
janë hartuar disa plane rregulluese për
vendbanimin dhe për plazhin, mbi bazën e
të cilave u zhvillua Shëngjini, i cili ka një
strukturë urbane që shtrihet përgjatë aksit të
vetëm hyrës rrugor, duke krijuar një zhvillim
urban linear. Ashtu si në vendbanimet e
tjera bregdetare, edhe këtu kemi ndërtime
informale, të cilat gjenden më tepër në zonën
e ish-Kënetës (Kune) dhe në atë kodrinore.
Brenda strukturës së vjetër urbane, zhvillimi
ka konsistuar në ndërtime të larta me karakter
banimi dhe hoteleri.
14
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LEZHË

LEGJENDA
Deri 1990

1990-2007

2007-2015

Figura 3.3 Zhvillimi i Shëngjinit ndër vite

Tipologjia e Ndërtimit
ha

%

Ndërtime të ulta

40

50

Ndërtime të përziera

16.5

20

Ndërtime të larta

23.5

30

80 ha

100%

TOTALI

Tabela 3.5 Tipologjia e ndërtimeve Shëngjin14

Zhvillimi i zonës së plazhit, zona e Portit Golem, Currilat dhe Kodra
Zhvillimi informal në zonën e plazhit
të Durrësit ka krijuar një territor jo të
përshtatshëm për zhvillimin e një turizmi të
shëndetshëm dhe afatgjatë, i cili duhet të
vlejë si një shembull për të mos u përsëritur
në territore të tjera të vijës bregdetare. Këto
tipologji ndërtimesh, duhet të respektojnë
Konventën e Barcelonës për largësinë nga
bregu dhe ruajtjen e bimësisë bregdetare
mbrojtëse, sidomos në bregdetet ranore me
tendenca të larta erozive. E njëjta situatë
problematike shfaqet edhe në zonën kodrinore
të Durrësit, me probleme erozioni, dikur me
vlera peizazhistike, por sot e mbindërtuar në
mungesë të një vizioni të planifikuar.

Zhvillimet urbane në bashkinë e Durrësit
Durrësi është qyteti i dytë më i madh në
Shqipëri, për nga numri i popullsisë dhe
shkalla e zhvillimit ekonomik. Profili ekonomik
i zhvillimit të qytetit të Durrësit mbështetet në
industri (për shkak të prezencës së Portit të
Durrësit dhe atij të Porto Romonas, si edhe
zonave të shumta ekonomike përreth tij), në
turizëm (për shkak të vijës së gjatë bregdetare,
afërsisë me Tiranën, akset rrugore kombëtare
dhe aeroportin, trashëgimisë së pasur
kulturore), si edhe në sektorin e shërbimeve.
Qyteti i lashtë i Durrësit përfaqëson një
vazhdimësi të strukturës, e cila ka marrë
formën e një qyteti modern. Në harkun kohor
që i përket periudhës së viteve 1945-1990,
Durrësi pati zhvillime urbane, të cilat ndoqën
rrymën e realizmit socialist dhe pavarësisht
cilësisë së ndërtimit, struktura e qytetit u
zhvillua mbi një bazë planifikimi.
Zona e plazhit të Durrësit ka qenë e pabanuar
deri në vitet 1930. Në këtë periudhë shënohen
zhvillimet e para në bregdet, me një tipologji
vilash një-dykatëshe, që i përkasin rrymës
së racionalizmit italian të fillimit të shekullit
XX. Pas vitit 1990, migrimi i popullsisë në
zonën e Durrësit ushtroi presionin më të
madh të zhvillimit informal dhe të shpërndarë
rreth zonës së ish-Kënetës. Fenomeni i
ekspansionit të zhvillimit informal dhe formal,
preku disa vite më vonë edhe brezin e parë
të vijës bregdetare, me ndërtime të larta
shumë-familjare dhe banesa njëfamiljare, të
destinuara si shtëpi pushimi.

DURRËS

LEGJENDA
Deri 1990

1990-2007

2007-2015

Figura 3.4 Zhvillimi i Durrësit ndër vite

Bashkia

Lloki i ndërtesës

Total

Shtëpi
Individuale

Durrës
18 634

14 442

Shtëpi
Shtëpi
pjesërisht në rend ose
e veçuar
tarracore
1 746

851

Numri i banesave në ndërtesë

Pallate
1

1 595

14 434

2

2 275

3-4

732

5+

1 193

Tabela 3.6 Tipologjia e ndërtimeve Durrës15
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Zhvillimet urbane në bashkinë e Vlorës

Zhvillimet urbane në bashkinë e Himarës

Gjiri i Vlorës dallohet për burimet e shumta
natyrore, për biodiversitetin dhe korridoret
ekologjike, për pasuritë e shumta arkeologjike,
historike e kulturore. Dhe si rrjedhojë është
ndër zonat me potencialin turistik më të
lartë të vendit, që lidhet me daljen në det,
me pasuritë. Kjo zonë karakterizohet për
zhvillimet industriale (për shkak të portit dhe
zonave industriale përreth tij, peshkimit), për
shërbimet që ofron në tërësi dhe sidomos
në sektorin e turizmit e kulturës, por edhe
për bujqësinë e blegtorinë. Gjatësia e vijës
bregdetare të qytetit të Vlorës është 90 km.

Bashkia e Himarës përfshin një territor prej
132 km² dhe ka një reliev të integruar dhe
të larmishëm. Në Himarë, zonat për qëllime
urbane janë të përqendruara më së shumti
ndërmjet pjesës kodrinore dhe tokës së ulët
bujqësore e më tej drejt fillimit të maleve.
Vendbanimet e zhvilluara kanë strukturën
e përgjithshme urbane të hapur, përbëhen
nga grupime vendbanimesh të zhvilluara në
afërsi të njëra-tjetrës, brenda një konteksti
jourban. Deri më sot, e gjithë zona ka ruajtur
një identitet relativisht koherent, bazuar në
specifikat e saj historike, gjeografike dhe
kulturore (gjuha, feja, etnia). Pavarësisht kësaj,
edhe në Himarë, si kudo, ka pasur një trysni të
madhe për ndërtime dhe zhvillime ingformale.

Edhe pse Vlora është një nga qytetet e pakta që
kanë arritur të ruajnë strukturën urbane duke
mos e ndryshuar në mënyrë thelbësore atë
ekzistuese, ndërtimet informale kanë pushtuar
territoret e lira në periferi apo territoret e
industrive të braktisura. Në qarkun e Vlorës
mund të identifikohen katër tipologji ndërtimi:
blloqe ndërtesash me apartamente (3, 4 ose
5 katëshe) të ndërtuara gjatë periudhës së
socializmit (rreth viteve’70); shtëpi tradicionale
private dhe shtëpi-apartament që datojnë
në vitet ‘20; shtëpi private të ndërtuara gjatë
viteve të fundit (1 deri në 3 kate, me hapësirë
100-150 m2 për çdo kat); ndërtesa të reja
shumëkatëshe (5 deri në 13 kate) të cilësisë
së lartë, kryesisht për banim dhe hoteleri, për
turizmin masiv veror.

Organizimi urban i qendrave të banimit në
Himarë ndjekin një linjë të dyfishtë: nga
njëra anë zhvillimi linear i bazuar në rrugën
kombëtare, në anën tjetër organizimi i
integruar i njësive mjedisore hapësinore.
Përpjekjet për zëvendësimin e ekonomisë
bujqësore me turizmin duket se po krijojnë
një tendencë zhvillimi intensiv të zonave
bregdetare. Himara është qytet i një niveli
dytësor për nga numri i popullsisë dhe për nga
shërbimet e kushtet ekonomike që ofron. Ajo
mbështetet kryesisht në turizëm, agroturizëm,
bujqësi, blegtori dhe peshkim.

VLORË
HIMARË

LEGJENDA
Deri 1990

LEGJENDA
1990-2007

2007-2015

Figura 3.5 Zhvillimi i Vlorës ndër vite
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Deri 1990

1990-2007

2007-2015

Figura 3.6 Zhvillimi i Himarës ndër vite

Zhvillimet urbane në bashkinë e Sarandës
Sipas të dhënave, zhvillimin më të madh
Saranda e mori në vitet 30’ me ndërtimet e
para publike. Në regjistrimin e vitit 1967, qyteti
rezulton me 8 700 banorë. Numri i banorëve të
rrethit të Sarandës (sipas statistikave të vitit
1993) ishte 53 730 banorë, ndërsa sipërfaqja
është 1 097 km². Në këtë periudhë nuk kalohej
shifra 50 000 e vizitorëve në vit.
Zhvillimi i turizmit në Sarandë ka pësuar një
rritje të vazhdueshme pas viteve 2000. Kjo
ka sjellë edhe një zhvillim të vrullshëm të
ndërtimeve si për hoteleri, ashtu edhe për
banesa apo apartamente private. Zhvillimi
urban i qytetit të Sarandës ka pasur një
transformim të jashtëzakonshëm pas viteve
‘90, i cili ka ndryshuar tërësisht strukturën
e tij urbane dhe territoriale, duke e kthyer
nga një qendër modeste urbane me zhvillim
urban në përputhje me tiparet gjeografike
tepër karakteristike, në një qendër urbane
të mbingarkuar dhe me përqendrim të
lartë ndërtimi, aspak të përshtatshëm me
terrenin e thyer koodrinor dhe me kufizimet
gjeografike të tij. Aspekti më negativ i këtij
zhvillimi është mbyllja e vijës bregdetare
nga fasadat e pallateve të larta, të cilat
ulin vlerat peizazhistike të kësaj zone nga
pikëpamja turistike. Gjithashtu, zhvillimi i
vrullshëm, i pabazuar në një vizion zhvillimi
të mirëplanifikuar dhe afatgjatë, ka sjell
probleme të rënda në funksionimin e tij si
qendër turistike gjatë sezonit të verës, ku
trafiku, zhurmat urbane dhe dendësia urbane
kthehen në shqetësime serioze. Ekonomia e
Sarandës mbështetet në sektorin e turizmit,

ku pasuritë e trashëgimisë kulturore
mbajnë një peshë të konsiderueshme. Rol të
rëndësishëm në ekonominë e bashkisë luajnë
edhe agrokultura, agroturizmi dhe peshkimi e
akuakultura.

Zhvillimi i zonës së Ksamilit dhe bregut jugor
të Sarandës
Zhvillimi informal në zonën e plazhit të
Ksamilit ka krijuar gjithashtu një territor jo të
përshtatshëm për zhvillimin e një turizmi të
shëndetshëm dhe afatgjatë, i cili duhet të vlejë
si një shembull për të mos u përsëritur në
territore të tjera të vijës bregdetare.

SARANDË

LEGJENDA
Deri 1990

1990-2007

2007-2015

Figura 3.7 Zhvillimi i Sarandës ndër vite

Periudha e ndërtimit

Bashkia
Total

Deri më 1960

1961-1980

1981-1990

1991-2000 2001-2005

2006-2011 Nuk dihet

Vlorë

14 284

1 085

1 089

1 273

4 726

1 145

735

4 231

Himarë

2 668

511

347

127

172

97

71

1 343

Sarandë

2 786

144

242

220

669

407

313

791

Tabela 3.7 Periudha e ndërtimeve Vlorë, Himarë, Sarandë16
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Përfundime
Analiza territoriale e Brezit Bregdetar dhe
zonave përreth tij sjell si risi leximin e territorit
në bazë të tipareve dalluese të tij dhe si
rrjedhojë “ndarjen” për qëllime studimore, në
katër breza vertikalë, të cilët do të përbëjnë
bazën e hartimit të vizionit për zhvillimin e tij të
qëndrueshëm:
- Brezi i parë karakterizohet nga
zhvillimet urbane dhe infrastruktura në të
ashtuquajturën “zona det-diell”.
- Brezi i dytë mund të cilësohet si brezi i
agrikulturës, ku përfshihen territore të gjera
ku baza e ekonomisë përbëhet nga aktiviteti
bujqësor dhe blegtoral.
- Brezi i tretë përfshin ato territore më në
thellësi të Brezit Bregdetar, me vlera të
spikatura kulturore, të trashëgimisë, folklorit,
polifonisë, muzikës popullore tradicionale, artit
dhe artizanatit etj.
- Brezi i katërt ka karakter detar, sepse
përbëhet nga hapësira territoriale detare dhe
karakterizohet nga aktviteti detar i transportit,
akuakulturës, turizmit bregdetar rekreativ.
Lëvizja migratore në Shqipëri është orientuar
kryesisht nga lindja në perëndim, duke qenë
se Brezi Bregdetar është një territor që ofron
mundësi më të mira jetese dhe punësimi, ka
një reliev më të butë dhe kushte klimaterike
më të përshtatshme, si dhe një mbulim më
të mirë me shërbime. Pas vitit 1990, periudhë
në të cilën zona e ultësirës perëndimore priti
popullsinë migruese nga krahinat veriore,
lindore dhe juglindore, nevoja për punësim,
strehim dhe aktivitete të tjera private solli
shtimin e ndërtimeve dhe strukturave
ekonomike përgjatë akseve kryesore
rrugore. Përgjatë vijës bregdetare vërehet
qartë formimi i një sistemi linear urban dhe
shërbimesh, pothuajse i pandërprerë, i cili
fillon në Shkodër dhe përfundon në Konispol.
Ndër qytetet më të zhvilluara ekonomikisht, të
cilat shtrihen në territorin e Brezit Bregdetar,
janë (renditja është bazuar në pozicionin
gjeografik): Shkodra, Lezha, Durrësi, Fieri,
Vlora dhe Saranda.
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3.3 Sistemi infrastrukturor
Korridoret paneuropiane
Me synim afrimin e vendeve të kontinentit
dhe mbi bazën e konvergimit të interesave
të tyre, u krijua Konferenca Paneuropiane e
Transportit, me mbështetjen dhe koordinimin
e Komisionit Europian. E mbledhur për herë
të parë në Pragë (1991), ajo përcaktoi linjat
e përgjithshme të projektit të zhvillimit të
rrjetit paneuropian të transportit. Ndërsa
takimi i dytë, i mbajtur tre vjet më vonë në
Kretë (1994), përcaktoi linjat e përgjithshme
strategjike të projekteve, të ashtuquajturat
“Korridore paneuropiane”, që janë 10 në total.
Përdorimi i termit “korridor” lidhet me faktin
se ndërtimi i infrastrukturës së transportit
nuk përfshin vetëm dhe thjesht rrjetin rrugor,
por dhe atë hekurudhor, ajror, portual dhe
sistemet e kontrollit e të navigimit. Duke
parë që rrjeti i përcaktuar i korridoreve ishte
shumë skematik, takimi i tretë i mbajtur në
Helsinki (1997) që evoloi me vonë në zgjerimin
e skemës së korridoreve të transportit, duke
shtuar dhe lidhjen e korridoreve rrugore
(të quajtura “linjë kryesore”) me disa linja
lidhëse (të quajtura “degë”) në rajonet që ishin
ekonomikisht më të prapambetura. (Harta 3.3)

3.3.1 Lidhjet strategjike të transportit
në nivel ndërkombëtar e kombëtar
Korridoret strategjike paneuropiane dhe
kombëtare, ku disa prej tyre janë zhvilluar me
ritme të ngadalta, janë:
• Korridori paneuropian VIII;
• Aksi Veri-Jug;
• Rruga Durrës - Kukës – Morinë;
• Rruga e Arbrit;
Këto janë korridore strategjike që ndikojnë
drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik
të rajoneve brenda vendit, por edhe në
shkëmbimet me karakter ekonomik e kulturor
me vendet e Ballkanit dhe Europës. Zhvillimet
e infrastrukturës rrugore në Shqipëri, kanë
pasur në fokus kryesisht rrjetin rrugor dhe më
pak atë detar, hekurudhor dhe ajror. Është e
domosdoshme të theksohet fakti se pozicioni
gjeografik dhe topografia e përshtatshme
mundëson zhvillimin e të gjitha llojeve të
transportit dhe lidhjen e Shqipërisë me vendet
e Ballkanit dhe të Europës.

Korridori VIII (Deti Adriatik – Deti i Zi)
Korridori VIII bën pjesë në 10 korridoret e
transportit të përcaktuara nga Konferenca
Paneuropiane e Transportit. Linja kryesore e
këtij projekti zhvillohet në: portet italiane të
Bari/Brindisit drejt Durrësit – Tiranë – Pogradec
– Shkup – Sofje – Plovdiv – Burgas/Varna.
Fillimi i këtij korridori nga portet italiane, duke
devijuar nga përcaktimet në Konferencën Paneuropiane të Transportit (ku ishte përcaktuar
Durrësi), është dakortësuar me GD VII të
Komisionit Europian, në pritje të një miratimi
formal në takimin e ardhshëm të Konferencës.
Gjendja e rrugës është relativisht e mirë në
Bullgari dhe Maqedoni dhe e rënduar në
Shqipëri. Ndërsa rrjeti hekurudhor paraqet
dy ndërprerje: në kufirin Shqipëri-Maqedoni
(65 km) dhe Maqedoni-Bullgari (55 km). Me
eliminimin e këtyre ndërprerjeve, gjatësia e
rrjetit hekurudhor është gati 1200 km.
Korridori VIII, është strategjik dhe thelbësor
për zhvillimin ekonomik të vendeve ku kalon,
Shqipëri, Maqedoni dhe Bullgari. Ai lidh
qendra të rëndësishme ekonomike të rajonit,
si Durrësin me Tiranën, Shkupin, Sofjen,
Burgasin, Varnan dhe Plovdivin dhe lidh dy porte

të mëdha, portin e Durrësit në Adriatik me
portin e Varnës në Detin e Zi.
Për vendin tonë janë të rëndësishme të
ndërtohen dhe të forcohen lidhjet “degë” me
Korridorin paneuropian VIII, si:
- Rruga Durrës-Kukës-Morinë, njohur si “Rruga
e Kombit” (170 km i gjatë);
- Rruga e Arbrit;
- Aksi Veri-Jug.
Gjithashtu, është e nevojshme të realizohen
lidhjet e transportit multimodal me shtetet
fqinjë të Malit të Zi dhe Greqisë, në kuadër të
realizimit të Vizionit Shqipëria 2030, për një
zhvillim shumëdimensional të vendit.
Në shkallë republike, lidhja e rrjetit kombëtar
të transportit me atë lokal, mbetet e dobët dhe
me shumë shkëputje. Nga analizat territoriale
që u zhvilluan për gjithë zonën bregdetare,
rezulton se ka problematika të theksuara në
këtë sektor. Infrastruktura lokale është faktor
kyç për zhvillimin ekonomik dhe social të
qendrave lokale dhe lokaliteteve, ndaj edhe
PINs propozon mjaft projekte në këtë sektor.
Bukuresht

Beograd

7

4

10

Constanta

7

Sarajevo

5
Ploce

Podgoricë

Varna

8

Nis

Burgas

Prishtinë

Shkup
Durrës
Bari

10

Tiranë

9

Alexandroupolis

4

Stamboll

4
Brindisi

Selanik
Kakavia

10

Igumenica

Korridori Paneuropian VIII
Korridori Paneuropian X
Korridori Paneuropian IV

Korridori Paneuropian VII
Korridori Paneuropian IX
Korridori Paneuropian V

Korridori Veri-Jug
Rruga Durrës - Kukës – Morinë
Rruga e Arbërit

Harta 3.3 Korridoret Paneuropiane, Akset strategjike17
https://reconasia-production.s3.amazonaws.com/media/filer_public/88/c7/88c792eb- 21e3-4764-8465-890157797889/
corridor_status_report_2000_2001_en.pdf
17
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3.3.2 Infrastruktura e transportit në
bregdet
Qendrat e banuara të bregdetit, në pjesën
më të madhe të tyre janë të aksesueshme
në rrugë tokësore. Disa prej tyre, ato më
të mëdhatë, janë të lidhura edhe me rrjet
hekurudhor. Përjashtim bën pjesa e bregdetit
Jonian, për shkak të terrenit të vështirë.
Problematikat në infrastrukturën e transportit
janë si gjithëvjetore, ashtu edhe sezonale.
Problematikat lidhen me flukset e shumta
të levizjes në akset kombëtare dhe qendrat
e banuara primare e sekondare, si edhe me
mungesën e vendparkimeve. Problematikat
gjithëvjetore i hasim kryesisht në pjesën
veriore të Adriatikut (por edhe në disa pjesë të
Adriatikut jugor), ku për shkak të shpërhapjes
urbane në mënyrë informale, është konsumuar
hapësira e korridorit kombëtar të lëvizjes dhe si
rrjedhojë nuk është arritur ende të investohet
për zgjerimin e rrugëve kombëtare. Në akset
kombëtare e urbane ka lëvizje të shumta
ditore për shkak të punësimit (commuting)
dhe aktivitetit ekonomik të shtrirë përgjatë tyre,
duke i shndërruar edhe në akse ekonomike.
Rrjeti hekurudhor i degraduar, nuk arrin
të kontribuojë në përballimin e flukseve
të levizjes, ç’ka sjell që të kemi në akset
kombëtare kryesisht lëvizje të popullsisë me
mjete transporti personale. Mjetet e shumta
të transportit në rrugë, pothuajse përherë
tejkalojnë kapacitetin mbajtës të tyre dhe si
rrjedhojë bëhen shkas për një varg çështjesh,
ku dy më të rëndësishmet janë cilësia e
jetës (humbje të kohës në trafik, shqetësim
psikologjik, aksidente të shumta) dhe cilësia
e ajrit që përsëri ndikon në cilësinë e jetës.
Flukset lokale, gjatë sezonit ndërthuren me
flukset e vizitorëve dhe shpeshherë fotografia e
akseve kombëtare lidhëse nuk është kartolina
që dëshirojmë të promovojmë.
Problematikat sezonale, i hasim thuajse në
të gjitha qendrat turistike të bregdetit, ku
numri i vizitorëve dhe automjeteve tejkalojnë
kapacitetet mbajtëse të tyre. Shumica e
qendrave turistike bregdetare nuk janë
planifikuar dhe pregatitur për kapacitetin pritës
me të cilin përballen çdo vit. Pritshmëritë
nuk përputhen me investimet në përshtatjen
e qendrave të banuara në qendra turistike
të mirëfillta. Punohet fort për promovimin e
Shqipërisë dhe qendrave të saj turistike si
18
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destinacion për vizitorët e huaj dhe vendas,
e të gjithë krenohemi me statistikat çdo vit e
në rritje të personave që pushojnë në qendrat
turistike bregdetare, por nuk duhet harruar
se ato duhet të pajisen me infrastrukturën e
domosdoshme për të funksionuar si të tilla.
Ndër të tjerat, zhvillimi i transportit publik
dhe shërbimeve alternative në infrastrukturën
e transportit krijojnë lehtësi në aksesin e
shpejtë të bregdetit dhe kjo ndikon pozitivisht
në zhvillimin dhe promovimin e hapësirës
bregdetare.

Transporti detar 18

Kufiri i Shqipërisë në masën 1/3 e tij laget nga
deti e për këtë arsye vendi ynë konsiderohet me
kushte të favorshme natyrore për zhvillimin e
sektorit detar. Infrastruktura e transportit detar
kërkon fonde për ndërtimin dhe mirëmbajtjen
e porteve, si pikat e nisjes dhe përfundimit
të itinerarit detar, dhe si nyjet e lidhjes së
transportit detar me atë tokësor. Kemi të
ngritur infrastrukturën për gjashtë porte detare,
katër prej të cilave shërbejnë për transportin e
pasagjerëve e të mallrave dhe administrohen
nga shteti, ndërsa dy operojnë me regjim
koncesionar për transportin e hidrokarbureve.
• Porti Detar i Durrësit ndodhet rreth 38 km
larg nga Tirana, në veri të gjirit të Durrësit.
Është porti më i madh i Shqipërisë, i përcaktuar
tashmë si porta kryesore e korridorit VIII, ku
përpunohet rreth 75% e mallrave të importeksportit, me aftësi përpunuese rreth 4
milionë ton mallra në vit. Në port përpunohen
anijet traget me pasagjerë, anijet RO/RO,
anijet me kontenierë dhe anijet me mallra, të
përgjithshme, rifuxho dhe karburante.
• Porti Detar i Vlorës është porti i dytë për nga
rëndësia dhe ndodhet rreth 90 km në jug të
portit të Durrësit. Ai është përcaktuar si porta e
dytë hyrëse e Korridorit VIII. Në këtë port kryhet
përpunimi i anijeve-traget me pasagjerë dhe i
anijeve me mallra, duke mbuluar rreth 10% të
mallrave të importit-eksportit.
• Porti i Shëngjinit është porti detar më verior
i Shqipërisë. Përveç përpunimit të mallrave dhe
transportit të udhëtarëve, ky port shërben edhe
për anijet e peshkimit.
• Porti i Sarandës është porti më jugor i
Shqipërisë. Pas përfundimit të ndërtimit të
portit të Limjonit, porti i Sarandës përdoret
vetëm si port për qëllime turistike dhe për
transportin e pasagjerëve.
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• Porto Romano ndodhet 6.5 km në veri të
portit të Durrësit. Ky port është komponenti
kryesor i parkut më të madh industrial dhe
energjetik në Shqipëri dhe shërben për
transportin e produkteve të naftës dhe të gazit
të lëngshëm.
• Vlora 2 (Terminali Petrolifera) ndodhet në
afërsi të portit të Vlorës dhe shërben për të
transportuar produkte të naftës dhe të gazit.

Transporti ajror

Aeroporti ndërkombëtar “Nënë Tereza” është
i vetmi aeroport funksional ndërkombëtar me
një kapacitet mbi 1 milion pasagjerë në vit; me
një pozicion strategjik në qendër të Shqipërisë;
vetëm 17 km nga kryeqyteti; 32 km nga Durrësi,
porti më i madh i vendit; i vendosur në qendër
të korridoreve dhe rrugëve lidhëse më të
rëndësishme të veriut me jugun dhe qendrën e
Shqipërisë me lindjen; i vendosur në aksin me
përqendrimin më të madh të bizneseve. Duke u
bazuar në analizën e distancave minimale për
ofrimin e shërbimit të fluturimeve, vlerësohet
se vendit i duhet të operojnë edhe dy aeroporte
të tjera, njëri në veri dhe tjetri në jug. Në veri
të vendit është ndërtuar tashmë aeroporti i
Kukësit, që aktualisht nuk ofron shërbimin e
udhëtimit të pasagjerëve. Ndërsa aeroporti
i jugut duhet të përcaktohet nga studimi i
fizibilitetit, duke ndjekur udhëzimet e PPK-së.

Transporti tokësor

Aktualisht, lidhjet brenda vendit nga veriu
në jug dhe nga lindja në perëndim janë të
mundshme, por me efikasitete të ndryshme.
Ndër vite ka pasur investime në rrugët lokale,
për të përmirësuar aksesin kryesisht me
lokalitete turistike me interes natyror, kulturor
dhe historik. Në zonën që hartohet plani i
bregdetit vihet re një dallim në infrastrukturë
për sa i përket zonave urbane dhe zonave
rurale, duke filluar që nga cilësia e rrugëve,
mënyra e shtrimit, standardet e sigurisë,
sinjalistika, ndriçimi etj. Në zonat urbane
infrastruktura është kryesisht në gjendje të
mirë, ndërsa në ato rurale ka shumë mangësi.
Gjithashtu infrastruktura nuk është gjithmonë
e përshtatshme për lidhjen e pikave të interesit
me njëra-tjetrën. Nëse do të marrim rastin
e Durrësit, për të shkuar në Gjirin e Lalëzit

duhet të kthehesh në Maminas, sepse përmes
fshatrave është e pamundur. Në Durrës është
plazhi i Kallmit, i cili për shkak të terrenit dhe
gjendjes jo të mirë të rrugëve është shumë i
vështirë të aksesohet nga automjetet. Kjo ka
bërë që një pjesë e mirë e plazheve, të cilat
kanë një potencial të madh turistik, të mbeten
thuajse të pafrekuentuara nga turistët.
Rrugët që lidhin zonat rurale me ato urbane
janë relativisht të mira, por në brendësi të
këtyre zonave, në rrugët dytësore gjendja
përkeqësohet, p.sh. në Torovicë, ku ka vetëm
një rrugë kryesore, që është dhe rruga më e
shkurtër për të shkuar në Velipojë, por për
shkak të gjendjes në të cilën ndodhet, ajo
mbetet e papërdorshme për qëllime turizmi.

Transporti hekurudhor

Hekurudha në Shqipëri shtrihet në drejtimin
vertikal dhe kryqëzohet në zonat me drejtim
horizontal, zona ku shtrihet kryesisht vija
bregdetare dhe ku janë qytetet më të mëdha
e me numër të madh të popullsisë. Ky sistem
fillon nga veriu, nga Shkodra në Vorë, Durrës e
Rrogozhinë, më pas nga Rrogozhina ndahet në
dy degë kryesore, njëra që shkon në Elbasan
dhe tjetra në Vlorë. Durrësi është qendra e
transportit hekurudhor, për shkak të lidhjes
me portin kryesor në vend dhe kryeqytetin.
Përdorimi i transportit hekurudhor për
mallra dhe pasagjerë ka ardhur gjithmonë
në rënie, për shkak të përkeqësimit të rrjetit
të hekurudhës dhe shërbimit. Sot, transporti
hekurudhor i udhëtarëve është tërheqës
kryesisht nga çmimi shumë i ulët i udhëtimit
dhe nuk është konkurrues në cilësi me
transportin rrugor. Shërbimi hekurudhor
i udhëtarëve subvencionohet nga buxheti i
shtetit.19
Është domosdoshmëri përmirësimi i rrjetit dhe
shërbimit hekurudhor, si për pasagjerë ashtu
edhe për mallra. Është mëse e kuptueshme se
kjo do të sillte edhe përmirësim të transportit
tokësor nga ana tjetër. Me rivitalizimin e
sistemit infrastrukturor, qendrat urbane
kryesore e dytësore bregdetare do të kenë
pasoja pozitive për zhvilimin e tyre ekonomik.

http://www.transporti.gov.al/
http://www.kryeministria.al/al/programi/zhvillimi-ekonomik/infrastruktura
19
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3.3.3 Infrastruktura dhe energjia
Në Shqipëri, aktualisht burimi i vetëm i
përdorur për prodhimin e energjisë është uji,
nëpërmjet hidrocentraleve të ndërtuar në
rrjedhat e lumenjve të mëdhenj apo atyre më
të vegjël. Vlen të theksohet në kuadër të këtij
studimi se vendi ynë ka karakteristika që bëjnë
edhe burimet e rinovueshme si dielli, era, apo
biomasa, potenciale të konsiderueshme për
prodhimin e energjisë.
Energjia diellore20
Shqipëria ka kushte klimatike shumë të
favorshme për shfrytëzimin e energjisë
diellore. Intensiteti i lartë i rrezatimit diellor,
kohëzgjatja e këtij rrezatimi, temperatura
dhe lagështia e ajrit, klima mesdhetare, me
një dimër të butë dhe të lagësht e verë të
nxehtë dhe të thatë, përcaktojnë një potencial
energjetik më të madh se potenciali energjetik
mesatar për shfrytëzimin e energjisë diellore.
Energjia diellore është një burim mjaft
premtues për të ardhmen dhe përdorimi i saj
është potencial, pasi është një burim natyror
i pashtershëm, është rezerva natyrore më e
madhe e energjisë e shpërndarë kudo në botë
në sasi më të mëdha sesa nevojat tona për
energji; është e pastër dhe, nga të dhënat e
njohuritë e deritanishme, nuk paraqet asnjë
rrezik për ndotjen e mjedisit.
Vlen të përmendet që pjesa perëndimore e
Shqipërisë, veçanërisht jugperëndimi i saj
mat një energji diellore të konsiderueshme,
që shkon deri në 2200 kWh/vit. Kështu, çdo
m2 e sipërfaqes horizontale në këto rajone
gjatë periudhës nëntor-mars merr faktikisht
deri në 380 kWh/vit, ndërkohë që mesatarja
territoriale për këtë periudhë është rreth 340
kWh/vit. Shpërndarja territoriale e diellzimit
(sasisë së orëve me diell) dhe sidomos ajo e
diellzimit relativ, është në të gjithë territorin
rreth 2400 orë, ndërsa në pjesën perëndimore
është mbi 2500 orë dhe në fushën e Myzeqesë
arrin mbi 2700 orë. Fusha e Myzeqesë, Vrina
dhe Vurgu janë rajonet më të favorshme të

Shqipërisë nga pikëpamja e potencialit natyral
energjetik.
Energjia e erës21
Era mund të konsiderohet gjithashtu si
një burim i rëndësishëm i prodhimit të
energjisë. Shpejtësia mesatare e erës në
Shqipëri ndryshon përkatësisht nga 1.6
m/s në Peshkopi deri në 4.6 m/s në Xarrë.
Drejtimet kryesore të erës në vendin tonë
janë veriperëndim-juglindje dhe jugperëndimverilindje, me drejtim dominues drejt tokës. Në
brendësi të territorit, drejtimi dhe intensiteti
i erës nga zona në zonë varion shumë me
kohën. Vlera të larta të shpejtësisë janë
regjistruar në stacionet e Kryevidhit, Xarrës
dhe Durrësit, çka do të thotë që këto janë zona
në të cilat shpejtësia e erës mund të përdoret
si burim energjie. Kjo formë energjie ende nuk
është shfrytëzuar, por ka një interes në rritje
për investime. Është konstatuar se vendet
më të përshtatshme për ndërtimin e parqeve
eolikë janë zonat bregdetare, duke filluar nga
Lezha deri në Butrint, gryka e Vjosës, masivi
malor qendror dhe zona e Devollit.
Energjia gjeotermale22
Burimet e energjisë gjeotermale në Shqipëri
janë vlerësuar si burime ujore të ngrohta
të shtresave të nëntokës, të cilat kanë një
temperaturë të mjaftueshme për t’u përdorur
si burim energjie. Situata gjeotermike ofron
dy drejtime për shfrytëzimin e energjisë
gjeotermike:
• Burimet termike me entalpi të ulët dhe
temperaturë maksimale deri 80°C. Këto janë
burime natyrale ose puse që ndodhen në një
territor të gjerë të Shqipërisë.
• Përdorimi i puseve të thella vertikale për
energji gjeotermike, ku një numër i madh
pusesh nafte dhe gazi të braktisura mund të
përdoren për qëllime ngrohjeje.
Ujërat termale në Shqipëri janë burimi i dytë
i energjisë gjeotermale. Shqipëria ka shumë
burime të ujërave termale. Këto burime njihen

IRENA-http://www.mjedisisot.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:irena-studim-mbi-energjine-erinovueshme&catid=24:aktiviteti-njerezor&Itemid=224
21
http://www.mjedisisot.info/index.php/te-tjera/klima/3214-energji-nga-era-zonat-e-preferuara-shengjini-dhe-karaburuni
22
http://akbn.gov.al/images/pdf/energji-te-rinovueshme/Energjia-gjeotermale.pdf
20
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që në lashtësi. Këto ujëra termale kanë entalpi
të ulët dhe arrijnë temperaturën 60ºC në
llixhat e Elbasanit, në pusin Ishmi 1/b, kurse
në pusin Kozani-8, temperatura shkon në
65.5ºC.
Zona gjeotermale e Ardenicës ndodhet ne
rajonin e Myzeqesë, në lindje, veri dhe në
perëndim të qytetit të Fierit. Në këtë zonë
rezervuarët gjeotermalë janë kolektorë
ujëmbajtës ranorë të formacionit molasik.
Rezervuari i Ardenicës ka nxehtësi në
vend 8.19x108 GJ dhe resurse të energjisë
gjeotermale 8.19x106 GJ. Të gjitha puset e
kësaj zone tashmë janë të likuiduara, duke
e kthyer atë aktualisht vetëm në një zonë
gjeotermale potenciale.
Energjia e biomasës23
Biomasa në vendin tonë vlerësohet si burim
energjie dhe është ngushtësisht e lidhur
me drutë e zjarrit. Në vitin 2010, rezultonte
se 93% e druve të zjarrit të përdorura janë
konsumuar për ngrohje e gatim dhe vetëm
7% është përdorur në shërbime të tjera.
Biomasa kontribuon nëpërmjet druve të zjarrit
në bilancin energjetik të vendit me 7,76 %. Në
mbështetje të shfrytëzimit të biomasës, në
vitin 2008 është dhënë licenca për ndërtim,
instalim dhe prodhim të energjisë elektrike
nga një TEC me fuqi të instaluar 140 MW.
Energjia elektrike24
Ndërkohë që shumica e vendeve në Europë
është duke marrë masa për të rritur sasinë
e energjisë elektrike të prodhuar nga burime
të ripërtëritshme (dielli, uji, era), Shqipëria
mund të konsiderohet një vend me fat, në
kushtet kur pothuajse gjithë sasia e energjisë
elektrike prodhohet nga hidrocentrale (nivel i
ulët emetimi të CO2). Vendi ynë ka potenciale
të larta të energjisë hidrike dhe aktualisht
është përdorur nga ky potencial vetëm 35,4%
e tij. Hidrocentralet plotësojnë 80 deri 90%
të kërkesave të brendshme të vendit, ku 95%
prodhohet nga 6 hidrocentralet e mëdha
dhe pjesa tjetër prodhohet nga 37 centrale
të tjera elektrike më të vogla, të ndërtuara
së fundmi nga sektori privat. Shumica e
23
24

energjisë elektrike prodhohet në zonën veriore
dhe lindore, të cilat kanë disa rezervuare
me impiante të mëdha hidroelektrike.
Gjatë transportit të energjisë elektrike te
konsumatori në zona të banuara, rreth 40%
humb në rrjet. Kjo vjen si rrjedhojë e largësisë
dhe prej faktit që një pjesë e konsiderueshme
e infrastrukturës ka nevojë urgjente për
mirëmbajtje ose zëvendësim. Hidrocentralet
e mëdha e “të moshuara” duhet të operojnë
në mungesë të mirëmbajtjes së vonuar;
shumicës prej tyre nuk u janë kryer shërbimet
e nevojshme që nga dita kur ka përfunduar
ndërtimi dhe turbinat nuk janë bashkëkohore
(nuk janë bërë investime për modernizimin
e teknologjisë). Gjithashtu, Shqipëria vuan
humbje joteknike në rrjet, të cilat arrijnë deri
në 20%. Kjo mund t’i referohet ose energjisë
së furnizuar, por që nuk është paguar, ose
energjisë së përvetësuar jashtë kontrate, për
shkak të ndërhyrjeve të paligjshme në rrjet.
Megjithëse energjia hidrike është një aset i
rëndësishëm për vendin, sipas njohurive dhe
vëzhgimeve të deritanishme të raportuara
sidomos prej ambientalistëve, ajo paraqet
gjithashtu disa pasoja mjedisore, si digat
dhe rezervuarët, të cilët shkaktojnë
fragmentarizimin e ekosistemit të lumit dhe
lumenjtë nuk arrijnë të depozitojnë sedimentet
në det. Një tjetër mangësi është dhe fakti
që prodhimi varet nga faktorët natyrorë
dhe si rrjedhojë nuk është konstant dhe i
qëndrueshëm gjatë gjithë kohës. Rrjedha e
ujit varet nga precipitimet që bien në basenin
e lumit. Gjithashtu, hidrocentralet po bëhen
të paqëndrueshme për shkak të efektit të
erës dhe diellit. Në veçanti, luhatjet sezonale
mund të kenë një efekt negativ në sigurinë e
furnizimit nga hidrocentralet. Vitet e fundit,
niveli i ujit nëpër rezervuare ka qenë me raste
në nivele shumë të ulëta, gjë që ka detyruar
operatorët vendas të blejnë energji nga vendet
fqinj për të përballuar nevojën për furnizim.

http://www.ere.gov.al/mat.php?idr=184&idm=190&lang=1
http://aida.gov.al/faqe/renewable-energy
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3.3.4 Teknologjia e informacionit dhe
komunikimit

3.3.5 Infrastruktura e ujësjellësit dhe
kanalizimeve

Kapacitetet e ulëta vendase dhe një pasqyrë jo
e qartë e përmasave të sektorit të teknologjisë
së informacionit dhe komunikimit (TIK)
pengojnë vlerësimin faktik të tij. Zhvillimi
ekonomik dhe social i Shqipërisë, i përshtatur
me tregun konkurrues botëror kalon
detyrimisht nga përshpejtimi dhe përdorimi
masiv i TIK që është sot faktor kyç i rritjes
së produktivitetit ekonomik në administratë,
në biznes, në prodhimin industrial, në tregjet
financiare. Për të mundësuar edhe në
Shqipëri rritjen ekonomike të dhjetëvjeçarit
të ardhshëm, falë inovacionit dhe TIK, lipset
të përforcohen kushtet ligjore, ekonomike
dhe të aftësohen kapacitete të rëndësishme
njerëzore. Qeveria do të punojë në 3 drejtime
kryesore duke vendosur objektiva të matshme:

Megjithëse Shqipëria është mjaft e pasur
me burime ujore dhe renditet ndër vendet e
para europiane për sa i përket sasisë së ujit
për frymë të popullsisë, përsëri ka shumë
lokalitete dhe qendra urbane të cilat vuajnë
mungesën e ujit të pijshëm.26

• Së pari, për shtimin dhe promovimin e
shërbimeve elektronike, e-shërbimeve, për
qytetarët dhe biznesin. Prioritet do të jetë rritja
e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve
në administratën publike sipas parimeve të
iniciativës Open Government Partnership.
• Së dyti, në futjen masive të shërbimeve
në arsim për të kapërcyer hendekun dhe
për të aftësuar rininë. Politikat do të jenë të
orientuara drejt përmirësimit dhe zgjerimit të
kapaciteteve njerëzore në mënyrë që të rritet
si numri i përdoruesve ashtu edhe numri i
ofruesve vendas të e-shërbimeve. Kështu do të
nxitet krijimi i vendeve të punës në këtë fushë
për tregun shqiptar, rajonal e më gjerë.
• Së treti, konsolidimi i infrastrukturës
digjitale në të gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë, duke respektuar me rigorozitet
parimet evropiane të konkurrencës së lirë e të
ndershme.25

Furnizimi me ujë të pijshëm dhe lidhjet
e kanalizimeve të ujërave të zeza janë
relativisht të përhapura në zonat urbane, por
ky shërbim nuk është gjithmonë efikas dhe i
sigurt. Pritshmëritë e vendit për sigurimin e
plotë të sistemit të furnizimit me ujë dhe të
kanalizimeve nuk janë plotësuar.
Popullsia, e cila nuk ka lidhje me sistemin
e kanalizimeve, shkarkimet e ujërave të
zeza i kryen nëpërmjet gropave septike ose
në kanale, lumenj, dete etj., që për pasojë
shkaktojnë ndotje të mjedisit. Monitorimi
5-vjeçar i të dhënave dhe vlerësimi krahasues
i treguesve të performancës ka evidentuar
se shërbimi i kanalizimeve është në nivel
më të ulët dhe është zhvilluar me ritme më
të ngadalta, në krahasim me sistemin e
furnizimit me ujë të pijshëm.27
Në vite janë bërë shumë investime si nga
buxheti i shtetit, ashtu edhe nga donatorët për
zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit, si dhe për
rinovimin total apo pjesor të atij ekzistues, gjë
e cila nuk ka ndodhur me të njëjtin ritëm për
rrjetin e kanalizimeve. Ky fakt evidentohet nga
monitorimi në vazhdimësi i të dhënave për të
dyja shërbimet. Nëse e ilustrojmë përshkrimin
e mësipërm nëpërmjet të dhënave, situata
paraqitet e tillë: gjatë vitit 2010 janë shtuar
16 881 lidhje të reja në sistemin e ujësjellësit,
ndërsa në atë të kanalizimeve janë shtuar
vetëm 8206 lidhje, të cilat përfaqësojnë 48,6%
të lidhjeve të ujit. Përgjithësisht, 76,5% e
konsumatorëve të ujit kanë lidhje edhe në
sistemin e kanalizimeve. Gjatësia e rrjetit të
kanalizimeve në fund të vitit 2010 rezulton 1652
km nga 4359 km që është gjatësia e rrjetit të
ujësjellësit. Numri total i lidhjeve në këtë rrjet
kanalizimesh është 348 mijë, nga 454 mijë që
është numri i lidhjeve të ujit të pijshëm.
Popullsia që jeton në zonat urbane ka më
shumë akses në shërbimin e furnizimit me

http://www.inovacioni.gov.al/al/program/teknologjia-e-informacionit-dhe-komunikimit
Enti Rregullator i Ujit
27
http://www.dpuk.gov.al/doc/raport_per_performancen_e_kanalizimeve_D.pdf
25
26
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ujë dhe në grumbullimin dhe largimin e
ujërave të ndotura të ofruar nga shoqëritë
UK, ku 76% e mbulimit të furnizimit me ujë
dhe 98% në shërbimin e grumbullimit dhe
largimit të ujërave të ndotura i përkasin zonës
urbane. Popullsia në zonat rurale ka akses
kryesisht vetëm në furnizimin me ujë, 24% e
kësaj popullsie përfiton shërbimin e furnizimit
me ujë dhe vetëm 2% e saj mbulohet me
shërbimin e grumbullimit dhe të largimit
të ujërave të ndotura. (Grafiku 3.1 ilustron
mbulimin me shërbim nga UK dhe në tabelën
3.8 performanca e këtij shërbimi)

3.3.6 Trajtimi i mbetjeve
Menaxhimi i mbetjeve urbane në Shqipëri
paraqitet në një nivel të ulët, por është bërë
një punë e konsiderueshme në identifikimin
e vendeve me mbetje të rrezikshme dhe
në rehabilitimin e tyre. Kjo nismë ka
qenë kryesisht e ndërmarrë nga UNDPja në partneritet me Ministrinë e Mjedisit.
Administrimi i mbetjeve urbane në vendin
tonë është i decentralizuar. Në pjesën më të
madhe të qyteteve, shërbimet e mbledhjes
dhe transportimit të mbetjeve kryhen nga
kompani private të menaxhimit të mbetjeve,
të cilat janë të kontraktuara nga bashkitë.
Në shumicën e bashkive të vendit, tarifa për
menaxhimin e mbetjeve përfshin grumbullimin
dhe transportimin e mbetjeve deri në
venddepozitim. Zonat rurale nuk janë të
mbuluara ende nga shërbimet e menaxhimit
të mbetjeve. Pjesa më e madhe e mbetjeve të
këtyre zonave depozitohen nëpër lumenj ose
në anë të rrugëve, të cilat pastrohen nga ujërat
dhe në këtë mënyre zhvendosen në një pjesë
tjetër toke dhe në fund, në rrjedhjet ujore.
Aktualisht në Shqipëri, menaxhimi i mbetjeve
bashkiake është në hapa shumë fillestarë, ku
ka shumë pak riciklim dhe kryesisht përdoret
depozitimi në vendepozitime/landfille. Nuk
praktikohet ndarja e mbetjeve në burim dhe
aktualisht mbledhja e tyre bëhet me një
sistem grumbullimi nga kazanët, kryesisht
1.1 m3, të vendosur anës trotuareve. Disa
nga kazanët e mbetjeve dhe automjetet që i
mbledhin janë shumë të amortizuara dhe në
gjendje jo të mirë. Mbetjet transportohen në
vendet e depozitimit, të cilat në numrin më
të madh të tyre janë jashtë standardeve dhe
gjenden në vende të papërshtatshme dhe të
paplanifikuara. Disa prej tyre janë edhe të
28

paligjshme. Ofrimi i shërbimit të grumbullimit
dhe depozitimit të mbetjeve bashkiake për disa
qarqe në vendin tonë paraqitet si më poshtë.
Siç vihet re edhe nga grafiku 3.3, gjatë vitit
2014 janë gjeneruar më shumë mbetje urbane
sesa mbetje inerte. Kjo tregon që gjenerohen
më shumë mbetje nga konsumi i mallrave nga
popullata sesa prej sektorit të ndërtimit. Kjo
vjen si pasojë e rritjes së popullsisë në qendrat
e banuara.28

Përfundime
Infrastruktura në hapësirën bregdetare ka
nevojë për investime, pothuajse në të gjithë
sektorët e saj. Infrastruktura rrugore ka
probleme me rrugët dytësore dhe terciare,
ku më problematike paraqiten zonat rurale.
Infrastruktura ajrore dhe detare ka potenciale
të mëdha zhvillimi, por kërkon investime
strategjike.
Gjithashtu edhe infrastruktura energjetike
ka potenciale të larta zhvillimi duke vënë
në funksion të gjithë gamën e burimeve të
rinovueshme, si rrjedhojë e kushteve shumë
të favorshme klimatike dhe gjeologjike që
ka territori ynë. Diversifikimi i mënyrës së
prodhimit të energjisë duhet të jetë në bazë të
investimeve në infrastrukturën energjetike.
Më problematike nga të gjitha paraqitet
situata e infrastrukturës së furnizimit me ujë,
kanalizimeve dhe ajo e trajtimit të mbetjeve.
Përveç zonave rurale, të cilat janë në një masë
të konsiderueshme të pambuluara me këto
shërbime, ku mbulimet me infrastrukturë
janë bërë në mënyrë informale, me probleme
të theksuara paraqiten edhe zonat urbane.
Planifikimi sektorial i këtyre infrastrukturave
është domosdoshmëri dhe duhet të pasohet
nga investimet përkatëse. Qasja rajonale në
planifikim është e duhura për t’i dhënë zgjidhje
afatgjatë dhe të qëndrueshme problematikave.
Prioritet për të gjitha njësitë e qeverisjes
vendore me dalje në det, apo që preken nga
burime ujore, duhet të jetë mirëmenaxhimi
i integruar i burimeve ujore, ku thelbësore
mbeten masat konkrete për rregullimin e
çështjes së rrjetit të kanalizimeve e trajtimit të
ujërave të ndotur, si dhe menaxhimi i mbetjeve
urbane, me qëllim mbrojtjen e burimeve nga
ndotja e aktivitetit njerëzor.

http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Mbetje/PKMMb_final.pdf
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3.4 Sistemi bujqësor
3.4.1 Roli i bujqësisë në bregdet
Në sektorin e prodhimit bimor vihet re një
rritje e prodhimit për çdo kulturë. Shqipëria
me kushtet e saj klimatike, pozitën gjeografike,
si dhe me traditën shumëvjeçare në kultivimin
e perimeve dhe patates, ka mundësi potenciale
për kultivimin e mbi 60 specieve perimore.
Aktualisht kultivohen mbi 30 të tilla dhe trendi
për rritjen e numrit të specieve sa vjen e rritet.
Ky fakt dhe faktorë të tjerë favorizues kanë
bërë që prodhimi i perimeve, aktualisht në disa
zona potenciale të vendit, të shtrihet përgjatë
gjithë vitit. E njëjta gjë vlen të përmendet
për sektorin e frutikulturës, ku si rezultat i
politikave mbështetëse, që nga viti 2007 kemi
një rritje të konsiderueshme të sipërfaqes
së mbjellë me pemë frutore, ullinj, agrume,
vreshta etj., si dhe shtim të shërbimeve të
ujitjes, përpunimit etj.
Specifika e këtij sektori:
- janë prodhime delikate që dëmtohen dhe
prishen shpejt, kanë qëndrueshmëri të
shkurtër pas vjeljes, si dhe kërkohen çdo ditë
në treg;
- prodhimi dhe marketingu i fruta-perimeve
është aktivitet global, për rrjedhojë, edhe ligjet
e konkurrencës së sektorit janë të pranishme;
- përballimi i kërkesave të tregut si:
shumëllojshmëri dhe vazhdueshmëri në
prodhimin e fruta-perimeve të freskëta;
- plotësimi i shijeve të konsumatorit dhe
siguria për produkt të shëndetshëm;
- rritja e vlerës së produktit duke siguruar
manipulimin e pas-vjeljes;
- standardet e transportit, ruajtjes, tregtimit
deri në tryezën e konsumatorit.
Në kushtet reale të lëvizjeve demografike të
popullsisë vihet re një trend i ri në kultivimin e
fruta-perimeve si rrjedhojë e:
- përqendrimit të fushës së prodhimit të frutaperimeve rreth qyteteve (zhvillimi i bujqësisë
periurbane dhe infrastruktura më e mirë
rrugore dhe e marketingut);
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- prodhimit të specializuar dhe të
industrializuar të fruta-perimeve në disa
rajone;
- rritjes së sipërfaqes së mjediseve të
mbrojtura;
- shtimit të llojshmërisë dhe varieteteve të
tyre;
- trajtimit pas vjeljes;
- mbizotërimit të supermarketeve në rrjetin
tregtar.
Bujqësia është një sektor shumë i
rëndësishëm i ekonomisë shqiptare, jo vetëm
për shkak të kontributit në Prodhimin e
Përgjithshëm Bruto, i cili është rreth 17% e
PPB-së, por më shumë për faktin se gjysma
e popullsisë siguron bazën e të ardhurave
nëpërmjet këtij sektori. Tokat bujqësore zënë
24,2% të territorit dhe janë të pozicionuara
kryesisht në pjesën e Ultësirës Perëndimore
dhe në rajonin lindor Korçë-Pogradec me
kënetën e Maliqit.
Sot, bujqësia shqiptare është e segmentuar
në ferma të vogla, me një sipërfaqe mesatare
prej afro 1.3 hektarësh. Kjo dukuri ka ndikuar
në çmimin e lartë të produkteve vendase dhe
ka penguar zhvillimin e bujqësisë si rrjedhojë
e shpërndarjes në një mënyrë joeficiente
për njësi dhe pamundësisë për të aplikuar
“ekonomitë e shkallës”. Vitet e fundit, qeverisja
qendrore ka bërë përpjekje për të mbështetur
indirekt sektorin bujqësor, nëpërmjet
investimeve në infrastrukturën rurale,
gjithashtu edhe në mënyrë të drejtpërdrejtë,
nëpërmjet nismave rregullatore. Mbështetja
financiare ka pasur si objektiv themelor
nxitjen e zhvillimit në sektorët e pemëtarisë,
vreshtarisë, ullishtave, blegtorisë dhe agropërpunimit, të cilët janë përcaktuar si “sektorë
prioritarë në strategjitë sektoriale të bujqësisë
dhe ushqimit”.
Përgjatë Ultësirës Perëndimore, tokat
bujqësore janë të alokuara në tri rajone, ku:
- Rajoni Shkodër-Lezhë, i cili ka tendenca për
zhvillimin e kooperimeve bujqësore;
- Fusha e Myzeqesë tashmë ka krijuar një
identitet dhe është me interes të ruhet e
të forcohet duke prezantuar konceptet e
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kooperimit për zhvillim të alternuar me
sektorët e tjerë;

lidhura me rajonizimin e prodhimit kanë një
rëndësi themelore.

- Njësia e tretë ekonomike bujqësore është
zona e fushave të Vrinës, e cila ka futur
konceptin e kooperimit dhe ka krijuar një
identitet unik për zonën, duke u përqendruar
në prodhimin e agrumeve.

Duke e parë rajonizimin e prodhimit si një
mundësi që kontribuon në rritjen e nivelit të
intensifikimit, gjykohet se vëmendja duhet të
fokusohet në dy drejtime themelore:

Pra, si rrjedhojë e impaktit që bujqësia
ka në ekonominë e vendit, dhe në kuadër
të objektit të këtij studimi, veçanërisht në
zonat që mbulon PINs Bregdeti, theksojmë
se lind nevoja urgjente për rritjen e nivelit
të përdorimit të tokës dhe formalizimin
e sistemit bujqësor, kryesisht në
infrastrukturën e grumbullimit.
Është fakt se deri tani, bujqësia është parë si
“jo tërheqëse” për investime kapitale. Disa nga
argumentet që ofrohen lidhur me këtë çështje
janë:
• Kapitali qarkullon ngadalë në bujqësi, për
shkak të natyrës së saj organike.
• Ekonomitë e shkallës arrihen me vështirësi.
• Variacionet në pjellorinë e tokës, topografia
dhe klima, e bëjnë më të vështirë menaxhimin
e ndërmarrjeve të mëdha krahasuar me
industritë e tjera.
• Rreziqet natyrore në nivel të lartë,
produktiviteti i ulët i sektorit, mungesa e
sektorit financiar për të financuar rritjen e
prodhimit ose inovacionin teknologjik.
Kultivimi i gjithë sipërfaqes së tokës duhet të
jetë një objektiv detyrues dhe afatshkurtër,
në dobi dhe në përfitim të të gjithë aktorëve,
që në një mënyrë apo tjetër janë të lidhur me
bujqësinë.
Statistikat tregojnë se niveli aktual i
kapaciteteve prodhuese në bujqësi është i ulët,
për shkak të pamundësisë së fermerëve për të
siguruar inputet e nevojshme për prodhimin në
sasi, cilësi dhe në kohën e duhur.
Një faktor tjetër i rëndësishëm është mungesa
e një vizioni të qartë, ku problematikat e
29

• rritja e nivelit të faktorëve të prodhimit;
• rritja e efektivitetit të përdorimit të faktorëve
të prodhimit.
Nisur nga rezultatet e arritura në kuadër
të politikave aktuale të mbështetjes së
prodhuesve individualë, nga analizat dhe
vlerësimet e deritanishme, del në pah nevoja
e nxitjes dhe e mbështetjes me përparësi
të grupeve të prodhuesve, në dobi të rritjes
së ofertës për agro-industrinë, nxitjes së
alternativës kooperuese, stimulimit të
punësimit dhe rritjes së konkurrencës.
Politikat e deritanishme të mbështetjes
individuale të prodhuesve kanë pasur ndikim
pozitiv, por ndërkohë vërehet se ato i kanë
shërbyer më shumë luftës ndaj varfërisë sesa
zhvillimit integral të bujqësisë dhe zhvillimit të
industrisë agropërpunuese.29

3.4.2 Peshkimi
Portet ekzistuese në vend nuk punojnë me
kapacitetin e tyre të plotë, për të shfrytëzuar
maksimalisht atë në shërbim të ndërtimit
të një ekonomie të shëndoshë. Gjithashtu,
përgjatë gjithë bregdetit ndodhen gjire, të cilat
ofrojnë mundësi zhvillimi, si të tilla, ç’ka do ta
shtonte edhe më tej potencialin e sektorit.
Ujërat e kripura edhe të ëmbla, ofrojnë
mundësi peshkimi dhe zhvillimi
të akuakulturës. Por një pjesë të
konsiderueshme të asaj që përfaqëson
peshkimi e mbulon peshkimi artizanal, i cili
është i parregulluar, i pakontrolluar dhe si
rrjedhojë zhvillohet informalisht.
Në të gjithë bregdetin ka mundesi të zhvillimit
të merkatove të peshkut, të vendosura këto
pranë infrastrukturave të porteve ekzistuese
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dhe të lidhura me qendrat e banimit, qofshin
këto qendra primare urbane bregdetare apo
lokalitete. Merkatot e peshkut janë një element
ende i pashfrytëzuar i ekonomisë bregdetare,
të cilat edhe pse në dukje janë investime në
shkallë të vogël, ndikimi i tyre në gjallërimin
e jetës urbane shoqëruar edhe me realizimin
teknik të pershtatshëm të tyre, kthehet në një
atraksion turistik.
Tendenca që vihet re në fushën e peshkimit
është se në vendin tonë konsumohet kryesisht
peshk i importuar dhe ai që rritet në vend,
eksportohet. Kjo vjen si pasojë e kostove
rreth gjashtë herë më të ulëta që ka importi.
Investimet drejt uljes së kostos së prodhimit
të produktit vendas dhe marketimi i cilësisë së
tij është primare për gjallërinë e ekonomisë
detare që lidhet me produktet e sektorit të
peshkimit.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë dhe
akuakulturës në zonën bregdetare ka një bazë
të gjerë ku mund të mbështetet. Potencialet e
rajonit janë të shumta, për të kontribuar edhe
në zhvillimin e këtij sektori, krahas të tjerëve.
Qasja e integruar e këtij plani, ka në themel
pikërisht evidentimin e potencialeve dhe
koordinimin e politikave territoriale, në mënyrë
që secili sektor të zhvillohet maksimalisht, pa
konsumuar burimet në dëm të sektorëve të
tjerë.
- Burimet e pasura natyrore ujore janë garanci
për zhvillimin e transportit detar, peshkimit
apo akuakulturës.
- Biodiversiteti i larmishëm që ka bregdeti ynë
konsiderohet si potenciali më i madh i tij, i
cili i shërben në mënyrë direkte secilit sektor
përkatës dhe indirekt zhvillimit të turizmit.
- Faktorët demografikë si: mosha mesatare
e re, popullsia në rritje përgjatë zonës
bregdetare, kostoja e lirë e krahut të punës
krahasuar me vendet e rajonit, janë faktorë
me ndikim pozitiv në zhvillimin e ekonomisë
detare.
Megjithatë, për të marrë maksimumin prej
potencialeve të renditura më sipër duhet
një investim i vazhdueshëm për rritjen e

kapaciteteve të forcës punëtore, shkollimin
dhe profilizimin e saj në degë të ekonomisë që
i përgjigjen kërkesës dhe sigurojnë zhvillim të
qëndrueshëm të aseteve të bregdetit.

Përfundime
• Bujqësia është njëra ndër kontribueset
kryesore të ekonomisë në vend, dhe sidomos
në rajonin bregdetar. Por potencialet e saj nuk
janë të zhvilluara plotësisht apo në mënyrën e
duhur, pasi mungojnë organizimet e nevojshme
për të arritur “ekonominë e shkallës” dhe
teknologjia e përshtatshme.
• Janë bërë investime në infrastrukturën
bujqësore si dhe në nismat rregullatore.
Investimet më të mëdha janë në fushën e
pemëtarisë, vreshtarisë, ullishteve, blegtorisë
dhe agro-përpunimit. Këto investime duhet të
mbështeten më shumë për të arritur ritmin e
duhur për zhvillim të sektorit.
• Kapaciteti prodhues është i ulët dhe duhet
të komunikohet një vizion i qartë për zhvillimin
e sektorit, si dhe orientimi për rajonizimin
e produktit bujqësor. Prodhimi duhet të
mbështetet me sigurimin e grumbullimit
dhe të shpërndarjes, si edhe me krijimin e
zinxhirit të përpunimit të tij, me qëllim rritjen
e mundësive të ndryshme për të zhvilluar
ekonominë agrare.
Konsiderohen të rëndësishme stimuli dhe
mbështetja e grupeve prodhuese, alternativave
kooperuese, punësimit dhe nxitja e
konkurrencës.
Turizmi bregdetar dhe ekonomia e zonës
bregdetare në tërësi, përfiton gjerësisht me
fuqizimin e sektorit bujqësor në këtë rajon.
Sa më lart, ruajtja e larmisë së biodiversitetit
dhe të burimeve natyrore që mbart bregdeti,
duke konsideruar prioritare ruajtjen e cilësisë
së tyre përpara çdo investimi për zhvillim,
është detyrim për zbatim për të gjitha
vendimmarrjet e mëpasshme në çdo nivel
vendimmarrës.
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3.5 Sistemi natyror
3.5.1 Mjedisi në bregdet
Bregdeti shqiptar është i pasur me plazhe
ranore e shkëmbore, duke e kthyer në një nga
zgjedhjet e preferuara për kalimin e pushimeve
verore. Por plazhet janë të frekuentuara edhe
në stinë të tjera, sidomos ato që gjenden
brenda apo fare pranë qendrave të mëdha të
banuara.
Zhvillimet e vrullshme urbane kanë ndikuar jo
pak në pastërtinë e bregdetit. Deti Adriatik dhe
ai Jon janë bërë pritësit e shkarkimeve urbane,
industriale, bujqësore e blegtorale. Në to ka
dëshmi se janë derdhur jashtë çdo kontrolli
pesticidet dhe kimikatet e papërpunuara të
tokave bujqësore, mbetjet organike, të cilat
përmbajnë fosfor e azot, viruse e baktere
patogjene, metale të rënda etj.
Rritja e numrit të banorëve në disa qendra
urbane e ka bërë të pamundur procesin e
vetëpastrimit të detit, për shkak të sasisë
së madhe të shkarkimeve urbane. Përveç
këtyre faktorëve, të cilët duhet të ishin nën
menaxhimin dhe kontrollin e qeverisjes
vendore, listës së gjatë i shtohen edhe
mbeturinat e pafundme të lëna kudo përgjatë
bregdetit, përfshi këtu edhe një ndër armiqtë
kryesorë të gjallesave detare, mbetjet
plastike. Ndotja e lumenjve, sidomos nëpër
zonat rurale, ku luginat e tyre jo rrallë janë
venddepozitimet e mbetjeve, përbëjnë një
tjetër burim papastërtie. Edhe ndotja e ujërave
nëntokësore jep ndikimin e saj në këtë vorbull
të madhe.
Në mënyrë të përmbledhur mund të thuhet
se plazhet shqiptare janë në rrezik të madh.
Nëse disa prej tyre ende janë nën kufijtë e
ndotjes, kjo nuk vjen për shkak të menaxhimit
të kujdesshëm të tyre, por thjesht nga
frekuentimi jomasiv.
Nga të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik,
plazhet më të ndotura janë në Durrës, Kavajë,
Vlorë e Sarandë. Ndërkohë që me cilësi më
të mirë paraqiten Borshi, Dhërmiu, Shëngjini,
Velipoja e Himara.
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3.5.2 Zonat e mbrojtura mjedisore në
bregdet
Edhe pse numri i zonave të mbrojtura është
rritur, sa i përket çështjes së menaxhimit të
tyre ka ende punë për të bërë. Menaxhimi i
Zonave të Mbrojtura në përputhje me kuadrin
ligjor kombëtar është i bazuar në planin e
menaxhimit. Zonat e mbrojtura mjedisore që
preken dhe merren në konsideratë nga PINs
Bregdeti janë si më poshtë vijon:
Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta
Ka një sipërfaqe prej 22230.2 ha dhe ndodhet
5 km larg qytetit të Divjakës dhe 40 km larg
qytetit të Lushnjës. Ky park është njëkohësisht
edhe pjesë e kompleksit të Lagunës së
Karavastasë, e cila është pjesë e listës së
Konventës Ndërkombëtare të Ramsarit që
nga viti 1994. Parku është pa dyshim zona
më e rëndësishme përgjatë zonës bregdetare
të vendit dhe nga më të rëndësishmet në
Mesdhe. Takohen një sërë habiatatesh
si: delta lumenjesh, laguna, duna ranore,
bimësi psamofite, halofite, dhe hygrofite,
pylli me pishë të butë dhe të egër dhe me
prani të dëllënjës kokërrmadhe (Juniperus
monocarpa). Takohen 3 lloje endemike
salepesh të gjinisë Orchis dhe lloji endemik
Aster albanicus. Përgjatë deltave takohet
gjitari globalisht i kërcënuar lundërza (Lutra
lutra). Përhapje ka dhe çakalli, dhelpra,
baldosa etj.
Ka plan menaxhimi.
Parku i Llogarasë
Gjendet rreth 40 km në juglindje të qytetit të
Vlorës, me një sipërfaqe 1010 ha në kufirin
hapësinor midis detit Adriatik dhe detit Jon.
Afër Qafës së Llogarasë takohen drurë me
forma kurorash mjaft interesante, në të
cilat ndihet ndikimi i masave ajrore. Zona ka
biodiversitet të lartë dhe të rëndësishëm në
Mesdhe: livadhe alpine e subalpine, pyll pishe
(Pinus nigra) dhe rrobulli (Pinus leucodermis),
bredhit të Maqedonisë (Abies borisii-regis),
dushkut (Quercus coccifera), makie tipike
mesdhetare, bimësi tipike e shkëmbinjve etj,.
Është Zonë me një florë e faunë shumë të
pasur detare dhe tokësore. Zonë ku takohen
lloje endemike e subendemike si dhe shumë
lloje të ralla e të kërcënuara.
Ka plan menaxhimi kompleks së bashku me
Rezervatin Natyror të Menaxhuar Karaburun.

Rezervat natyror i menaxhuar/park natyror
Karaburun
Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin e
Vlorës. Sipëfaqja aktuale është 20 000.00 ha.
Zona ka biodiversitet të lartë dhe të
rëndësishëm në Mesdhe: livadhe alpine e
subalpine, pyll pishe (Pinus nigra) dhe rrobulli
(Pinus peuce, Pinus leucodermis), bredhit
të Maqedonise (Abies borisii-regis), ilqes
(Quercus coccifera), valanidhit (Q. macrolepis),
makie tipike mesdhetare, bimësi tipike e
shkëmbinjëve detare, ligatina dhe mbetje të
pyjeve aluvionale, me katin litoral të shprehur
mjaft mirë, me një bentos mjaft të zhvilluar,
livadhe të gjera të posidonies (Posidonia
oceanica). Është zonë me një florë e faunë
shumë të pasur detare dhe tokësore. Në ujrat
detare takohen delfinet (Delphinus delphi dhe
Tursiops truncatus), dhe mjaft lloje të tjera të
kërcënuara që mbrohen nga disa konventa.
Ka plan menaxhimi kompleks së bashku me
Parkun Kombëtar Llogara.
Parku Kombëtar i Butrintit
Ndodhet në Qarkun e Vlorës dhe në rrethin
e Sarandës. Sipëfaqja aktuale është 9424.40
ha. Zona është e mbrojtur dhe mjaft
tërheqëse në pikëpamje turistike e shlodhëse.
Ishujt përbëjnë një oaz të peizazheve të
mrekullueshëm detare dhe tokësore, të
mbuluar me një bimësi tipike mesdhetare.
Nën ujin detar takohet një faunë e florë
mjaft e pasur, ku vlen të veçohet fanerogami
(Halophyla stipulacea) dhe bivalvori (Pinna
nobilis), lloje të mbrojtur nga konventat ku
Shqipëria aderon.
Faunë e pasur veçanërisht në zvarranikë dhe
insekte, mjaft lloje prej të cilëve janë lloje të
mbrojtur. Duhet përmendur se parku mban
brenda kufijve të tij edhe qytetin antik të
Butrintit, pjesë e trashëgimisë botërore të
UNESCO-s.
Ka plan menaxhimi.
Rezervat natyror i menaxhuar/park natyror
Kune-Vain-Tale
Me një sipërfaqe prej 4393.2 ha, ky sistem
lagunor dhe njëkohësisht zonë e mbrojtur,
gjendet në grykëderdhjen e lumit Drin. Këtu
ka shumë shpendë ujorë dhe gjenden dy
laguna, ajo e Cekës me sipërfaqe 235 ha dhe
e Merxhanit, me sipërfaqe 77 ha. Surpriza më
e këndshme për turistin është ishulli ranor
i Kunes, me një sipërfaqe prej 125 ha, në të

djathtë të deltës së Drinit. Ishulli i Kunes është
i mbuluar me një bimësi të harlisur hidrofile.
Në këtë rajon njihen 227 lloje bimësh. Zona
ruan ende vlera të veçanta shkencore si zonë
me një sërë tipe habitatesh, si IBA shumë e
rëndësishme për shpendët migratore dhe në
mënyrë të veçantë për koloninë e çapkave
(fam. Ardeidae). Në këtë zonë takohet një
pyll tipik mesdhetar, ndërsa në lagunën e
Merxhanit dhe ligatinat përreth saj takohen
lloje të shumta shpendësh, për të cilat ajo ka
fituar dhe statusin e një IBA.
Ka plan menaxhimi.
Parku Kombëtar Detar Karaburun-Sazan
Ky park ndodhet në rrethin e Vlorës, ka një
sipërfaqe të përgjithshme prej 12428 ha dhe
përbën të parën zonë të mbrojtur detare në
vendin tonë. Ekosistemi detar pranë gadishullit
të Karaburunit, nga kepi i Shën Vasilit deri te
faqja e Langadhës, dhe rreth ishullit të Sazanit,
në një largësi 1 milje detare (1852 m) nga vija
bregdetare, është zonë me vlera të larta të
trashëgimisë natyrore. Karakteristikë dalluese
e biodiversitetit të tij janë livadhet nënujore të
posidonias. Kjo zonë konsiderohet me larmi
të pasur peizazhesh nënujore, habitatesh
dhe të llojeve të florës e faunës detare; si
vendstrehimi, ushqimi e shumimi për një
numër të madh llojesh me rëndësi kombëtare,
rajonale dhe globale. Ato përbëjnë gjithashtu
një substrakt të përshtatshëm për rritjen
e shumë organizmave bimore e shtazore
nënujore, duke filluar me algat detare,
sfungjerët, knidarët, molusqet, krustacet,
lëkurëgjëmborët, koralin e kuq, reptilët,
gjitarët dhe habitate të mundëshme për Fokën
e Mesdheut.
Veç të tjerash, kjo zonë banohet ose vizitohet
edhe nga lloje globalisht të rrezikuara në
shkallë kritike, siç janë disa lloje peshqish,
peshkaqenësh, breshkash deti, delfinësh dhe
Foka e Mesdheut (Monachus monachus).
Ka plan menaxhimi.
Rezervat natyror i menaxhuar/park natyror
Rrushkull
Ndodhet në qarkun e Durrësit dhe në rrethin e
Durrësit. Sipërfaqja aktuale është 650 ha. Zona
është e gërshetuar me pyll tipik mesdhetar
e aluvial, me vërri (Alnus glutinosa), vidh
(Ulmus campestris) dhe frashër (Fraxinus
angustifolia), si dhe pyllëzime artificiale me
pisha mesdhetare. Takohet me lagunën
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e Bishtarakës si dhe me grykëderdhjen e
lumit Erzen. Inventarizimet e shpendëve
dimërorë e kanë identifikuar si zonë IBA
mjaft të rëndësishme të vendeve të lagështa.
Delta e Erzenit është me rëndësi ekologjike,
veçanërisht për peshqit që riprodhohen në
ujëra të ëmbla. Takohen këtu dhe duna të
shprehura relativisht mirë, bimësi halo dhe
hygrofite (karakteristike për tokat e kripura
dhe vendet me ujë).
Ka ndërhyrje të rënda për sa i përket statusit.
Nuk ka plan menaxhimi.
Rezervat natyror i menaxhuar/park natyror
Pishë Poro
Ndodhet në qarkun dhe rrethin e Fierit.
Sipërfaqja aktuale është 1500 ha.
Zonë e njërës prej deltave më të rëndësishme
të vendit, ku takohen dunat ranore më
të shprehura të vendit (deri 4 m lartësi),
bimësi psamofite, hygrofite, halofite, tipike
të ligatinave detare. Është një zonë e pyjeve
të pishës mesdhetare. Në ujërat e pastra
të deltës së Vjosës takohet lloji globalisht i
rrezikuar, lundërza (Lutra lutra). Rëndësia e
këtij lumi qëndron në faktin se në të gjenden
peshqit migratore (troftat).
Gjithashtu, kjo është një zonë e rëndësishme
për shpendët, në mënyrë të veçantë për
shpendët grabitqarë (Falconiformes).
Nuk ka plan menaxhimi.
Rezervat natyror i menaxhuar/park natyror
Patok, Fushëkuqe, Ishëm
Ndodhet në qarkun e Lezhës dhe në rrethin e
Kurbinit.
Sipërfaqja aktuale është 5 500.7 ha. Zonë e
pasur me ligatina e bimësi karakteristike
të vendeve të lagështa. Në ligatinat, tokat e
kënetëzuara dhe sidomos në grykëderdhjen
e Matit jeton një numër i konsiderueshëm
shpendësh uji, që janë të rëndësishëm për
peshqit. Një zonë ku takohet një bimësi tipike
halofite (e tokave të kripura) dhe një nga
lagunat më të rëndësishme të Mesdheut për
shpendët limikole (Charadriformes). Është e
vetmja lagunë ku është takuar lloji globalisht
i kërcënuar Numenius tennuirostris, duke
përbërë kështu një IBA të një rëndësie të
veçantë për vendin. Brenda kësaj zone ruhet
ende një njollë e vogël e pyllit të rrënjës
30

(Quercus robur), dru gati në zhdukje në vendin
tonë. Gjendja mjedisore paraqitet e rëndë, për
shkak të ndërhyrjeve me dhe pa leje.
Nuk ka plan menaxhimi.
Peizazh i mbrojtur Vjosë-Nartë
Ndodhet në qarkun e Vlorës dhe në rrethin
e Vlorës. Sipërfaqja aktuale është 19738 ha.
Zonë e pasur me ligatina, toka të kënetëzuara
dhe shpendë ujore. Takohet bimësi tipike
mesdhetare (të tokave të kripura), sikurse
dhe në pjesën veriore të grykëderdhjes
së lumit Vjosë. Narta është laguna e dytë
në vend për nga rëndësia për shpendët
e ujit, duke qenë kështu një IBA mjaft e
rëndësishme (20000 shpendë dimërorë të
mbi 40 llojeve), gjithashtu vend ushqimi për
pelikanin (Pelicanus crispus) dhe ku takohen
rregullisht flamingot (Phenicopterus ruber).
Përreth lagunës gjendet një florë dhe faunë
e pasur, tipike e ligatinave mesdhetare. Zona
e Zvërnecit cilësohet për bukuritë bregdetare
të ndërthurura me pasuritë e saj kulturore
e tradicionale, që përbëjnë potenciale për
zhvillimin e turizmit. Në breg të tij gjendet pylli
i selvisë dhe xina (Pistacia lentiscus).
Ka plan menaxhimi.
Peizazh i mbrojtur Bunë-Velipojë
Ndodhet në qarkun e Shkodrës dhe në rrethin
e Shkodrës. Sipërfaqja aktuale është 23027 ha.
Është lumë ndërkufitar dhe këneta e Domit
është një zonë e rëndësishme për shpendët.
Përmes këtij lumi realizohet migrimi i disa
lloje peshqish, si blinit (Acipenser sturio).
Në këtë zonë takohet dhe arra e ujit (Trapa
natans). Ndër gjitarët veçohet lloji globalisht i
kërcënuar, lundërza (Lutra lutra).
ZM ndërkufitare dhe një nga IBA-të më të
rëndësishme të vendit. Zonë me bimësi tipike
mesdhetare dhe e arealit të llojit pothuaj në
zhdukje të rrënjës Quercus robur. Në këtë
zonë gjenden lloje kafshësh të një rëndësie
europiane, si: Phalacrocorax pygmeus, Lutra
lutra dhe çakalli (Canis aureus). Është një
lagunë me vlera, në mënyrë të veçantë për
avifaunën ujore, sidomos për llojet migratore
dimërore, një pjesë e të cilëve mbrohen nga
konventa e Bonit.
Është hartuar plani i menaxhimit por nuk
është miratuar ende.30

http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Biodiversiteti/DPSMB-Janar_2016-final_miratuar.pdf
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Zonat e mbrojtura Detare
Pavarësisht nga vija e gjatë bregdetare dhe
roli i rëndësishëm i ekosistemit detar në
natyrën dhe biodiversitetin, historinë, kulturën,
turizmin dhe socio-ekonominë e vendit në
përgjithësi, në Shqipëri nuk ishin krijuar
zona të mbrojtura detare deri në vitin 2010.
Zonat e mbrojtura bregdetare ekzistuese,
ku përfshihen kryesisht lagunat bregdetare,
grykëderdhjet e lumenjve dhe deltat,
supozohet se nënkuptojnë edhe habitatet
detare ngjitur me to, ndonëse këto habitate
asnjëherë nuk janë emërtuar dhe menaxhuar
si ZMD.
Kohët e fundit, në Shqipëri janë zhvilluar
kërkime detare, duke rritur ndërgjegjësimin
për ZMD-të dhe ruajtjen e mjedisit detar.
ZMD-ja e parë e shpallur ishte ajo e Ishullit të
Sazanit-Gadishullit të Karaburunit më 28 prill
2010, me statusin e Parkut Kombëtar Detar
(IUCN kategoria II) që mbulon një sipërfaqe
prej 12.570 ha, (rreth 2% e ujërave territoriale).
Zona të tjera të propozuara si ZMD potenciale,
së pari në vitin 1999 nga Strategjia Kombëtare
dhe Plani i Veprimit për Biodiversitetin
(NBSAP), më shumë kohët e fundit, në
vitin 2013 nga Plani Strategjik për Zonat e
Mbrojtura Detare dhe bregdetare (INCA/
IRNSH, MMPAU, zyra e PNUD-it në Shqipëri).
Brezi 12 milje detare është zonë me potenciale
të larta turistike, ekonomike dhe mjedisore.
Planifikimi dhe integrimi i këtij brezi me
hapësirën tokësore do të sjellë një zhvillim të
qendrueshëm.31

3.5.3 Zonat e rrezikuara
Ekosistemet bregdetare të Shqipërisë janë nën
një trysni të konsiderueshme. Rreziqet lidhen
me humbjen e biodiversitetit dhe të habitateve
natyrale, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm
në shëndetin e njeriut, zinxhirin ushqimor dhe
në disponueshmërinë e resurseve natyrore
për zhvillimin ekonomik. Sipas një studimi të
bërë nga UNDP dhe INCA për planin strategjik
31

lidhur me zonat e mbrojtura bregdetare, kjo
situatë vjen si rrjedhojë e kombinimit të disa
faktorëve:
• Mangësitë në menaxhimin e mbetjeve.
Afërsisht 60% e popullsisë jeton në zonat
bregdetare. Mbetjet inerte kanë pësuar një
rënie të konsiderueshme si pasojë e mbylljes
së shumë industrive, por ka pasur një rritje të
mbetjeve urbane të shkaktuara nga zhvillimi
i turizmit, kryesisht përgjatë bregdetit të
Adriatikut.
• Zhvillimi i bregdetit prej turizmit dhe
urbanizimit është intensifikuar gjatë viteve të
fundit. Kjo ka sjellë rritje të popullsisë, e cila
shkakton degradimin e ekosistemeve, rritjen
e erozionit, shtimin e shkarkimeve të ujërave
të ndotura në det, në mungesë të ndërtimit të
rrjeteve adekuate të kanalizimit, humbjen dhe
fragmentarizimin e habitateve natyrore, si dhe
rrezikimin e specieve në zhdukje.
• Zhvillimi i akuakulturës mund të sjellë
humbje të habitateve të rëndësishme
bregdetare. Përdorimi i antibiotikëve apo
mbledhja e masës fekale ndikojnë në cilësinë e
dobët të ujit.
• Një faktor shumë i rëndësishëm që
rrezikon ekosistemet ujore është ndryshimi
klimatik, i cili i ka dhënë efektet e tij tashmë
në Mesdhe. Pasojat e ndryshimit të klimës
për zonën bregdetare mund të jenë shumë
të rënda. Për shembull: nivelet globale të
detit sipas projeksioneve janë parashikuar
të rriten me 0.28-0.98 metra. Vetëm ky efekt
i ndryshimeve klimatike do të sjellë pasoja
të mëdha në zonën bregdetare nëpërmjet
humbjes së sipërfaqes së tokës, shkatërrimit
të ekosistemeve dhe ndikimit në veprimtarinë
ekonomike të qyteteve e fshatrave bregdetare.
Disa nga këto ndryshime janë: rritja e
temperaturave të ajrit dhe e sipërfaqes detare;
ndryshimet mesatare dhe reshjet ekstreme;
ndryshimet në frekuencën e intensitetit të
stuhive; rritja e nivelit të detit; acidifikimi
në oqean. Aktualisht, disa nga territoret e
rrezikuara nga këta faktorë në bregdet, janë:

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2016/sq_rac_spa_adriatic_albania1_0.pdf#
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1- Bashkia Shkodër, ku janë të pranishme
rreziqet natyrore në nivel kombëtar, si: shkarje
masive në zonën e malit të Rrencit dhe
përgjatë fushës së Gjadrit. Problematikë tjetër
që vërehet në zonën bregdetare të bashkisë
Shkodër është dhe rreziku i futjes së ujit të
kripur në zonën e plazhit të Velipojës.
2- Bashkia Lezhë, ku si zonë e kërcënuar
shihet ajo e grykëderdhjes së lumit Drin
nga Balldreni i Ri deri në zonën e Tales, nga
erozioni detar dhe përmbytjet e bregdetit
(nga ishull Shëngjini) deri në grykëderdhjen
e lumit Mat. Gjithashtu, futja e ujit të kripur
në zonën e ishull-Shëngjinit dhe erozioni
detar nga grykëderdhja e lumit Drin deri
në grykëderdhjen e lumit Mat rrezikojnë
përmbytjen e tij.
3- Bashkia Kurbin rrezikohet nga përmbytjet
e lumit Mat që nga Shkopeti deri në
grykëderdhje, po kështu erozioni detar dhe
përmbytjet nga bregdeti janë të pranishme
nga grykëderdhja e lumit Mat deri në
grykëderdhjen e lumit Ishëm, nga Fushë-Kuqja
deri në grykëderdhjen e lumit Ishëm. Zona të
rrezikuara nga rrëshqitjet janë Gallata dhe
Vinjolli.
4- Bashkia Durrës rrezikohet nga përmbytjet
e lumit Ishëm, baseni i lumit nga Dreven deri
në grykëderdhje; rrezikohet nga përmbytjet
e lumit Erzen, baseni nga Pjezga deri në
grykëderdhje. Po kështu, rrezikohet nga
përmbytjet detare zona nga grykëderdhja e
lumit Erzen deri te Rina (Kepi i Rodonit) dhe
nga Kepi i Rodonit deri në Porto Romano;
rrezikohet nga erozioni detar Kepi i Rodonit
në pjesën jugore dhe Bishti i Pallës në zonën
jugore; rrëshqitje ka përgjatë Kepit të Rodonit
dhe nga Shkallnuri deri në Seferaj.
5- Bashkia Kavajë rrezikohet prej erozionit
detar nga Karpeni deri në Kalanë e Turrës; ka
rrëshqitje në Kryemëdhenj dhe Seferaj.
6- Bashkia Rrogozhinë rrezikohet nga
përmbytjet e lumit Shkumbin baseni nga
Sinaballaj deri në grykëderdhje; rrezikohet nga
shkëputjet aktive nga Domeni, Spilleja, Grethi.

7- Bashkia Divjakë është e rrezikuar nga
shkëputjet aktive nga Divjaka deri në
Karavasta.
8- Bashkia Fier, ku rrezikohet nga përmbytjet
e lumit Seman baseni nga Kallmi i Vogël deri
në grykëderdhjen e lumit nga baseni i lumit
Vjosë; rrezikohet nga përmbytjet pjesa e
basenit nga bashkia Fier, zona e Drenovës deri
në grykëderdhje; vija bregdetare rrezikohet
nga hyrja e ujit të detit, erozioni detar dhe nga
përmbytjet e bregdetit.
9- Bashkia Vlorë, nga grykëderdhja e Vjosës
deri në Triport rrezikon nga erozioni detar dhe
përmbytjet e bregdetit; pjesë e basenit të lumit
Vjosë nga pjesa e bashkisë Vlorë rrezikohet
nga përmbytjet lumore; në pjesën jugore të
qytetit të Vlorës puset karstike rrezikohen nga
futja e ujit të kripur nga deti; zona bregdetare
rrezikohet nga rrëshqitjet masive; nga Kepi i
Stillos deri në Palasë zona bregdetare është e
rrezikuar nga erozioni detar.
10- Bashkia Himarë, bregdeti është i rrezikuar
nga erozioni detar, zona bregdetare rrezikohet
nga rrëshqitjet masive; në gjirin e Palermos
dhe në Qeparo rrezikohet hyrja e ujit të
kripur nga deti; nga Borshi deri në Lukovë ka
rrëshqitje.
11- Bashkia Sarandë, nga Nivica deri në
Sarandë rrezikohet nga rrëshqitjet; vija
bregdetare rrezikohet nga erozioni detar, zona
bregdetare rrezikohet nga rrëshqitjet.
12- Bashkia Konispol, vija bregdetare është e
rrezikuar nga erozioni detar, zona bregdetare
rrezikohet nga rrëshqitjet. (Harta 3.14 zonat e
rrezikuara)
Kërcënimet natyrore për shkak të veprimtarisë
njerëzore:
• Velipojë, Kune-Vain, Patok-Fushë Kuqe,
Rrushkull-Gjiri i Lalëzit, Karavasta, PishëPoro Fier, Nartë dhe grykëderdhjet e lumenjve,
rrezikohen nga erozioni bregdetar.
• Velipojë, Kune-Vain, Patok-Fushë Kuqe,
Rrushkull, Karavasta, Pishë-Poro, Fier,
Nartë, Butrint, Rrushkull, Vjosë-Nartë etj.,
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ku ushtrohet gjueti nga gjuetarë vendas dhe
të huaj, mbipeshkim, peshkim i paligjshëm
dhe përdorim i mjeteve të ndaluara, janë të
rrezikuara nga përndjekja e shpendëve dhe
kafshëve të egra.
Marrja në konsideratë e brishtësisë që kanë
këto ekosisteme dhe balancimi i aspekteve
ekonomiko-sociale dhe kulturore është e
domosdoshme për të siguruar elasticitetin e
ekosistemeve dhe për të promovuar zhvillimin
e qëndrueshëm të tyre.
Shqipëria është pjesëtare e Konventës së
Barcelonës për mbrojtjen e ekosistemeve
ujore të Mesdheut dhe protokollet e saj.
Në protokolle jepen direktiva për një seri
procesesh bashkëpunuese, koordinuese për
mbrojtjen e këtyre ekosistemeve, ruajtjen e
diversitetit biologjik dhe përballimin e sfidës
ndaj ndotjeve, të cilat duhet të gjejnë zbatim
në hartimin e planeve të përgjithshme vendore
të bashkive bregdetare, si dhe në zbatimin
e tyre nëpërmjet instrumenteve të tjerë të
planifikimit apo zhvillimit të territorit.32

Përfundime
Situata aktuale, në kohën e hartimit të
këtij plani, e mjedisit përgjatë bregdetit të
Shqipërisë paraqitet e rrezikuar nga shumë
faktorë. Përgjatë vijës bregdetare ka një larmi
me monumente natyrore, zona të mbrojtura
nga konventa kombëtare e ndërkombëtare, të
cilat rrezikohen çdo ditë në nivele të ndryshme
nga këta faktorë:
• ndryshimet klimatike;
• mangësitë në menaxhimin e mbetjeve
urbane dhe inerteve;
• mangësitë në menaxhimin e burimeve ujore
dhe trajtimit të ujërave të zeza;
• rritja urbane e paplanifikuar dhe e
pamenaxhuar;

32

UNDP-zbutja e ndryshimeve klimatike dhe përshtatje
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• mungesa e një menaxhimi të integruar dhe
mirëkoordinuar, të kujdesshëm nga autoritetet
lokale dhe ato qëndrore që operojnë në terren.
Menaxhimi i integruar i mjedisit dhe territorit
bregdetar në tërësi, kërkon masa konkrete që
fillojnë me hartimin e planeve të menaxhimit të
zonave të mbrojtura detare e tokësore, vijojnë
me promovimin e tyre dhe edukimin masiv
të popullsisë lokale, me qëllim mbrojtjen e
vlerave të pazëvendësueshme të biodiversitetit
tepër të vlefshme për ekosistemin tonë.
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3.6 Ekonomia dhe turizmi
3.6.1 Kontributi i zonës bregdetare në
ekonomi
Zhvillimet e dekadave të fundit dëshmojnë
se rajoni bregdetar ka luajtur një rol të
rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit.
Bregdeti përfaqëson një zonë me potenciale
të shumta e të shumëllojshme burimore,
përdorimi dhe zhvillimi i të cilave, edhe në
masën që ndodh sot, ka ndikim të ndjeshëm
dhe të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të
vendit.
Lëvizja migratore brenda vendit e ka pasur
kahun e lëvizjes drejt qendrës dhe sigurisht
drejt zonave bregdetare. Tendenca vazhdon të
jetë e njëjtë, ndonëse me ritme krejtësisht të
ndryshme nga ato të viteve ‘90 e 2000. Lëvizjet
e popullsisë në bregdet pësojnë edhe luhatje
sezonale, me flukse të shtuara disafish gjatë
sitnës së verës.
Brezi bregdetar paraqet përparësi zhvillimi në
raport me zonat e tjera në brendësi të territorit,
të cilat janë gjithashtu të pasura në burime,
por të shkëputura dhe të pafavorizuara nga
zhvillimi. Përmes planifikimit të integruar të
PINs do të bëhet e mundur ndërlidhja e brezit
të parë bregdetar me pjesën tjetër të territorit
në brendësi dhe do të hidhen hapat për zhvillim
të ndërlidhur, ku secila hapësirë përfiton rritje
edhe nga potencialet që paraqet hapësira tjetër.
Për një planifikim të qëndrueshëm dhe të
balancuar, territoret përbërëse të rajonit
bregdetar duhet të jenë njëkohësisht
konkurruese dhe bashkëvepruese mes tyre.

3.6.2 Analiza ekonomike dhe sociale
Sipas PBB-së, rritjet në terma realë për
degët kryesore të ekonomisë në vitin 2013
janë: bujqësia, gjuetia, pyjet dhe peshkimi me
+0,61 %, industria me +7,90 %, ndërtimi me
+1,13 % dhe shërbimet me +0,08 %. Degët
përbërëse të shërbimeve, transporti dhe postëkomunikacioni paraqiten me rënie, përkatësisht
me -8,05 % dhe -8,03 %, ndërsa degët: tregti,
hotele e restorante dhe shërbimet e tjera
shënojnë rritje prej +0,62 % dhe +1,67 %. Në
vitin 2013, formimi bruto i kapitalit fiks përbënte
25,9 % të PBB-së dhe u rrit me +1,16 % në
terma realë, krahasuar me vitin 2012.
33

Eksporti i mallrave dhe shërbimeve u rrit në
terma realë me +7,89 %, krahasuar me vitin
2012, ndërkohë që importet e mallrave dhe
shërbimeve u rritën me një ritëm më të ulët,
+4,99 %.
Tregu i punës karakterizohet nga një shkallë e
lartë e papunësisë për të rinjtë. Në vitin 2014,
shkalla e papunësisë për të rinjtë e moshës
15-29 vjeç ishte 32,5 %, ndërkohë që shkalla e
papunësisë për moshat 30-64 vjeç ishte 13,3
%. Një tregues tjetër që pasqyron situatën e të
rinjve është përqindja e atyre të moshës 15-24
vjeç, që nuk ishin të punësuar dhe nuk ndiqnin
shkollën apo ndonjë formim profesional. Në
vitin 2014, ky tregues ishte 30,9 %.
Varfëria në Shqipëri nga viti 2008 në 2012,
pësoi rritje me 14,3%. Po në vitin 2012, varfëria
ekstreme u rrit në 2,2% nga 1,2% që ishte
në vitin 2008. Ajo çka është me interes të
nënvizohet është fakti që rritja e varfërisë, në
dallim nga më parë, ka një karakter urban.
Varfëria në zonat urbane, sipas LSMS, u rrit
nga 10,1% në 2008 në 13,6% në 2012, ndërsa
varfëria rurale u rrit nga 14,6% në 15,3%. Një
vështrim më i detajuar nxjerr në pah se varfëria
është më e lartë se mesatarja kombëtare në
qarqet: Durrës, Fier, Lezhë, Shkodër dhe Kukës.
Qarqet e Gjirokastrës, Elbasanit, Vlorës, Korçës,
Beratit dhe Dibrës janë më pak të varfrat.

Koficienti i pabarazisë (GINI)
Një element tjetër që plotëson analizën e
varfërisë në Shqipëri dhe atë të karakteristikave
rajonale është koeficienti GINI, i cili mat
pabarazinë si një koncept që aplikohet në
shpërndarjen e mirqenies për të gjithë
popullsinë. Shifrat e nxjerra mbi bazën e LSMS
2012, tregojnë se pabarazia është disi më e
lartë në qarqet e Tiranës, Shkodrës dhe Lezhës,
ndërsa në nivel kombëtar koeficienti qëndron
në vlerën 25,91. Një aspekt tjetër që hedh
dritë mbi deprivimin dhe pabarazitë është ai i
nevojave bazë të papërmbushura (NBP). Sipas
të dhënave të LSMS, vetëm 8,4 % e familjeve
shqiptare konsiderohen si NBP të varfra,
krahasuar me 14,3 % që cilësohen si të varfra
nga konsumi.33

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AL
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Sektorët ekonomikë të zhvilluar në
ultësirën perëndimore
Në territoritn për të cilin hartohet PINs
Bregdeti në përgjithësi mbizotëron ekonomia
me bazë sektorin e turizmit. Nëse i bëjmë një
analizë më të detajuar dhe e ndajmë bregdetin
në disa nënzona, vërehet se brenda PINS, zona
të veçanta kanë tendenca dhe prioritete të
ndryshme zhvillimi. Shkodër-Lezhë ka krijuar
një unitet si njësi turistike dhe si e tillë, e
alternon mirë turizmin bregdetar-kulturor dhe
atë malor, njësi e cila ka nevojë për promovim
dhe një bashkëpunim më të madh midis këtyre
sektorëve për zhvillimin e turizmit. TiranëDurrës është një rajon më vete dhe ka krijuar
një identitet të fortë industrial, i cili dita-ditës
po sfidon sektorët e tjerë të zhvillimit në këtë
rajon, njësi e cila ka nevojë të forcojë më tepër
komponentët e zhvillimit të qëndrueshëm.
Fier-Vlorë është një pol i rëndësishëm dhe
me perspektivë të lartë zhvillimi në rajon,
pasi alternon zhvillimet e turizmit detar
me atë bujqësor, gjithashtu është një nyjë e
rëndësishme për shpërndarjen e flukseve në
jug të vendit. Gjirokastër-Tepelenë-Berat, edhe
pse një njësi e cila nuk ndodhet në territorin
e zonës së parë të PINs Bregdetit, është me
rëndësi të merret në konsideratë, pasi është
poli me potencialin më të lartë për zhvillimin e
turizmit kulturor. Ndërlidhja e turizmit kulturor
me atë bregdetar duhet të nxitet në këtë
njësi, pasi çon në zgjatjen e sezonit turistik
në këtë rajon dhe tenton drejt një zhvillimi të
qëndrueshëm turistik.

kombëtar, bujqësia 48,4%, ndërsa sektorët
e tjerë si turizmi (27,7%), ndërtimi (25,6%)
dhe shërbimet (30%) kanë potenciale për
kontribute më të mëdha në ekonominë e
rajonit dhe të vendit.
Zhvillimi social i bregdetit paraqitet me
disnivele të konsiderueshme midis zonave të
tij. Ndërsa të ardhurat mesatare për frymë
janë mesatarisht 90,1% e nivelit kombëtar; në
Fier janë 113%, në Durrës 104%, në Shkodër
70,3% dhe në Lezhë 71% e të ardhurave
mesatare në shkallë vendi.
Punësimi paraqet një sfidë të madhe sociale.
Ky rajon ka rreth 32-34% të punësuar në
sektorin publik, 31-33% të punësuar në bujqësi
dhe 40-47% të punësuar në sektorin privat
jobujqësor. Niveli i punëkërkuesve në rajonin
e bregdetit përfaqëson 46,8% të totalit në
shkallë vendi, ndërsa punëkërkuesit me arsim
të lartë, 54%. Luhatjet midis bashkive janë të
konsiderueshme. Analiza e thelluar e faktorëve
duhet të jetë pjesë e strategjive sektoriale dhe
vendore për zbutjen e disniveleve të zhvillimit.34
Treguesit e varfërisë në rajonin e bregdetit
paraqiten të përkeqësuar në raport me nivelet
mesatare në shkallë vendi. Vetëm zona e
Vlorës ka tregues më të mirë në raport me
nivelin në shkallë vendi, ndërsa bashkitë e
tjera ballafaqohen me sfida sociale, të cilat
imponojnë strategji efektive të zhvillimit
ekonomik e social.
Bujqësia
dhe
peshkimi

Industria

Industria
nxjerrëse

Industria
përpunuese

Profili ekonomik i bregdetit

Bregdeti

121 061

78 985

45 523

33 523

Rajoni i bregdetit përfshin njësitë
administrative Shkodër, Lezhë, Durrës,
Kavajë, Rrogozhinë, Divjakë, Fier, Vlorë,
Himarë, Sarandë e Konispol, shtrihet në
36,7% të sipërfaqes së vendit dhe ka 39,3% të
popullsisë. Densiteti mesatar është 107 banorë
për km2 duke variuar nga 359 në Durrës deri
në 61.7 në Shkodër.
Ky rajon prodhon 36,9% të PBB-së. Struktura
e prodhimit është shumë e diversifikuar.
Industria nxjerrëse jep 75% të prodhimit

Durrës

19 010

16 289

14 941

14 941

Fier

49 775

44 103

7 377

8 813

Lezhë

13 257

4 103

1 961

4 558

Shkodër

20 760

6 915

6 163

6 534

Vlorë

18 259

7 376

3 082

9 269

Shqipëria

250 126

153 668

151 793

151 160

34

http://www.instat.gov.al/al/figures/statistika-kryesore.aspx

82

Analiza e ndërmarrjeve aktive për periudhën
2010-2014 tregon se rajoni i bregdetit ka
rezerva të ndjeshme në rritjen e aktivitetit
ekonomik, sidomos në thithjen e kompanive
të huaja. Aktualisht në rajonin e bregdetit
veprojnë rreth 33,5% e ndërmarrjeve
aktive në shkallë vendi, ndërsa kompanitë
e huaja përbëjnë vetëm 21% e totalit. Një
nga objektivat e planit është të lehtësojë
identifikimin e zonave potenciale dhe të nxisë
investimet private vendase dhe ato të huaja.

Sipërfaqja (km2)

Tabelat në vazhdim japin trendin e popullsisë
dhe të dhëna për matjen dhe krahasimin e
zhvillimit ekonomi, për bashkitë më të mëdha
të bregdetit.35

Popullsia (banorë)

Absolute

Përqindja
ndaj
totalit

Absolute

Bregdeti

10.546

36.7 %

Durrës

766

Fier

Përqindja
ndaj
totalit

Projeksion i
Popullsisë 2031

Dendësia
Absolute

Përqindja
ndaj
totalit

Absolute

Përqindja
ndaj
totalit

1.132.459 39.1 %

107.4

106.7 %

1.041.051

37.4 %

2.7 %

275.698

9.5 %

359.9

354.4 %

279.796

10.1 %

1.890

6.6 %

316.405

10.9 %

167.4

166.2 %

265.633

9.5 %

Lezhë

1.620

5.6 %

137.514

4.8 %

84.9

84.3 %

116.345

4.2 %

Shkodër

3.564

12.4 %

219.879

7.6 %

61.7

61.3 %

188.816

6.8 %

Vlorë

2.707

9.4 %

182.962

6.3 %

67.6

67.1 %

190.461

6.8 %

Shqipëria

28.748

100 %

2.894.476 100 %

100.7

100 %

2.782.309

100 %

Tabela 3.9 Projeksioni i popullsisë

Industria
nxjerrëse

Industria
përpunuese

Ndërtimi

Shërbimet

Tregti,
Hotele dhe
Restorante

Transport

Posta dhe
telekomunikacioni

Shërbime
te tjera

VSHB me
çmime
bazë

45 523

33 523

38 898

183 942

39 769

42 022

10 543

99 846

425 372

14 941

14 941

9 724

68 903

16 367

16 121

2 683

28 955

114 434

7 377

8 813

8 813

37 747

9 332

3 018

2 259

22 299

143 332

1 961

4 558

4 558

17 376

3 302

2 942

1 177

10 317

39 301

6 163

6 534

6 534

27 561

4 307

2 263

1 836

18 971

61 263

3 082

9 269

9 269

32 355

6 461

4 678

2 589

19 304

67 042

151 793

151 160

151 793

599 160

143 570

75 369

47 068

333 153

1 154 747

Tabela 3.10 Shpërndarja e sektorëve ekonomikë në vlera
https://www.parlament.al/download/studime_propozime_per_komisioni_p--r_reform--n_administrativo-territoriale/
ANEKS-TREGUESIT-SOCIALE.pdf
https://www.docdroid.net/KFUED0w/analize-e-situates-se-qeverisjes-vendore-ne-shqiperi-permbledhje-ekzekutive.pdf.html
35
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Bujqësia
dhe
peshkimi

Industria

Industria
nxjerrëse

Industria
përpunuese

Ndërtimi

Shërbimet

Tregti,
Hotele dhe
Restorante

Transport

Po
te
n

Bregdeti

48.4%

51.4%

75.7%

35.9%

25.6%

30.7%

27.7%

55.8%

2

Durrës

7.6%

10.6%

2.3%

16.0%

6.4%

11.5%

11.4%

38.6%

5

Fier

19.9%

28.7%

61.2%

7.9%

5.8%

6.3%

6.5%

4.0%

4

Lezhë

5.3%

2.8%

3.8%

2.1%

3.0%

2.9%

2.3%

3.9%

2

Shkodër

8.3%

4.5%

41.2%

6.6%

4.3%

4.6%

3.0%

3.0%

3

Vlorë

7.3%

4.8%

7.2%

3.3%

6.1%

5.4%

4.5%

3.2%

5

Shqipëria

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1

Tabela 3.11 Shpërndarja e sektorëve ekonomikë në përqindje

PBB me çmime
korente
Milion Lekë

Struktura e
PBB-së

PBB për
frymë lekë

Struktura e indeksit për
frymë ndaj PBB-së (%)

Bregdeti

492 770

36.9

433.188

90.1

Durrës

132 212

9.9

481.007

104.5

Fier

166 222

12.4

520.813

113.1

Lezhë

45 349

3.4

327.028

71.0

Shkodër

71 805

5.4

323.480

70.3

Vlorë

77 182

5.8

422.054

91.7

Shqipëria

1 335 489

100.0

460.436

100.0

Tabela 3.12 PBB korrente dhe për frymë

2010

2011

2012

2013

2014

Bregdeti

34%

33%

34%

33%

32%

Durrës

8%

8%

8%

7%

7%

Fier

9%

8%

9%

8%

8%

Lezhë

4%

4%

4%

4%

4%

Shkodër

7%

7%

7%

7%

7%

Vlorë

6%

6%

6%

6%

6%

Shqipëria

100%

100%

100%

100%

100%

Tabela 3.13 Punësimi në sektorin publik
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Tregti,
Hotele dhe
Restorante

Transport

Posta dhe
telekomunikacioni

Shërbime
te tjera

VSHB me
çmime
bazë

27.7%

55.8%

22.4%

30.0%

36.6%

11.4%

38.6%

5.7%

8.7%

9.9%

6.5%

4.0%

4.8%

6.7%

12.4%

2.3%

3.9%

2.5%

3.1%

3.4%

3.0%

3.0%

3.9%

5.7%

5.3%

4.5%

3.2%

5.5%

5.8%

5.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2010

2011

2012

2013

2014

Bregdeti

32%

34%

33%

32%

31%

Durrës

10%

12%

13%

13%

12%

Fier

7%

6%

6%

6%

6%

Lezhë

3%

3%

3%

3%

3%

Shkodër

6%

5%

5%

5%

4%

Vlorë

7%

7%

7%

6%

6%

Shqipëria

100%

100%

100%

100%

100%

Tabela 3.14 Punësimi në bujqësi

2010

2011

2012

2013

2014

Bregdeti

41%

40%

39%

39%

42%

Durrës

6%

6%

3%

3%

7%

Fier

19%

15%

16%

18%

17%

Lezhë

6%

7%

7%

5%

4%

Shkodër

7%

7%

7%

8%

9%

Vlorë

3%

6%

6%

5%

5%

Shqipëria

100%

100%

100%

100%

100%

Tabela 3.15 Punësimi në sektorin privat
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Totali

Femra

Të rinj
15-24

Arsimi
9-vjeçar

Arsimi i Mesëm
i Përgjithshëm

Arsimi i Mesëm
Profesional

Arsimi
i Lartë

Bregdeti

66 395

33 803

10 255

35 316

18 558

8 120

4 400

Durrës

9 734

4 650

1 590

5 386

2 590

1 021

737

Fier

16 755

9 485

2 767

8 445

3 678

3 337

1 296

Lezhë

13 978

6 921

2 136

8 266

4 193

923

597

Shkodër

16 449

7 719

2 089

8 004

5 537

2 120

788

Vlorë

9 479

5 029

1 673

5 216

2 560

720

983

Gjithsej

141 998

72 467

22 282

76 929

39 299

17 627

8 143

%

46.8

46.6

46.0

45.9

47.2

46.1

54.0

Tabela 3.16 Punëkërkues të papunë36

2010

2011

Total

Shqiptare

Të huaja

Total

Shqiptare

Të huaja

Total

Shqiptare

Të huaja

Total

Shqip

Bregdeti

39 350

38 596

754

41 786

40 784

922

39 578

38 635

943

38 635

37

Durrës

12 316

11 979

337

12 918

12 492

426

11 625

11 186

439

10 599

10

Fier

9 416

9 322

94

9 924

9 814

110

9 527

9 415

112

9 830

97

Lezhë

2 844

2 793

51

3 104

3 029

75

2 594

2 882

72

3 189

31

Shkodër

6 258

6 134

124

6 607

6 465

142

6 543

6 394

149

5 945

57

Vlorë

8 516

8 368

148

9 153

8 984

169

8 929

8 758

171

9 363

91

108 038

99 897

3 141

109 039

105 241

3 798

106 937

102 806

4 031

111 083

97

3

97

3

96.2

38

Shqipëria
%

Tabela 3.18 Raporti i investimeve vendase me të huaja36

36

201

2012

INSTAT, Maj 2014

86

106

95

Treguesit e varfërisë
Përqindja

Hendeku

Ashpërsia

Bregdeti

15.71

3.55

1.30

Durrës

16.50

3.63

1.27

Fier

17.07

3.43

1.03

Lezhë

18.41

4.66

1.75

Shkodër

15.45

3.68

1.60

Vlorë

11.12

2.35

0.83

Shqipëria

14.31

2.96

0.97

Tabela 3.17 Treguesit e varfërisë36

2013

2014

Të huaja

Total

5

943

38 635

37 830

1 096

37 685

36 590

6

439

10 599

10 075

524

9 578

112

9 830

9 704

126

72

3 189

3 110

149

5 945

171
4 031

are

6

38

Shqiptare Të huaja

Total

2014

Shqiptare Të huaja

% Bregdeti
Total

% Bregdeti
Të huaja

1 095

33.5

21

9 063

515

8.5

10

9 693

9 566

127

8.6

2

79

3 388

3 296

92

3.0

2

5 787

158

5 446

5 311

135

4.8

3

9 363

9 154

209

9 580

9 354

226

8.5

4

111 083

106 429

4 664

112 537

107 292

5 245

100

1000

95.8

4.2

95.3

4.7

-

-
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3.6.3 Ekonomia detare
Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik nuk mund
të arrihet pa zhvillimin e ekonomisë detare,
ku përfshihet jo vetëm aktiviteti i porteve,
por edhe peshkimi e akuakultura. Portet
aktualisht, sikurse vënë në dukje edhe në
seksione të mëparshme të analizës, nuk
punojnë me potencialet e tyre të plota.
Vlera e të ardhura nga sektori i peshkimit,
nga peshkimi në vetvete dhe akuakultura,
llogaritet në rreth 40 milionë dollarë. Në
totalin e vlerës, rreth 22 milionë burojnë
nga peshkimi në det, bregdet dhe ujëra të
brendshme, rreth 8 milionë nga akuakultura
dhe pjesën tjetër e plotëson produkti midhje.
Duhet pasur parasysh që deklarimi i prodhimit
nga akuakultura është shumë më i ulët se ai
real, pasi sektori ka nivel të lartë informaliteti.
Në këtë drejtim, formalizimi i veprimtarisë
së sektorit dhe monitorimi i aktiviteteve
ekonomike që zhvillohen në bregdet dhe
resurset e tij, janë dy nga hapat primare
që duhet të ndërmerren nga autoritetet
përgjegjëse në nivel qendror dhe vendor.
Nga një vlerësim i përgjithshëm që i bëhet
sot gjendjes teknike të flotës së peshkimit
në shumë plane, rezulton se rreth 55% e saj
është pothuajse jashtë përdorimit, çka do të
thotë se së pari, nuk plotëson kushtet teknike
dhe nuk garanton lundrim të sigurt për mjetet
dhe sidomos për jetën e peshkatarëve në
përputhje me konventat ndërkombëtare dhe
së dyti, nuk është i leverdisshëm investimi për
rehabilitimin e tyre.
Shqipëria është një nga vendet e vetme të
Mesdheut ku mungojnë merkatot moderne
të tregtimit të peshkut me shumicë. Në asnjë
port të vendit nuk funksionon mekanizmi i
shitjes me shumicë të peshkut me ankand,
gjë e cila ka ndikuar në aplikimin e çmimeve
fikse të peshkut prej peshkatarëve, si dhe në
rritjen e kostove për tregtarët blerës që duhet
të ripërpunojnë produktin brenda ose jashtë
vendit. Koston finale e paguan konsumatori.
Peshkimi artizanal në Shqipëri apo i cilësuar
ndryshe peshkimi i vogël tradicional, është ajo
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kategori peshkimi që aplikohet me
varka të vogla me apo pa motor përgjatë
bregut të detit deri në 4 km. Ky aktivitet
ushtrohet kryesisht për qëllime tregtare dhe
destinohet përgjithësisht për konsum familjar,
duke angazhuar për pasojë një nivel të ulët
investimesh. Shtrirja e tij është përgjatë gjithë
vijës bregdetare të vendit tonë.
Një sektor me vlerë për t’u marrë në
konsideratë është industria e përpunimit
të peshkut. Në rajonin e Lezhës janë bërë
investimet më të mëdha për ngritjen e
stabilimenteve të peshkut. Aktualisht në këtë
zonë ka katër stabilimente grumbullimi dhe
rreth 90% e peshkut që zihet, shkon drejt
këtyre qendrave.
Shqipëria ka një potencial të rëndësishëm të
burimeve natyrore ujore, të cilat krijojnë një
numër të madh mundësish për zhvillimin e
aktivitetit të peshkimit. Kjo larmi e pasur e
burimeve ujore, gjendja relativisht e mirë e
tyre si dhe dalja në det, me një vijë bregdetare
të rëndësishme me katër porte me flotën e
tyre të peshkimit, janë premisa të një zhvillimi
afatgjatë dhe të qëndrueshëm të peshkimit
dhe të akuakulturës në Shqipëri, duke përbërë
një faktor gjithmonë e më të rëndësishëm në
zhvillimin ekonomik të vendit në sigurimin e
mirëqenies, punësimit dhe ushqimit për brezat
e tanishëm dhe ata të ardhshëm.
Sektori i peshkimit i ka të gjitha mundësitë
që të shndërrohet brenda një kohe relativisht
të shkurtër në një burim të rëndësishëm të
zhvillimit ekonomik, jo vetëm për rajonin e
bregdetit, por për gjithë vendin, duke gjeneruar
të ardhura në të gjithë zinxhirin e tij. Sektori
ka potencial të jetë konkurrues edhe në
rajon. Arsyet e kësaj perspektive lidhen me
mundësitë që ka ky sektor paraqitur si vijon:
• gjendja e mirë e rezervave peshkore;
• Adriatiku mundëson një zhvillim të shpejtë të
akuakulturës së midhjeve;
• ujërat e ftohta dhe të pastra të përrenjve
malorë mundësojnë një zhvillim të
akuakulturës së troftës së kultivuar dhe asaj
të egër;

• peshkimi në liqenet natyrore dhe artificiale
përbën një kombinim të efekteve ekonomike
dhe sociale të këtyre zonave;
• lagunat shqiptare janë ekosisteme të
rëndësishme, të cilat nëpërmjet një menaxhimi
të integruar të peshkimit me aktorët e tjerë
çojnë në rritjen e vlerave ekonomike dhe
ekologjike të këtyre ekosistemeve.
Përveç peshkimit, një mundësi tjetër zhvillimi
që ofron bregdeti janë transporti detar dhe
portet turistike.
Deri më sot janë shfrytëzuar disa gjire për
krijimin e porteve, por Shqipëria ka ende
potenciale të pashfrytëzuara. Marinat turistike,
portet cruiser janë infrastruktura që duhen
akomoduar në bregdetin tonë, por duke
mbrojtur natyrën unike të një numri të gjerë
gjiresh të paprekura, që do të shërbejnë si pika
atraksioni autentik, për turizmin bregdetar.
Potencialet e zhvillimit të ekonomisë në
zonën e bregdetit janë të lidhura ngushtë me
burimet e larmishme turistike që ai zotëron.
Kjo shumëllojshmëri burimesh siguron një
zhvillim të turizmit përgjatë gjithë shtrirjes
gjeografike të tij, lejon diversifikimin e
produktit turistik si dhe tërheqjen e turistëve
gjatë gjithë vitit. Parësor në këto potenciale që
ofron më shumë mundësi zhvillimi ekonomik,
është turizmi bregdetar, me një vijë bregdetare
prej 316 km.
Pjesa më e madhe e kësaj vije përbëhet nga
një territor me natyrë të egër, të paprekur
nga dora e njeriut, çka e kthen në një burim
tërheqës për turistët. Përveç turizmit
bregdetar, kjo vijë bregdetare karakterizohet
nga potenciale të shumta që mund të zhvillojnë
turizmin kulturor, kulinar dhe turizmin natyror.
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Vitet e fundit ka edhe prezencë të vizitorëve
të huaj, shumica e të cilëve preferojnë fillimin
apo fundin e sezonit të plazhit, për të shijuar
qetësinë e bregdetit. Numri i turistëve të
huaj që vijnë për të pushuar pranë bregdetit
shqiptar është relativisht i vogël, por me
larmishmëri origjine: skandinavë, polakë,
italianë, austriakë, britanikë, gjermanë etj.
Pjesa më e madhe e tyre pushojnë në zonën
e Sarandës, duke qenë se ka një ofertë
të kombinuar të plazhit dhe atraksioneve
kulturore e historike.

3.6.4 Roli i turizmit në bregdet
Vija bregdetare shqiptare karakterizohet
nga një larmi për sa i takon tipologjisë së
bregdetit, plazheve që ofron, si shkëmbore
ashtu edhe fushore, relievit dhe tipareve
kulturore tradicionale, e lidhur kjo edhe me
karakteristikat e ndryshme në florë, faunë
dhe elemente të trashëgimisë. E krahasuar
me zhvillimin rajonal dhe atë të pellgut të
Mesdheut, Shqipëria ka mundësi për një
tërheqje të turistëve familjarë, turistëve të
rinj në moshë apo atyre në kërkim të së
panjohurës dhe aventurës. Ndërthurja e
turizmit bregdetar me turizmin malor brenda
një kohe të shkurtër, është pika më e fortë dhe
e veçantë në barometrin e atraksionit turistik
të vendit, e cila duhet marketuar më shumë.

Shpërndarja e turistëve në zonat bregdetare
nuk është e njëtrajtshme. Velipoja dhe
Shëngjini kanë varësi të madhe nga vizitorët
që vijnë prej Kosovës, ndërsa në zonat e tjera
pushojnë kryesisht qytetarë shqiptarë me
banim në Shqipëri, diaspora, shqiptarë nga
Kosova dhe Maqedonia, por edhe vizitorë
rajonalë (Maqedonia).

3.6.5 Tipologjitë e turizmit
Turizmi det-diell
Turizmi bregdetar në Shqipëri kufizohet
përgjithësisht te pushimet “rërë, det dhe diell”.
Në zonën bregdetare ofrohen pak shëtitje të
organizuara nga operatorët; sapo ka filluar të
praktikohet në disa destinacione. Shumica e
turistëve në destinacionet bregdetare janë nga
Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia.

Turizmi i plazhit në Shqipëri ka një karakter
të theksuar sezonal, duke filluar në qershorkorrik, me numrin maksimal të pushuesve
në gusht dhe me ulje të menjëhershme në
shtator. Në Sarandë, situata paraqitet disi më
e mirë; për hotelet që punojnë gjatë gjithë vitit,
sezoni veror zgjat rreth 5 muaj.

Hyrjet e Jo-Rezidentëve në pikat kufitare kombëtare, sipas kombësisë
2010
Gjithsej
1.Afrika
2.Amerika
3.Azia lindore & Paqësori
4.Lindja e mesme
5.Azia e Jugut
6.Evropa
Europa Qendrore/Lindore
Europa Veriore
Europa Jugore
Europa Perëndimore
Europa Lindore /Mesdheut
7.Rajone të paspecifikuara

2011

2012

2.932.132

3.513.666

3.255.988

3.672.591

3.193
61.878
11.361
1.247
764
2.238.958
63.772
85.463
1.912.328
141.187
36.203
99.936

432
70.291
17.418
1.178
909
2.738.846
82.418
109.924
2.320.746
196.531
39.227
103.058

1.057
73.810
19.689
1.524
1.135
3.214.111
90.643
117.434
2.759.374
200.462
46.193
202.340

919
73.291
23.628
3.944
961
2.963.583
112.333
119.016
2.467.195
210.845
54.194
189.662

859
90.084
30.874
2.607
1.274
3.423.665
163.006
137.308
2.821.920
237.760
36.671
123.228

http://www.instat.gov.al/al/themes/turizmi.aspx

90

2014

2.417.337

Tabela 3.19 Flukset e turistëve në vend37
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Duke qenë se varen nga turizmi i plazhit,
shumica e hoteleve dhe shtëpive akomoduese
në zonën bregdetare përballen me vështirësi
sezonale të funksionimit dhe si rrjedhojë,
fenomeni i migrimit sezonal të banorëve të
zonave bregdetare, sidomos në jug, është ende
evident.
Trashëgimia kulturore dhe historike
Edhe pse nuk është qëllimi kryesor për
të mobilizuar vizitorët e huaj apo vendas,
arkeologjia dhe trashëgimia kulturore
janë faktorë që ndikojnë në pasurimin e
paketës turistike dhe identifikohen si pika
të rëndësishme për zhvillimin e sektorit të
turizmit në vendit tonë. Studime të ndryshme
të kryera me vizitorë dhe industritë e huaja të
turizmit dëshmojnë vërtetësinë e sa më sipër.
Turizmi kulturor në Shqipëri ka disa
destinacione të spikatura, si:
• Vendet e Trashëgimisë Botërore, si parku
arkeologjik i Butrintit, Berati dhe Gjirokastra
janë atraksione simbol, të ndjekura nga një
varg atraksionesh historike, kulturore dhe
monumentale.
• Destinacionet kryesore të vizituara nga
shëtitjet e organizuara kulturore dhe të vizitave
turistike janë: Shkodra, Lezha, Kruja, Durrësi,
Tirana, Fieri, Berati, Elbasani, Korça, Përmeti,
Gjirokastra, Saranda dhe Vlora.
Numri i turistëve të huaj perëndimorë që
vizitojnë atraksionet kulturore, edhe pse ka një
rritje prej 15-25% në vit, është përsëri shumë
i vogël krahasuar me fluksin e turistëve në
rajon (2008-2012); në vitin 2013 ky numër ra
ndjeshëm dhe arriti në vetëm 109771 vizita.

Atraksionet kulturore dhe të trashëgimisë në
vendin tonë, edhe pse janë shumë tërheqëse,
nuk vizitohen gjatë gjithë vitit. Vizitat zhvillohen
kryesisht në stinën e verës, nga maji deri
në shtator, si dhe shumë pak gjatë muajve
paraardhës dhe pasardhës.
Destinacionet më të vizituara kulturore
nga turistë të huaj janë: Parku Kombëtar
Arkeologjik i Butrintit, Muzeu Historik
Kombëtar në Tiranë, Parku Kombëtar
Arkeologjik i Apolonisë dhe atraksionet
kulturore të Beratit, Gjirokastrës, Korçës
dhe Shkodrës. Përveç Parkut Arkeologjik të
Butrintit, si atraksioni kulturor kryesor nga
të ardhurat e fituara dhe numri i vizitave,
atraksionet e tjera kulturore renditen në nivel
mjaft më të ulët.
Territori i Shqipërisë është i pasur me
larmi vlerash kulturore. Përgjatë Ultësirës
Perëndimore ndodhet pjesa më e madhe e
monumenteve kulturore në vend. Në veri,
akumulim më të lartë të vlerave kulturore,
materiale dhe jomateriale, paraqesin Shkodra
dhe Lezha, të cilat kanë krijuar edhe një unitet
urban.
Në Shqipërinë e mesme, vlera të larta
kulturore paraqet qyteti i Durrësit dhe njësitë
e tjera përreth tij. Duke qenë se Durrësi është
një njësi e cila është zhvilluar dhe ka marrë
formën e një metropoli, ky fakt ka zbehur mjaft
vlerat e kulturës jomateriale.
Shqipëria e jugut është zona e cila ka
akumulimin më të madh të trashëgimisë
kulturore materiale dhe jomateriale, në vende

Vizitorët

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vendas

94 142

253 002

295 103

265 103

1 301 479

245 703

Të huaj

65 347

81 991

93 716

107 836

131 254

109 771

TOTALI

159 489

334 993

385 258

372 939

1 432 733

355 474

Tabela 3.20 Flukset e turistëve në atraksionet kulturore
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të tilla si: Vlora, Fieri, Orikumi, Gjirokastra dhe
Berati. Të gjitha këto qytete janë të pasura
me një larmishmëri të konsiderueshme të
monumenteve të kulturës, të cilat padiskutim
përbëjnë një potencial të vyer për zhvillimin e
turizmit alternativ.38

Objektet e trashëgimisë historike dhe
kulturore

Në territorin e Shqipërisë gjenden një
varg kështjellash, të cilat datojnë që prej
periudhave antike e deri në mesjetë. E veçanta
është se disa prej tyre vazhdojnë të banohen
edhe në ditët e sotme. (Harta 3.16 paraqet
monumentet e trashëgimisë historike e
kulturore në bregdet)
• Kalatë
- Kalaja e Krujës
- Kalaja e Beratit
- Kalaja e Elbasanit
- Kalaja e Shkodrës
- Kalaja e Tepelenës
- Kalaja e Tiranës
• Monumenti i Ali Pashë Tepelenës
• Monumente arkitekturore
- Tempulli “Ngjallja e Krishtit”
- Amfiteatri i Butrintit
- Amfiteatri i Bylisit
- Amfiteatri i Durrësit
- Amfiteatri i Apollonisë
- Pazari i Krujës
- Varri i Kapllan Pashës
- Banesa e Shijakësve
- Ura e Tabakëve
- Ura e Gorricës
- Ura mesjetare në Elbasan
• Monumente arkeologjike që dëshmojnë
qytetërimin e lashtë ilir. Të tilla janë qytetet:
- Durrës
- Vlorë
- Sarandë
- Elbasan
- Berat
- Gjirokastër
38
39

- Tiranë
- Tepelenë
- Shkodër
• Monumente fetare
-Manastiri i Mesopotamit (Sarandë)
- Xhamia Mbret (Berat)
- Xhamia e Hysen Pashës (Berat)
- Xhamia e Ethem Beut (Tiranë)
- Teqeja e Dollmës (Krujë)
- Teqeja e Zallit (Gjirokastër)
- Tyrbja e Kapllan Pashës (Tiranë)
- Kulla e Dervish Aliut (Vlorë)
- Katedralja Fjetja e Shën Mërisë (Berat)
- Kisha e Shën Premtes (Kavajë)
- Kisha e Grabovës (Gramsh)
- Kisha e Shën Sotirit (Përmet)
- Faltorja (Shkodër)
• Monumente artistike
- Mozaiku i Tiranës
- Mozaiku i Orfeut (Durrës)
- Skulptura e Skënderbeut
- Skulptura “I Urituri” (Odise Paskali)
- Monumenti i Pavarësisë
• Monumente të natyrës
- Kanioni i Osumit
- Liqeni i Degës
- Liqeni i Ohrit
- Hinka e Kosovës
- Shpella e Kabashit
- Liqeni i Luleve
- Shpella e Piratëve
- Burimi i Syrit të Kaltër
- Shkëmbi i Kavajës
Përgjatë gjithë territorit të Shqipërisë dhe
vijës bregdetare në veçanti ka një larmishmëri
të monumenteve. Ato dëshmojnë historinë
e vendit tonë, kulturën, traditat, harmoninë
fetare etj. dhe i shërbejnë turizmit si burim
atraksioni për vizitorët. Ndonëse duhet të
merren masa për promovimin ekselent të tyre
dhe mirëmbajtjen fizike, e veçanta e disa prej
këtyre monumenteve është se një pjesë e mirë
e tyre janë të banuara.39

http://www.zhvillimiurban.gov.al/files/pages_files/Draft_Strategjia_Komb%C3%ABtare_p%C3%ABr_Turizmin_2014-2020.pdf
http://www.imk.gov.al/site/
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Kategoritë e monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe historike në bregdet
Kategoritë e monumenteve të trashëgimisë kulturore dhe historike në bregdet

1. QYTETËRIME TË
LASHTA ILIRE
1. QYTETËRIME TË
Durrës ILIRE
LASHTA
Vlorë
Durrës
Sarandë
Vlorë
Elbasan
Sarandë
Berat
Elbasan

Gjirokastër
Berat
Tiranë
Gjirokastër
Tepelenë
Tiranë
Shkodër
Tepelenë
Shkodër

2. KALA
2.Kalaja
KALA
e Krujës
Kalaja
Kalaja e
e Beratit
Krujës
Kalaja
e
Kalaja e Elbasanit
Beratit

Kalaja e
e Shkodrës
Kalaja
Elbasanit
Kalaja
Kalaja e
e Tepelenës
Shkodrës

4. MONUMENTE FETARE
i Mesopotamit
(Sarandë)
4.Manastiri
MONUMENTE
FETARE
Kulla
e Dervish
Aliut (Vlorë)
Manastiri
i Mesopotamit
(Sarandë)
Xhamia
Mbret (Berat)
Kulla e Dervish
Aliut (Vlorë)
Katedralja
Fjetja
e Shën Mërisë (Berat)
Xhamia Mbret
(Berat)
Xhamia
e Hysen
(Berat) (Berat)
Katedralja
FjetjaPashës
e Shën Mërisë
Kisha
e Shën
Premtes
Xhamia
e Hysen
Pashës(Kavajë)
(Berat)
Xhamia
e
Et’hem
Beut
(Tiranë)
Kisha e Shën Premtes (Kavajë)
Kisha e Grabovës
(Gramsh)
Xhamia
e Et’hem Beut
(Tiranë)
Teqja
Kisha ee Dollmës
Grabovës(Krujë)
(Gramsh)
Kisha ee Dollmës
Shën Sotirit
(Përmet)
Teqja
(Krujë)
Teqeja
ZallitSotirit
(Gjirokastër)
Kisha eeShën
(Përmet)
Faltorja
Teqeja e (Shkodër)
Zallit (Gjirokastër)
Tyrbja e Kapllan
Pashës (Tiranë)
Faltorja
(Shkodër)
Tyrbja e Kapllan Pashës (Tiranë)

Kalaja
Kalaja e
e Tiranës
Tepelenës
Kalaja e Tiranës

3. MONUMENTE TË ARKITEKTURËS
i ButrintitTË
(Sarandë)
3.Amfiteatri
MONUMENTE
ARKITEKTURËS
Amfiteatri
(Mallakastër)
Amfiteatri ii Bylisit
Butrintit
(Sarandë)
Amfiteatri
i
Durrësit
(Durrës)
Amfiteatri i Bylisit (Mallakastër)
Amfiteatri
(Fier)
Amfiteatri ii Apollonisë
Durrësit (Durrës)
Pazari
i Krujës
(Krujë) (Fier)
Amfiteatri
i Apollonisë

Varri i Kapllan
Pazari
i Krujës Pashës
(Krujë) (Tiranë)
Banesa
e Shijakasve
(Tiranë)
Varri i Kapllan
Pashës
(Tiranë)
Ura e Tabakëve
(Tiranë)
Banesa
e Shijakasve
(Tiranë)
Ura
(Berat)
Ura e
e Goricës
Tabakëve
(Tiranë)

5. MONUMENTE TË ARTIT
5.Mozaiku
MONUMENTE
TË ARTIT
i Tiranës (Tiranë)
Mozaiku
Mozaiku ii Orfeut
Tiranës(Durrës)
(Tiranë)
Skulptura
e
Skëndërbeut
Mozaiku i Orfeut (Durrës)(Tiranë)
Monumentie iSkëndërbeut
Ali Pashë Tepelenës
Skulptura
(Tiranë) (Tepelenë)
Monumenti
(Vlorë) (Tepelenë)
Monumenti ii Pavarësisë
Ali Pashë Tepelenës
Monumenti i Pavarësisë (Vlorë)

Ura
e Elbasanit (Elbasan)
Ura Mesjetare
e Goricës (Berat)
Ura Mesjetare e Elbasanit (Elbasan)
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3.7 Analiza SWOT

S Përparësi
- Pozicion gjeografik i favorshëm.
- Vijë bregdetare e pasur dhe e larmishme., ranore e shkëmbore.
- Prani modalitetesh të ndryshme të transportit.
- Prani e aksit kombëtar Veri-Jug.
- Shumëllojshmëri e trashëgimisë kulturore në rajon.
- Prani e disa parqeve kombëtare dhe zonave të mbrojtura mjedisore.
- Prani e pllajave me tokë bujqësore me prodhimtari të lartë.
- Prani e lartë e rrjetit hidrik (lumenj, liqene).
- Kushte të përshtatshme gjeografike për zhvillimin e bujqësisë.
- Prani e vendbanimeve të shumëllojshme, të cilat ruajnë vlera të traditës.
- Territor bregdetar shumë pak i shfrytëzuar, si rrjedhojë i ruajtur.
- Vijë bregdetare e mbështetur nga terrene malore që i shtojnë llojshmërinë turizmit bregdetar.

W Dobësi

O
Mundësi
S Përparësi

T Kërcënime
W Dobësi
- Sezon i shkurtër turistik.
- Mungesa e infrastrukturës së shërbimit.
- Mungesa e infrastrukturës publike.
- Sistemi hekurudhor i amortizuar dhe jo efikas.
- Popullësi lokale kryesisht migruese.
- Mungesa e kapaciteteve.
- Investime individuale të shkëputura dhe me cilësi të dobët.
- Tregu i punës i pakrijuar/i parregulluar ende.
- Zbatimi i ligjit dhe planeve është në nivel të ulët.
- Konsumim i disa territoreve bregdetare me ndërtime, si banesa të dyta, të pamenaxhuara gjatë gjithë vitit.
- Fenomeni i erozionit detar dhe lumor.
- Shpërhapja urbane në tokat bujqësore.
- Përmbytja e tokave në bregdet.
- Ndotja e lumenjve nga aktivitetet e njeriut.
- Objekte të trashëgimisë kulturore, të cilat janë të shumta në numër dhe të pamirëmbajtura prej shumë
kohësh, nuk arrijnë ende të bëhen vlerë e shtuar për turizmin bregdetar.
- Mungesa e promovimit të rajonit.

O Mundësi

T Kërcënime
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W Dobësi

O Mundësi
S Përparësi
- Përmirësimi i cilësisë së jetesës.
- Rritje ekonomike e rajonit.
- Potencial ekonomik dhe kapacitet për formimin e klasterave ekonomikë.
- Mundësi edukimi në vazhdim për rritje profesionale të fuqisë punëtore.
- Kombinim më i mirë i të gjitha mënyrave të transportit.
- Integrim i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe promovimit të turizmit kulturor.
- Promovimi i trashëgimisë kulturore, traditave, zakoneve, zejtarisë, gastronomisë, festave, folklorit etj.
- Zhvillimi dhe promovimi i turizmit të ndërthurur kulturor-natyror-bregdetar.
- Mundësi për krijimin e parqeve rajonale.
- Rigjenerim i peizazhit të zonave të lira natyrore.
- Zhvillimi i ekonomisë detare.
- Zgjatje e sezonit turistik, turizëm i ndërthurur gjithëvjetor.
- Shumëllojshmëri e ofertës turistike, nëpërmjet infrastrukturave turistike të të gjitha niveleve.
- Riatdhesim i popullsisë lokale migratore.

T Kërcënime
W Dobësi
O Mundësi

T Kërcënime
- Mbipopullimi i zonës bregdetare.
- Rritja e prezencës së automjeteve individuale në zonat e pushimit, në përqindje të lartë çdo vit, si pasojë e
rritjes së kapaciteteve akomoduese të tyre.
- Kalimi nga një vend thuajse fare pak i shfrytëzuar, e në masë të madhe i panjohur dhe tërheqës për
eksploratorët e natyrës, në një vend ku mund të dominojë turizmi masiv.
- Shfrytëzimi dhe konsumimi i mëtejshëm i zonave natyrore dhe zgjerimi drejt tokës bujqësore që mund të vijë
si pasojë e menaxhimit jo të mirë të presionit të zhvillimit.
- Rritja e standardeve të infrastrukturës turistike dhe shtimi i vizitorëve të huaj mund të largojë popullsinë
lokale dhe vizitorët vendas, duke e bërë bregdetin një komoditet të paarritshëm (të shtrenjtë).
- Rreziku i një zhvillimi bregdetar universal, që do ta bënte territorin e bregdetit shqiptar të ngjashëm me
bregdete të tjera të zhvilluara po njëlloj në rajonin e Mesdheut dhe si pasojë, jo konkurues dhe tërheqës; do të
humbte veçantinë që e karakterizon sot.
- Rreziku nga ndërtimet, pavarësisht funksionit që marrin në letra, ndërkohë që brezit bregdetar i duhen
zhvillime dhe zhvillues që ndërtojnë dhe menaxhojnë vlerën e shtuar edhe pas ndërtimit.
- Mosrakordimi i kapacitetit investues të sektorit privat me atë publik në zona të njëjta, mund të krijojë
konsumim territori dhe ndërtimtari të pashoqëruar me cilësi të infrastrukturës dhe shërbimeve publike.
- Rreziku për deficite në kapacitetin investues të shtetit dhe pushteti lokal, për të ngritur infrastrukturën bazë
për zhvillimin e turizmit të shëndetshëm, e cila është e domosdoshme për të krijuar kushte për furnizim cilësor
me ujë, energji, për trajtimin e mbetjeve dhe ujrave të ndotur, për transport publik dhe shërbime të tjera publike
të karakterit shoqëror.
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Vizioni, Objektivat dhe Politikat

Hyrje
Objektivat strategjikë në vizionin e këtij plani
konsiderojnë të gjithë objektivat e “Sustainable
development goals 2030” të përcaktuar nga
Kombet e Bashkuara (pjesë e së cilëve është
edhe Shqipëria), duke i zbërthyer e detajuar
në politika strategjike (PS) e politika specifike
sektoriale të shtjelluara në kapitullin e
strategjise së zhvillimit, për hapësirën det-tokë
të brezit bregdetar të Shqipërisë në 15 vitet e
ardhshme.

Zhvillimi i qëndrueshëm

Ekonomia

Shpërndarje e barabartë
e investimeve dhe burimeve

Mjedisi

Zhvillim dhe shpërndarje
të barabartë sociale në
gjithë territorin

Mbrojtja e kapaciteve
mjedisore dhe vlerave
të peizazhit

Figura 4.1 Zhvillimi i qëndrueshëm
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Shoqëria

4.1 Përmirësimi i cilësisë
së jetesës dhe sistemit
urban
Përmirësimi i cilësisë së jetesës dhe mjedisit
për banorët në qendrat urbane dhe rurale do
të realizohet përmes vendosjes së hierarkisë
së tyre në pajisjen me shërbime dhe funksione
të specializuara. Duke ndjekur parimet e
ruajtjes së vlerave historike, kulturore e
mjedisore, mundësohet krijimi i kushteve
cilësore në shërbime publike si dhe krijimi i
hapësirave gjithëpërfshirëse. Falë vendosjes
së kritereve të reja të shfrytëzimit të territorit
në densitete të zhvillimit urban dhe zona të
rigjenerimit në këto qendra, duke synuar
zvogëlimin e gjurmëve ekologjike të qendrave.
Target për 2030:
1. përmirësimi i efikasitetit energjetik në
stokun ekzistues me 50%;
2. përmirësimi i infrastrukturës dhe integrimi i
zonave informale në masën 80%;
3. zhvillimin me mbi 80% të territorit të
qendrave urbane me funksione të përziera;
4. rigjenerimi i poleve urbane në 80% të
territorit;
5. rigjenerimi me 50% i qendrave rurale;
6. rritja me 30% të sipërfaqeve të gjelbra në
qendrat urbane;
7. shpallja në mbrojtje dhe rigjenerimi i 7
zonave të reja historike-kulturore.

OSU.1 Orientimi drejt një zhvillimi të
qëndrueshëm urban
Si pasojë e zhvillimit të pakontrolluar urban
pas viteve 1990 dhe fenomeneve që ai solli si
pasojë në territor, të përmendur më sipër tek
analiza si: shpërhapja urbane, zhdukja ose
dëmtimi i hapësirave publike, ndërtimi në zona
të ndjeshme natyrore dhe toka bujqësore si
dhe rrezikimi i ekosistemeve të veçanta,
rezulton i nevojshëm si veprim prioritar
harmonizimi i zhvillimit urban me mbrojtjen
e natyrës, mjedisit dhe në veçanti tokës
bujqësore. Zhvillimi i qëndrueshëm urban
synon sigurimin e një ciliësie të lartë jetese
në qendrat urbane, për të gjithë banorët dhe
përdoruesit përmes ofrimit të shërbimeve

publike sipas standardeve.
Përmes hierarkizimit, konsolidimit,
specializimit, dhe rigjenerimit të qendrave,
plani përcakton rregullat, kushtet dhe
standardet e nevojshme për zhvillim dhe
mirëqënie duke siguruar kështu formimin e
komuniteteve të qëndrueshme dhe ruajtjen e
vlerave kulturore e tradicionale.
PU1- Policentrizmi dhe hierarkizimi i
qendrave urbane
Plani propozon zhvillimin policentrik të
qendrave urbane, duke përshkallëzuar
prioritetin e poleve të zhvillimit përmes
hierarkizimit të tyre. Kjo hierarki orienton
pajisjen e qendrave me shërbime dhe
infrastruktura publike, ndërkohë që synon
diversifikimin dhe specializimin e tyre, duke
përdorur e nxjerrë në pah potencialet unike të
zhvillimit.
Qendrat lokale do të zhvillohen dhe
promovohen duke nxitur vlerat kulturore,
historike e tradicionale, dhe si rrjedhojë duke
rritur larmishmërinë e brezit bregdetar e
duke tërhequr zhvillimin e qëndrueshëm të
turizmit, jo vetëm sezonal por edhe gjithëvjetor.
Gjithashtu, në kontekstin kombëtar,
policentrizmi do të garantojë shpërndarjen e
potencialit ekonomik në mënyrë të balancuar
dhe të organizuar në të gjithë territorin.
Sistemi i qendrave urbane në zonën
bregdetare organizohet në këtë hierarki:
I. Metropoli,
II. Qendra Primare Urbane,
III. Qendra Sekondare Urbane,
IV. Qendra Terciare Urbane,
V. Qendra Lokale,
VI. Lokalitete.
Gama e shërbimeve publike dhe
infrastrukturat e nevojshme për të arritur
zhvillimin në mënyrë të balancuar dhe
proporcionale në secilën prej qendrave
urbane, duhet të mbështetet në strukturën e
hierarkisë së qendrave të prezantuar nga Plani
i Përgjithshëm Kombëtar dhe PINs Bregdeti.
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ZHVILLIM I KONTROLLUAR

RIGJENERIM I BALLINAVE UJORE

ZHVILLIM I QËNDRUESHËM

RI-INTERPRETIM I INFORMALITETIT
DENSIFIKIMI I QENDRAVE TË BANUARA

Figura 4.2 Zhvillimi i qëndrueshëm urban

PU2- Konsolidimi i qendrave urbane
Konsolidimi urban me qëllim mbrojtjen e
territorit, fokusohet në ruajtjen e vlerave dhe
resurseve mjedisore dhe bujqësore duke
vendosur kufizimin e urbanizimit, nëpërmjet
densifikimit dhe rigjenerimit të qendrave
urbane.
Konsolidimi synon frenimin e zhvillimeve
të reja jashtë zonave ekzistuese urbane, në
territore natyrore, toka bujqësore, mjedise
me vlera peizazhistike, pranë bregdetit dhe
në zona të pakonsumuara nga veprimtaritë
ndërtimore deri më sot.
Plani propozon densifikimin inteligjent të
qendrave urbane përmes instrumenteve si
vija e gjelbër kufizuese e sistemit urban dhe
vendosia e zonave buferike për përjashtimin
e zhvillimit. Kjo përqasje ndaj zhvillimit
urban ka efekte të shumëfishta në zhvillimin
tërësor të vendbanimeve, duke mundësuar
eficentimin e investimeve në shërbime publike
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dhe infrastrukturë. Përgjatë brezit bregdetar
synohet rigjenerimi i zonave në qendrat urbane
dhe rurale që paraqesin potencial zhvillimi
të pashfrytëzuar si: stoku i ndërtesave të
pabanuara apo të papërdorura, ndërtesat
historike dhe kulturore të pashfrytëzuara,
objektet e braktisura ish-industriale. Kjo
përqasje ofron njëkohësisht zhvillimin socioekonomik të vendbanimeve dhe lokaliteteve
ekzistuese, dhe mbrojtjen e resureve të tjera
natyrore e bujqësore.
Zhvillimet e reja për ofrimin e akomodimit
turistik, do të orientohen për t’u zhvilluar
pranë qendrave urbane dhe lokaliteteve apo
vendbanimeve ekzistuese, për të shtuar
mundësinë e integrimit dhe punësimit të
komuniteteve lokale.
Shfrytëzimi i plazheve dhe potencialeve
bregdetare nga turistët, do të arrihet përmes
organizimit të transportit publik efikas duke
garantuar ruajtjen e natyrës, mjedisit dhe
hapësirës bregdetare.

PU3- Rigjenerimi i poleve urbane të
zhvillimit

PU5- Hapësirat komunitare
gjithëpërfshirëse

Njësitë e qeverisjes vendore duhet ta drejtojnë
zhvillimin dhe investimin në qendrat e tyre
urbane, për të rritur cilësinë e jetesës dhe
efikasitetin e shërbimeve. Për të realizuar
investime me vlerë të shtuar për rajonin dhe
komunitetin propozohet zbatimi i programeve
të rigjenerimit, të cilat duhet të përfshijnë
shumë sektorë, si: ekonomi, arsim, shëndet,
banim, punësim, strehim e mjedis. Këto
programe duhet të ndërthurin rigjenerimin
e komuniteteve me atë të zonave urbane,
nëpërmjet strategjive të zhvillimit dhe veprimit,
duke u mbështetur në parimet e mëposhtme:
rizhvillim, rehabilitim, rivitalizim, ruajtje e
trashëgimisë dhe mjedisit.

Brezi bregdetar duhet të kthehet në një
model të gjithëpërfshirjes për plotësimin e
nevojave të komuniteteve dhe të integrimit të
tyre në shoqëri dhe në ekonominë rajonale.
Hapësirat e përbashkëta duhet të ofrojnë
akses për të gjitha grupet dhe individët.
Hapësirat urbane, sheshet dhe infrastruktura
duhet të projektohen në mënyrë të tillë që të
plotësojnë nevojat e të gjitha komuniteteve
dhe veçanërisht të personave me aftësi të
kufizuara.
Hapësirat publike dhe të gjitha ndërtesat,
duhet të jenë fleksibël dhe të aksesueshme
nga përdorues të grupeve me nevoja dhe
karakteristika të ndryshme.

PU4- Integrimi i zonave informale

PU6- Rrjetet e lëvizshmerisë në qendrat
urbane

Fenomeni i zhvillimit informal në territor
vazhdon të mbetet një element shqetësues
për shoqërinë shqiptare. Në brezin bregdetar
ky fenomen është gjerësisht i pranishëm
dhe si rrjedhojë politika synon të ndihmojë
në përmirësimin e cilësisë urbane të këtyre
zonave, duke trajtuar problemin në dy drejtime
kryesore: në aspektin ligjor me mbylljen
formale të procesit të legalizimeve, dhe
në atë infrastrukturor me përmirësimin e
infrastrukturës dhe integrimin e komuniteteve
në qendrat urbane.
Politikat që adresojnë zgjidhjen e problemeve
të informalitetit duhet të bazohen në
kuptueshmërinë e pabarazive sociale të
shprehura në hapësirë si dhe në natyrën
shumëdimensionale të problematikave sociale.
Zonat informale duhet të mbështeten me
shërbime komunitare, që nxisin shkollimin
dhe punësimin e specializuar dhe nxisin
ekonomin lokale. Përmes planeve të
përgjithshme vendore, duhet të përcaktohen
kriteret për përmirësimin e kushteve të jetesës
në këto territore. Këto instrumente duhet
të mbështesin zhvillimin e infrastrukturës
fizike si dhe mundësive për rivitalizimin e
komuniteteve.

Lëvizshmëria urbane duhet të zhvillohet
e orientuar drejt transportit publik, për të
plotësuar nevojat e lëvizjes së banorëve,
turistëve dhe të shërbimeve të ofruara nga
bizneset, për të siguruar një jetesë cilësore
dhe lëvizshmëri efikase në terma kohore.
Synohet ndërtimi i rrjeteve të lidhura nën një
cikël të vazhduar, duke balancuar shfrytëzimin
e territorit dhe përdorur mënyra të integruara
të lëvizjes në të gjitha modalitetet e transportit:
rrugor, hekurudhor, ujor e ajror.
PU7- Rritja e efikasitetit energjetik në
qendrat urbane
Përmirësimi i efikasitetit energjetik duhet
të bazohet në uljen e kostove të shpenzuara
në energji, në rritjen e cilësisë së jetesës, si
dhe në mbrojtjen e mjedisit. Bashkitë e brezit
bregdetar duhet të rrisin efikasitetin energjetik
në qendrat urbane duke garantuar eficencë në
përdorimin e rrjeteve energjitike, për ndriçimin
e hapësirave dhe strukturave publike, duke
synuar rigjenerimin e plotë të tyre për të
mundësuar uljen e përdorimit të energjisë
elektrike, duke përdorur burime alternative
energjetike.
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OSU.2 Ruajtja e arkitekturës
tradicionale dhe rivitalizimi i
lokaliteteve në brendësi të territorit

PU8- Rehabilitimi i vlerave kulturore
nëpërmjet ruajtjes së objekteve
tradicionale

Zhvillimet urbane në brezin bregdetar kanë
pasur tendencë të përqëndrohen sa më pranë
vijës së bregdetit, duke kërcënuar ndjeshëm
potencialet e kësaj vije si dhe të zonave
përreth saj. Këto zhvillime përgjithësisht nuk
jane bazuar në vlerat historike, kulturore
dhe arkitektonike autentike të vendbanimeve
ekzistuese, duke sjellë kështu humbjen apo
zbehjen e karakterit unik të brezit bregdetar.
Plani propozon promovimin e vlerave unike
te arkitekturës së qendrave urbane dhe
lokaliteteve të këtij brezi të ndërlidhura me
vijën bregdetare. Kjo realizohet duke nxitur
rehabilitimin e aseteve ekzistuese si dhe duke
vendosur kritere të reja për përdorimin e
materialeve vendase në zhvillimet e ardhshme,
duke garantuar ruajtjen dhe rritjen e vlerave
autentike në fashën bregdetare.

Rehabilitimi dhe rigjenerimi i vlerave të
objekteve tradicionale në brezin bregdetar
paraqitet si faktor kryesor për të zhvilluar
karakterin unik të tij në krahasim me vendet
e tjera të rajonit Mesdhetar. PINs propozon
rigjenerimin e këtyre vlerave të ndërlidhur me
zhvillimin e zonave dhe poleve të rigjenerimit,
për të garantuar mundësi të shtuara për
vënien në përdorim të këtyre aseteve kulturore
në dobi të ekonomisë vendase.
PU9- Rigjenerimi i lokaliteteve në brendësi
të territorit
Rivitalizimi i lokaliteteve në brendësi të
territorit me vlera unike dhe të paeksploruara,
përbën një potencial dhe atraksion për
zhvillimin e mënyrave të tjera të turizmit.
Plani synon që përmes zhvillimit të
infrastrukturës dhe shërbimeve në këto
lokalitete të mundësojë integrimin e tyre dhe
të komuniteteve me zonat turistike në vijën
bregdetare.

Figura 4.3 Rivitalizimi i lokaliteteve në brendësi të territorit
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PU10- Integrimi i zhvillimeve të reja me
potencialet ekzistuese të lokaliteteve

PU11- Ruajtja e vlerave arkitektonike
tradicionale në zhvillimet e reja urbane

Për të ruajtur dhe nxitur zhvillimin e vlerave
historike, kulturore dhe arkitektonike në
lokalitetet tradicionale, zhvillimet e reja urbane
në brendësi të territorit pranë lokaliteteve
duhet të shoqërohen me instrumente
lehtësues zhvillimi për të mundësuar
kështu kushtet e nevojshme për tërheqjen
e investimeve në mënyrë të kontrolluar.
Synohet vendosja e parametrave të zhvillimit
si kusht për ruajtjen e identitetit dhe siluetës
karakteristike të këtyre qendrave dhe të
peizazhit përreth tyre.
Zhvillimi i zonave të reja dhe resorteve turistike
në fashën bregdetare duhet të bazohet në
parimin e klasterizimit. Në varësi të karakterit
të zonave bregdetare, pozicionimi i këtyre
strukturave duhet të realizohet në vendet
e përshtatshme që favorizojnë integrimin
e komuniteteve lokale me zhvillimet e reja
turistike. Parimi kryesor që duhet të ndjekin
këto lloj zhvillimesh do të jetë integrimi i tyre
me zhvillimet ekzistuese duke kontribuar në
forcimin e identitetit lokal (duke respektuar
arkitekturën tradicionale të zonës dhe
materialet lokale).

Përshtatja e teknikave tradicionale në
arkitekturën e zhvillimeve të reja, do të
mundësojë harmonizimin e zhvillimit me
natyrën, duke mundësuar kështu ndërlidhje
midis zhvillimit në zonat bregdetare me zonat
urbane në brendësi të territorit, në mënyrë që
të ruhen potencialet dhe të promovohen vlerat
e lokaliteteve.

REHABILITIMI I
NDËRTESAVE
TRADICIONALE

SUBVENCIONIMI I
NDËRTESAVE
TRADICIONALE

PROMOVIMI
I VLERAVE
KULTURORE

Figura 4.4 Ruajtja e arkitekturës tradicionale për zhvillimet e reja
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4.2 Përmirësimi i
lëvizshmërisë dhe zhvillimi
i sistemit infrastrukturor
- Integrimi në rrjetet e infrastrukturave
ndërkombëtare të vendeve të Mesdheut
për rritjen e efiçencës në shkëmbimin e
flukseve, duke mundësuar aksesueshmëri dhe
promovim efektiv të brezit bregdetar.
- Zhvillimi i lëvizshmërisë nëpërmjet krijimit
të rrjeteve dhe nyjeve rugore ndërrajonale, që
rrisin efiçencën kohore të lidhjes së qendrave
të rajonit mesdhetar e ballkanik ndërmjet tyre,
duke ofruar mundësi shkëmbimi mjetesh e
modalitetesh levizje.
- Krijimi i mënyrave të ndërthurura të
transportit me qëllim përmirësimin e lidhjeve
për bizneset dhe furnitorët si dhe të aksesit
të individëve në shërbimet e ofruara rajonale,
nëpërmjet zhvillimit të portave hyrëse
e dalëse kufitare dhe rajonale, rrugore,
hekurudhore,detare e ajrore.
- Zhvillimi i rrjeteve me standarde të unifikuara
të trasmetimit të energjisë dhe TIK me vendet
e rajonit Mesdhetar, për të rritur efiçencën
e shkëmbimit dhe për të siguruar energji të
pandërprerë gjatë gjithë vitit.
- Krijimi i mënyrave të lëvizjes së
shëndetshme, pa ndotje, për këmbësorët
e banorët e qendrave urbane dhe lokale në
rajon.

Target për 2030:
1. rigjenerimi i plotë i linjës hekurudhore VeriJug si dhe lidhja efiçente me portat kufitare
tokësore e ajrore;
2. reduktim i përdorimit të automjeteve
individuale me 30% nëpërmjet zhvillimit të
rrjetit të trasportit publik intermodal si dhe
eficentimi i transportit publik interurban me 60
% nëpërmjet krijimit të rrjeteve dhe nyjeve të
unifikuara në lëvizshmëri;
3. zhvillimi i 400 km rrugë për biçikleta në të
gjithë brezin bregdetar;
4. zhvillim i plotë i sistemeve unazore rrugore
të qendrave primare si dhe realizimi i 6
bajpaseve në qendrat urbane dytësore;
5. ndërlidhja me rrjetet TIK e të gjitha
qendrave urbane, duke garantuar shërbim
publik në rrjet për të gjithë banorët dhe
bizneset lokale;
6. përfundimi i plotë i sistemit të unazave
energjetike që ndërlidhin qendrat urbane të
brezit bregdetar me vendet fqinje.

Figura 4.5 Integrimi në rrjetin e infrastrukturës mesdhetare
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OSI.1 Integrimi në rrjetin e
infrastrukturës mesdhetare
Për shkak të zhvillimeve historike, Shqipëria
është ende e paintegruar në rrjetet e
infrastrukturës mesdhetare bregdetare.
Objektivi synon integrimin e bregdetit shqiptar
në rrjetin mesdhetar të transportit për rritjen
e efiçencës të shkëmbimit të flukseve dhe
krijimin e avantazheve komplementare që sjell
bashkëpunimi me vendet e Mesdheut duke
siguruar aksesueshmëri fizike energjetike dhe
digjitale.

OSI.2 Përmirësimi i infrastrukturës
dhe rritja e aksesit në hapësirën
bregdetare
Prioritarizimi i investimeve në infrastrukturë
dhe telekomunikacion do të zhvillohet sipas
hierarkisë së qendrave urbane, duke siguruar
kështu mundësi zhvillimi bazuar në nevojat
dhe prioritetet e këtyre qendrave. Plani nxit
zhvillimin e lidhjeve të rrjeteve të lëvizshmërisë
dhe TIK, bazuar në sisteme unazore të
ndërlidhura, që ofrojnë kushte për operim
efikas në rrjete më të gjera.

PI1- Lidhja me rrjetin e infrastukturës
mesdhetare bregdetare

PI3- Ndërthurja e transportit detar me atë
tokësor

Mungesa e integrimit me rrjetin e
infrastrukturës mesdhetare, ka sjellë
aksesueshmëri të dobët të hapësirës
bregdetare shqiptare në nivel ndërkombëtar.
Ndërlidhja e portave hyrese kombëtare me
këto rrjete tokësore, detare dhe ajrore do
të krijojë lehtësi dhe konkurrueshmëri të
lartë për turizmin në zonën bregdetare. PINs
synon zhvillimin e lidhjeve efektive të portave
hyrëse e dalëse të kësaj fashe me pellgun
e Mesdheut, duke u orientuar zhvillimin e
akseve rrugore, hekurudhore, portuale dhe
aeroportuale. Zhvillimi i akseve bregdetare
panoramike paraqitet si nevojë prioritare, e
cila ka për qëllim integrimin e vijës bregdetare
shqiptare me atë të shteteve fqinje.
Plani nxit bashkëpunimin ndërkufitar
në turizëm dhe ekonomi, me qëllim
forcimin e marrëdhënieve me vendet fqinjë
për shkëmbimin e vlerave kulturore dhe
përfitimeve në shërbime.

Ndërlidhja e infrastrukturës tokësore me atë
detare do të mundësojë aktivizimin e zonës
detare 12 milje, përdorimin në mënyrë efiçente
të potencialeve aktuale, diversifikimin e
paketës turistike dhe aksesimin më të mirë të
brezit bregdetar.
PINs nxit rigjenerimin e zhvillimin e portave
hyrëse detare, të bazuara mbi potencialet
aktuale të pashfrytëzuara si dhe në ndërtimin
e mundësive të reja të aksesit e ndërlidhjes,
duke krijuar kështu mundësi të reja për
shkëmbimin e mënyrave të transportit me
përfitime të shumëfishta si për mjedisin ashtu
dhe për ekonominë.

PI2- Integrimi i hekurudhës dhe porteve në
rrjetin ndërkombëtar
Transporti hekurudhor paraqitet si shtylla
e zhvillimit në aksesin ndërkombëtar për
fushën e transportit. Plani synon zhvillimin e
infrastrukturës së integruar hekurudhore, që
ndërlidh në një rrjet korridoret rrugore, polet
ekonomike, portet, aeroportet dhe qendrat
urbane. Integrimi i rrjetit hekurudhor me pikat
e hyrjes dhe të daljes nga territori shqiptar do
të fuqizojë rolin e porteve për shkëmbimin e
mallrave dhe njerëzve në nivel ndërkombëtar.

PI4- Krijimi i stacioneve të lëvizjes së
integruar
Zhvillimi i alternativave dhe modaliteteve të
ndryshme të lëvizjes si dhe rritja e flukseve
të përdorimit të tyre, kërkon krijimin e pikave
të reja të përbashkëta të stacionimit. PINs
bazuar në parimet e PPK nxit krijimin e
stacioneve multimodale në rang kombëtar,
që do të mundësojnë rritjen e efiçencës
kohore për ndërlidhjen e qendrave urbane,
poleve dhe zonave strategjike ekonomike dhe
turistike. Falë përdorimit të mjeteve publike
të transportit arrihet koordinimi i aksesit
duke garantuar njëkohësisht ulje të impaktit
mjedisor të transportit të pavarur individual
dhe përfitime të shtuara në punësimin dhe
ekonominë vendase.
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OSI.3 Infrastruktura “Soft” turistike
Zhvillimi dhe përdorimi i infrastrukturës soft
(së lehtë) në zonat e ndjeshme (natyrore/
kulturore) dhe kombinimi i itinerareve dettokë mund të përdoret si një instrument
për aktivizimin e zonave me potencial për
zhvillimin e turizmit, si zonat e mbrojtura
mjedisore dhe zonat me vlera të mëdha
peizazhistike. Kjo përqasje do të garantojë
ndërthurjen e transportit publik dhe privat
për aktivizimin e zonave me potenciale të tilla
përmes infrastrukturës soft, duke përdorur
rrjetet unazore dhe korridoret natyrore që
mundësojnë eksplorimin e gjithë resurseve
natyrore e kulturore në zona të veçanta të
hapësirës bregdetare.
Synohet rritja e aksesit në pikat me potencial
turistik përmes korridoreve natyrore, guidave
për këmbësorë, biçikleta, transport publik
me ndotje të ulët ambientale, të drejtuara
nga tabela orientuese (të përshtatshme për
mjedisin), për të aktivizuar lokalitetet në
bregdet dhe në brendësi të territorit.

PI6- Nxitja dhe përmirësimi i
infrastrukturës për biçikleta dhe
këmbësorë
Infrastruktura soft e rrjetit të çiklizmit jashtë
rrjetit rrugor dhe shtigjet për këmbësorë janë
metodat e lëvizshmërisë, të cilat mundësojnë
lehtësi në aksesin e zonave turistike me status
të veçantë mbrojtje. Nxitja dhe promovimi i
një rrjeti të tillë lëvizshmërie përgjatë zonës
bregdetare vjen si domosdoshmëri për të
aksesuar numrin e lartë të aseteve natyrore
dhe zonave të mbrojtura të ndodhura në këtë
brez.
Shtigjet e biçikletave të alternuara me
transportin këmbësor dhe me llojet e tjera
të lëvizshmërisë do të rrisin aksesin e brezit
bregdetar dhe lokaliteteve në brendësi të
territorit, duke garantuar promovim të vlerave,
dhe mbrojtje nga fluksi i pakontrolluar i
automjeteve.

PI5- Aplikimi i rrjetit unazor në
infrastrukturë
Aplikimi i rrjetit unazor të infrastrukturës soft
për zonat peizazhistike dhe zonat me potencial
të lartë turistik mjedisor do të mundësojë
lehtësi në akses dhe promovim të vlerave të
brezit bregdetar. Synohet aplikimi i këtij rrjeti
të transportit ekologjik në zonat e mbrojtura
mjedisore dhe në zonat me potencial të lartë
turistik, duke kombinuar gjithashtu transportin
publik tokësor me atë detar.
Ndërthurja e aktiviteteve me llojet e ndryshme
të transportit (“ferryboat”, tragete të vogla,
barka me vela, eko-bus, biçikleta, tren etj.)
përgjatë bregdetit do të mundësojë një
aksesim dhe promovim më të mirë të vlerave
bregdetare.

Figura 4.6 Aksesimi i qendrave në brendësi të territorit
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Figura 4.7 Aktivizimi i zonave potenciale përmes infrastrukturës

OSI.4 Zhvillimi i transportit dhe aksesit
në hapësirën detare
Hapësira e 12 miljeve detare përbën një aset
kombëtar ende të pashfrytëzuar në aspektin
ekonomik dhe turistik. Për zhvillimin dhe
shfrytëzimin e mirëkontrolluar të saj synohet
nxitja e zhvillimit të hapësirave në shërbim të
ekonomisë detare dhe peshkimit, nëpërmjet
fuqizimit të porteve, marinave, transportit
detar dhe zonave të menaxhuara të ekonomisë
nënujore.
Aktivizimi në shërbim të ekonomisë i kësaj
hapësire do të rrisë ndjeshëm dhe në mënyrë
të drejtpërdrejtë përparësitë e saj në ekonomi
dhe do të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin e
turizmit.

PI7- Rivitalizimi i porteve dhe moleve
ekzistuese si stacione publike për
transportin detar
Marinat, portet dhe molet ekzistuese, mbartin
potenciale të pashfrytëzuara përshtatjeje
dhe rifunksionalizimi për përdorime të tjera
si: krijimi i stacioneve publike detare duke
dhënë kontribut në rivitalizimin e transportit
detar, krijimi i aktiviteteve në lidhje me sportet
ujore, ngritja e shërbimeve të lundrimit në
lidhje me turizmin, shkollimi profesional i
lidhur me ekonominë detare dhe turizmin,
edukimi i fëmijëve me kulturën e lundrimit dhe
aktiviteteve të lidhura me detin, rigjallërimi
i traditës së peshkimit (porte peshkimi) me
gjithë shërbimet e tjera që e përbëjnë këtë
sektor (përgatitja e rrjetave të peshkimit,
markatat e peshkut), që janë pika të forta të
vendeve bregdetare me rëndësi për ekonominë
lokale dhe kombëtare.
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Figura 4.8 Mbulimi i zonës bregdetare me energji gjatë gjithë vitit
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Figura 4.9 Eficiencë energjie në ndërtim
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DHJETOR

OSI.5 Mbulimi gjithëvjetor me energji i
brezit bregdetar
Energjia përbën një ndër shërbimet primare
që duhet të ofrohen dhe garantohen me cilësi
dhe efiçencë të lartë për brezin bregdetar, si
një zonë e rëndësisë kombëtare për zhvillimin
e turizmit.
Plani vendos si qëllim primar zhvillimin
e rrjetit të integruar të interkonjeksionit
për lidhjet e energjisë elektrike me
vendet e Mesdheut si dhe për zhvillimin e
infrastrukturave dhe rrjeteve të ndërlidhura
TIK në raport me to.
Synohet njëkohësisht nxitja e përdorimit të
energjisë së rinovueshme dhe alternative,
bazuar në resurset dhe potencialet e vendit
si dielli dhe era, për të mundësuar mbulim të
plotë të territorit me energji për gjatë gjithë
vitit.
PI8- Rritja e efiçencës së rrjetit të
energjisë elektrike
Rritja e efiçencës së energjisë elektrike
në të gjitha qendrat e urbanizuara do të
realizohet përmes shtrirjes dhe zhvillimit të
infrastrukturës elektrike në këto zona duke
garantuar stacione dhe linja interkonjeksioni
të ndërlidhura në rrjet në formë unazore, që
garantojnë stabilizimin e rrymës energjetike
falë burimeve të ndryshme rajonale.
PI9- Diversifikimi dhe zhvillimi i
alternativave të reja të burimeve
energjetike
Pozita e favorshme e brezit bregdetar shfaq
potencial të lartë për korrjen e energjisë
diellore nëpërmjet ndërtimit të parqeve
fotovoltaike.
Shfrytëzimi i energjisë diellore paraqitet si
faktor efektiv për diversifikimin e burimeve
dhe menaxhimin e riskut ndaj thatësirave të
shtuara si rrjedhojë e ndryshimeve klimatike.
PINs propozon zhvillimin e rrjeteve dhe zonave
prioritare për ndërtimin e infrastrukturës
së nevojshme për shfrytëzimin e këtyre e
këtyre burimeve, duke mundësuar kështu
menaxhimin dhe tregtimin e tepricave
energjitike edhe në rrjetet ndërkombëtare.

4.3 Zhvillimi i sistemit
bujqësor dhe përmirësimi
i cilësisë së produkteve
bujqësore
Sistemi bujqësor përbën një nga degët
kryesore të zhvillimit ekonomik që prek
ultësirën bregdetare. Plani propozon zhvillimin
e tij duke përcaktuar zonat kryesore të
specializuara në drejtimin bujqësor si dhe
duke identifikuar infrastrukturat e nevojshme
në shërbim të bujqësisë, të mbështetura
nga zhvillimi i NVM-ve dhe inovacioni në
sipërmarrje.
Target për 2030:
1. rritja e PBB nga bujqësia me 3%;
2. rritja e produktivitetit të punës në bujqësi
me të paktën 6% në vit për njësi vjetore pune;
3. rritja e produktivitetit të punës në
agropërpunim me të paktën 5% në vit për njësi
vjetore pune;
4. rritja e përmasës mesatare të fermave
tregtare në 5-7 ha;
5. rigjenerimi me 70% i infrastrukturës
vaditëse bujqësore në ultësirën perëndimore;
6. zhvillimi dhe efiçentimi me 80% i kanaleve
kulluese bujqësore;
7. zhvillimi i 6 unazave rrugore bujqësore
rajonale;
8. zhvillim i 5 qendrave rajonale të tregtimit të
produkteve bujqësore;
9. krijimi i 5 agro-inkubatorëve rajonal si dhe
zhvillimi i 8 qendrave rajonale laboratorike për
produkte bujqësore të certifikuara.

OSB.1 Zhvillimi i sistemit bujqësor
Për shkak të zhvillimeve informale dhe
tendencës së zhvillimit individual në njësi
të vogla, bujqësia ka pasur kontribut të ulët
në krahasim me potencialet territoriale në
vend. PINs synon vendosjen e standardeve
mbi përdorimin e tokës në zonat bujqësore,
duke synuar konsolidimin e tokës bujqësore,
rritjen e madhësisë së fermave, efiçentimin
e rrjeteve dhe infrastrukturave mbështetëse,
dhe zhvillimin e ekonomisë së ndërlidhur mes
bujqësisë, agroturizmit dhe natyrës.
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Tregu Ndërkombëtar

Tregu Kombëtar

Qendër
shpërndarje
Figura 4.10 Fuqizimi i sektorit të bujqësisë si një sektor primar në ekonomi

PB1- Mbrojtja dhe zhvillimi i sistemit
bujqësor
Sistemi bujqësor i formuar nga tërësia e
territoreve dhe strukturave në funksion të
bujqësisë, do të zhvillohet i orientuar drejt
konsolidimit të tokës bujqësore në proporcion
me prodhimtarinë e saj.
Synohet reduktimi i fragmentimit të tokës
bujqësore, për të siguruar rritjen e efikasitetit
të prodhimtarisë së fermave.
Duke krijuar një qasje të re drejt strukturimit
të përdorimit të territorit me potencial për
zhvillimin e sektorit të bujqësisë, sipas
kulturave tradicionale: ullishtet, vreshtat,
pemët frutore, agrumet, bimët e arave etj.,
mundësohet rritja e prodhimit dhe diversifikimi
i gamës së produkteve lokale.
PB2- Krijimi i ekonomisë së shkallës në
bujqësi
Plani synon zhvillimin e ekonomisë së
shkallës dhe orientimin e bujqësisë drejt
fermave tregtare të specializuara me madhësi
mesatare deri në 5 ha, të cilat në bashkëpunim
me kooperativat dhe njësitë e vogla bujqësore
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do të mund të diversifikojnë produktin
bujqësor bazuar në tipologjitë e varieteteve
lokale. Ekonomia e shkallës do të arrihet
përmes rajonalizimit të produktit bujqësor,
me qëllim zhvillimin e plotë të zinxhirit rajonal
të produktit. Efiçentimi dhe rritja e sasisë
së prodhimit mundësohet nga prodhimi
i klasterizuar, ku njësitë e specializuara
bujqësore prodhojnë produkte komplementare
për njëra-tjetrën, duke zhvilluar kështu një
cikël të vazhduar për plotësimin e zinxhirit të
vlerës së produktit e duke garantuar kushtet
për konkurrencë edhe jashtë vendit.
PB3- Rigjenerimi i sistemeve dhe
infrastrukturave mbështetëse të bujqësisë
Ndonëse resurset në vend janë të shumta,
prodhimi bujqësor shqiptar renditet larg
standardeve të certifikimit në tregjet europiane
për arsye të ndryshme, gjë që bëhet pengesë
për shitjen dhe eksportin e tyre si marka të
regjistruara.
Plani mbështet zhvillimin e infrastrukturave
dhe sistemeve të certifikuar të furnizimit me
ujë për zhvillimin e vaditjes së produkteve, si
dhe nxit njëkohësisht zhvillimin e rrjeteve të

kullimit të tokës bujqësore për të garantuar
uljen e riskut në sektorin e agrobujqësisë në
rastet e fatkeqësive natyrore. PINs propozon
gjithashtu mbulimin e territorit bujqësor me
rrjet infrastrukturor të ndërlidhur në shkallë
rajonale për të mundësuar akses të shpejtë
të produkteve në tregjet rajonale, duke
synuar dërgimin e produkteve të freskëta te
konsumatori.

OSB.2 Zhvillimi i ciklit të produkteve
dhe infrastrukturave mbështetëse
Krijimi i një ekonomie me cikël të mbyllur
bazohet në ndërtimin e rrjetit të plotë të
aktorëve që marrin pjesë në këto shkëmbime
ekonomike. Ministria e linjës si dhe bashkitë
e këtij brezi duhet të krijojnë kornizat
operacionale efiçente ligjore, fiskale dhe
territoriale për zhvillimin e këtyre operatorëve
dhe strukturave shoqëruese. Bashkitë
duhet të garantojnë ofrimin e territoreve të
përshtatshme për këto struktura mbështetëse,
përfshirë këtu qendrat e kontrollit dhe
monitorimit, po ashtu edhe ato të magazinimit
e përpunimit të produkteve.

PB4- Certifikimi dhe marketimi i produktit
bujqësor
Krijimi i markës për produktet lokale është i
domosdoshëm pasi ndikon në diferencimin e
cilësisë dhe rritjes së besimit të konsumatorit
në to. PINs propozon zhvillimin e qendrave
rajonale dhe lokale për eficientimin e ciklit
të shitjes së produkteve bazuar në punën e
qendrave laboratorike, zyrave të certifikimit,
agro-inkubatoreve e zyrave të gjetjes e shitjes
së produkteve në tregjet globale. Kështu,
plani synon rritjen e konkurrueshmërisë së
produkteve vendase në rang global, nëpërmjet
pajisjes së produktit me marka të regjistruara
e patentuara. Bashkitë duhet të garantojnë si
hap të parë, sipërfaqet e nevojshme territoriale
për zhvillimin e këtyre strukturave në sitemin
bujqësor, e më pas të ndërtojnë standarde
zhvillimi e marketimi për produktet, bazuar
në shembujt më të mirë të zhvillimit lokal e
rajonal.
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Figura 4.11 Shtimi i zonave të mbrojtura natyrore
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4.4 Mbrojtja e mjedisit
dhe zhvillimi i sistemit ujor
e natyror
Mbrojtja e territorit dhe në veçanti e resurseve
natyrore e ujore kombëtare paraqitet si
domosdoshmëri për zhvillimin e brezit
bregdetar.
Plani synon shtimin e zonave të mbrojtura
si dhe rritjen e shkallëve të mbrojtjes,
ndërkohë që propozon paralelisht zhvillimin
e ndërlidhjes së tyre përmes korridoreve
ekologjike.
Këto korridore duhet të lidhin asetet natyrore
të hapësirës bregdetare, duke përfshirë
të gjitha zonat e mbrojtura dhe habitatet
ekologjike tokësore e detare, rrjedhat lumore,
pyjet dhe zonat peizazhistike pjesë apo jo të
vendbanimeve urbane e rurale.
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit dhe aksesit
në detet Adriatik dhe Jon, duhet të realizohet
nëpërmjet përdorimit të teknologjive me zero
emetim të dëmshëm, si kundërpërgjigje ndaj
ndryshimeve klimatike.
Target për 2030:
1. shtimi me 30% i zonave të mbrojtura
natyrore si dhe krijimi i rrjeteve të parqeve në
nivel vendor dhe rajonal;
2. krijimi i korridoreve të gjelbër përgjatë 7
lumenjve kryesorë te vijës bregdetare;
3. reduktimi me 80% i derdhjeve të mbetjeve
dhe ndotjes nga qendrat urbane në lumenjtë e
brezit bregdetar;
4. përmirësimi me 30% i cilësisë së ujit, florës
dhe faunës në plazhet e detit Adriatik dhe 20%
në detin Jon;
5. reduktimi me 25% i emetimeve të dëmshme
në ajër (CO2).
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OSM.1 Aksesimi dhe aktivizimi i rrjetit
të zonave të mbrojtura mjedisore
Mbrojtja e territorit dhe veçanërisht e zonave
të mbrojtura kombëtare është prioritet për
zhvillimin e brezit bregdetar.
Plani synon shtimin e sipërfaqes së zonave të
mbrojtura mjedisore si dhe rritjen e kategorisë
së mbrojtjes së tyre.
Në zonat e mbrojtura, plani propozon
përfshirjen e zonave të rrezikuara natyrore,
zonave me potenciale panoramike e
peizazhistike, si dhe zonave detare me vlera
të veçanta për t’u mbrojtur. Kjo përqasje do
të bëjë të mundur jo vetëm ruajtjen e vlerave
të tyre, por edhe krijimin e mundësive për një
zhvillim të qëndrueshëm të sistemit natyror e
atij ujor.
PM1- Zhvillimi i rrjetit të zonave të
mbrojtura mjedisore
Mbrojtja dhe zhvillimi i ekosistemit natyror
të brezit bregdetar propozohet të kryhet
nëpërmjet ndërlidhjes së zonave të mbrojtura
mjedisore, të përbëra nga rrjeti i sistemit
natyror të parqeve e zonave të mbrojtura
mjedisore si dhe nga rrjeti i sistemit ujor të
zonave të mbrojtura mjedisore. Kjo lidhje do
të realizohet përmes korridoreve të gjelbra
ekologjike, në nivel vendor, rajonal e kombëtar.
Plani propozon kufizimin e zhvillimeve në
afërsi të rrjedhave e brigjeve lumore, duke
mundësuar kështu ruajtjen dhe kthimin e
tyre në korridore natyrore peizazhistike, që
krahas luajtjes së rolit të kalimeve ekologjike
për faunën e vendit tonë përbëjnë edhe një
potencial të rëndësishëm për zhvillimin e ekoturizmit.

OSM.2 Rigjenerimi i peizazhit të zonave
të lira natyrore

OSM.3 Zhvillimi i rrjeteve të
menaxhimit të mbetjeve

Zhvillimet intensive dhe të pakontrolluara
vitet e fundit kanë sjellë dëmtimin e sistemit
natyror, duke përfshirë si zonat me vlera
peizazhistike ashtu dhe zonat e mbrojtura.
Ruajtja dhe rigjenerimi i vlerave peizazhistike
nga të gjithë faktorët e mundshëm që e
rrezikojnë brezin bregdetar është një nga
synimet sektoriale të PINs.
Plani i bregdetit gjithashtu evidenton të gjitha
zonat e rrezikuara natyrore, dhe orienton
rigjenerimin e tyre për të mundësuar mbrojtjen
e zhvillimeve urbane në zona të sigurta nga
fatkeqësitë natyrore.

PINs propozon rajonalizimin e menaxhimit të
mbetjeve bazuar në distancat dhe kapacitetet
përkatëse për njësi banorësh. Propozohet
vendosja e hierarkisë së menaxhimit të
integruar në varësi të qendrave urbane dhe
rurale, duke synuar mbrojtjen e mjedisit dhe
përmirësimin e cilësisë së jetesës në çdo
vendbanim.

PM2- Pyllëzimi i zonave të lira natyrore
PINs propozon rigjenerimin e hapësirave të
lira natyrore dhe territoreve në shërbim të
mbrojtjes së ekosistemeve dhe mbrojtjes ndaj
faktorëve klimatik.
Një nga nevojat më emergjente për
rigjenerimin e zonave natyrore është shtimi i
sipërfaqeve të pyllëzuara, sidomos në zonat në
afërsi të bregdetit të rrezikuara vazhdimisht
nga erozioni, rrëshqitjet dhe përmbytjet.
PM3- Menaxhimi i rrezikut nga fatkeqësitë
natyrore
Ndërgjegjësimi i banorëve të brezit bregdetar
ndaj rrezikut të fatkeqësive natyrore në
kushtet e ndryshimeve klimatike merr një zë
të veçantë në administrimin e territorit nga
njësitë e qeverisjes vendore. Informimi dhe
prioritarizimi i masave dhe territoreve në
kundërpërgjigje të rrezikut duhet të zhvillohet
nëpërmjet krijimit të strukturave dhe fondeve
të posaçme.
Për të shmangur risqet e shtuara si në qendrat
urbane ashtu dhe në ato rurale, plani propozon
rritjen e ndërgjegjësimit të banorëve si dhe
prioritarizimin e përdorimit të territorit, duke
shmangur përdorimin e zonave të rrezikuara
nga përmbytjet dhe erozioni.

PM4- Mbetjet, kanalizimet dhe trajtimi i
ujërave të ndotura
Problemet e gjenerimit të mbetjeve dhe
menaxhimit të tyre janë të shumta dhe të
ndryshme. Sasitë më të mëdha të gjenerimit
të mbetjeve janë krijuar nga mbetjet e
materialeve inerte dhe mbetjet e ngurta
urbane. Plani propozon zhvillimin e zonave të
reja provizore dhe stacionare të menaxhimit,
të integruara në mënyrë eficiente mes tyre dhe
qendrave rajonale të grumbullimit dhe/ose
djegies.
Gjithashtu propozohet zhvillimi i stacioneve të
reja të trajtimit të ujërave të ndotura urbane, të
cilat do të mundësojnë përmirësimin e cilësisë
së ujit dhe rrjedhimisht edhe të gjendjes
së ekosistemeve lumore e ujore në rajonin
bregdetar.
PM5- Ruajtja dhe menaxhimi i burimeve
ujore mbi dhe nëntokësore
Plani dikton dhe mbështet mbrojtjen e mjedisit
dhe sistemit ujor në veçanti nga ndotjet e
mbetjeve të lëngëta e të ngurta të sistemit
urban, si dhe të strukturave prodhuese
industriale brenda dhe jashtë zonave urbane.
Njësitë e qeverisjes vendore duhet të
garantojnë zhvillimin e urbanizimit të
shoqëruar me shfrytëzim të kontrolluar
dhe të planifikuar të territorit, duke krijuar
zona buferike për shfrytëzimin e ujërave
nëntokësore e mbitokësore, si dhe duke nxitur
kontrollin mbi shfrytëzimin e burimeve të
pellgjeve ujëmbledhëse për çdo territor.
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OSM.4 Përballja me ndryshimet
klimatike
Për Shqipërinë, megjithëse të dhënat historike
janë të kufizuara, sipas Komunikimit të Dytë
Kombëtar vihet re një rritje e temperaturave
dhe një ndryshim i frekuencës dhe sasisë së
reshjeve përgjatë vitit. Bazuar në projeksionet
e këtij raporti për vitin 2050, në stinën e verës
priten temperatura 2,4 - 3,1 gradë më të larta
se mesatarja aktuale. Gjithashtu, të dhënat
e viteve të fundit kanë treguar se Shqipëria
ka filluar të ndjejë efektet dhe ndikimin e
përmbytjeve thuajse të përvitshme, qofshin
këto përmbytje me periudhë shumë të
shpeshtë rikthimi (Shkodër 2013, Fier, Lushnjë,
Tiranë 2015), ashtu edhe përmbytje me
probabilitet kthimi 1/1000 vite (Shkodër 2010).
PM6- Marrja e masave zbutëse dhe
përshtatëse ndaj ndryshimeve klimatike
Ky plan dhe arritja e qëllimeve të tij në
ndërthurje me zhvillimin e qëndrueshëm
nuk mund të jetësohen pa një qasje integrale
të pikëpamjeve globale dhe evropiane ndaj
ndikimeve të klimës. Bazuar mbi këta faktorë
PINs propozon marrjen e masave zbutëse dhe
përshtatëse ndaj ndryshimeve klimatike, duke
e parë zhvillimin të integruar në dy nivele,
qendror dhe vendor në sistemin natyror, ujor e
bujqësor.
Plani synon zvogëlimin e emetimeve
të karbonit në të ardhmen, marrjen në
konsideratë të rrezikut nga përmbytjet,
erozionet dhe ndryshimin e vijës bregdetare,
si dhe inkurajon ripërdorimin e burimeve
ekzistuese si dhe përdorimin e burimeve të
rinovueshme për prodhimin e energjisë.
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4.5 Zhvillimi i
qëndrueshëm ekonomik
Si hapësirë e rëndësisë prioritare për
zhvillimin e vendit, brezi bregdetar do të
kthehet në një hapësirë konkurruese në
rajonin e Mesdheut, duke u fokusuar në
specializimin e funksioneve të qendrave
urbane dhe shërbimeve ekonomike të ofruara
në to.
Plani identifikon zonat prioritare për zhvillimin
ekonomik sipas sektorëve, duke e harmonizuar
atë me mbrojtjen e mjedisit dhe aseteve
territoriale të brezit bregdetar. Brenda tyre,
zonat do të ofrojnë shërbime të shumta dhe të
përziera, në bazën e parimit të klasterizimit,
duke synuar tërheqjen e talenteve dhe
investimeve të shëndetshme për territorin.
Target për 2030:
1. rritja e përgjithshme e PBB me 10%;
2. rritja e PBB nga turizmi me 2,8 %;
3. ulja e papunësisë te të rinjtë me 8%;
4. rritja e investimeve në teknologji me 8%;
5. hapja e 8 inkubatorëve të zhvillimit
ekonomik;
6. zhvillimi i zonave prioritare BID në qendrat
primare urbane si dhe zhvillimi i zonave TID.

OSE.1 Rritja e qëndrueshme ekonomike
në brezin bregdetar
Fuqizimi i infrastrukturave strategjike si
dhe zhvillimi i kapitalit njerëzor do të nxisin
ndërveprimin e rrjeteve të ekonomisë, duke
synuar krijimin e një force punëtore të
kualifikuar dhe përdorimin e teknologjive
bashkëkohore pa impakt negativ në mjedis.
Zhvillimi i integruar mes sektoreve të
ekonomisë së shërbimeve dhe turizmit,
bujqësisë, natyrës dhe kulturës, do të bëjnë të
mundur unifikimin, mbrojtjen dhe zhvillimin
e qëndrueshëm të brezit bregdetar duke
mundësuar kështu zhvillimin e një destinacioni
unik e të pastër që konkurron denjësisht me
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe
Mesdheut.
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Figura 4.12 Rritje ekonomike për brezin bregdetar
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Figura 4.13 Krijimi i klasterave të ndryshëm në turizëm

PE1- Zhvillimi i klasterizuar i sektorëve
prioritarë për ekonominë
Zhvillimi ekonomik i hapësirës bregdetare do
të vijë si rezultat i përdorimit të potencialeve
të territorit dhe burimeve njerëzore lokale, të
harmonizuara e balancuara me objektivat e
mëparshëm të lidhur me mjedisin e natyrën.
Territori dhe forca punëtore do të
specializohen sipas sektorëve prioritarë
që i përshtatën karakteristikave të tyre të

posaçme: bujqësia, turizmi, shërbimet,
logjistika, kultura dhe mjedisi.
Plani propozon ndërlidhjen e poleve
strategjike, zonave dhe qendrave urbane të
hapësirës bregdetare në formë të klasterizuar
duke zhvilluar si hap të parë infrastrukturat
fizike dhe rrjetet e ndërlidhjes e më pas
duke efiçentuar ofertën e produkteve dhe
shërbimeve falë specializimit të burimeve
njerëzore.
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Figura 4.14 Rritja e avantazhit konkurrues dhe krahasues

PE2- Rritje e efiçencës ekonomike përmes
zonave ekonomike dhe ekonomive të
shkallës
Krijimi i rrjeteve të ndërmarrjeve
komplementare që ndihmojnë njëra-tjetrën
drejt krijmit të një ekonomie me cikël të
mbyllur, do të krijojë mundësinë e zhvillimit të
ekonomive të shkallës duke nxitur shpërndarje
të barabartë të të ardhurave në territor si dhe
duke mundësuar bashkëveprimin me përfitime
të ndërsjella për sipërmarrësit. Kështu është
e mundur të garantohen kushtet e nevojshme
për rritjen e efiçencës në prodhim dhe
sigurimin e produkteve me kosto të ulët, që
të mund të konkurrojnë denjësisht në tregjet
globale.
PE3- Zhvillimi i inovacionit në sektorët e
ekonomisë
Inovacioni paraqitet si elementi kyç për
zhvillimin dhe menaxhimin e resurseve e
burimeve primare që ofron brezi bregdetar
shqiptar. Nxitja e tij si pasojë e ekonomisë së
klasterizuar, jo vetëm në sektorët teknologjikë,
do të mundësojë përhapjen e klimës së
sipërmarrjes në vend, duke sjellë krijimin
e vendeve të reja të punës me profile të
specializuara.
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Zhvillimi i burimeve njerëzore duhet t’i
përgjigjet nevojës për të krijuar identitetin e
një poli ekonomik ndërkombëtar, me fokus
rritjen e kapaciteteve në edukim, aftësim dhe
dije për inovacion.
Plani synon në të njëjtën kohë zhvillimin e
cilësisë së jetesës në qendrat urbane, për të
siguruar kushtet e nevojshme për tërheqjen e
talentit ndërkombëtar si dhe për zhvillimin e
mundësive të reja për tërheqjen e IHD-ve.
PE4- Rritja e kapaciteteve lokale në
sektorët turizëm, bujqësi, blegtori dhe
kulturë
Rajoni bregdetar haset shpeshherë me
problematikën e mungesës së kapaciteteve
të specializuara në fushat e shërbimit dhe
turizmit.
Për këtë arsye është e nevojshme ngritja e
infrastrukturës arsimore/edukuese ndihmëse
në fushën e turizmit, duke përfshirë shkolla
profesionale dhe universitete të profilizuara në
potencialet e posaçme që ofron secila zonë.
Për çdo njësi vendore që ndodhet në hapësirën
bregdetare propozohet ngritja dhe zhvillimi i
të paktën një qendre kërkimore arsimore të
përshtatur sipas karakterit të zonës.
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Figura 4.15 Zhvillimi i ekonomisë detare

OSE.2 Zhvillimi i ekonomisë detare
Brezi bregdetar përfaqëson zonën e rëndësisë
kombëtare për zhvillimin e ekonomisë turistike
dhe detare, përfshirë industritë e ndryshme të
transportit detar për menaxhimin e flukseve
të mallrave e të njerëzve, si dhe industritë
e lidhura me ekonominë blu si peshkimi,
akuakultura, dhe turizmi detar.
Plani orienton përdorimin efiçent të hapësirës
detare me funksione të prioritarizuara
në zhvillimin e tipologjive të ndryshme të
turizmit detar si dhe integrimin e plotë të vijës
bregdetare me hapësirën paralele në brendësi
të territorit, duke garantuar njëkohësisht zona
të qarta në mbrojtje të ekosistemeve mjedisore
dhe sistemit ujor në veçanti.
PE5- Krijimi i sistemit të grumbullimit,
tregtimit dhe rrjetit shpërndarës së
produkteve detare
Plotësimi i zinxhirit të vlerës së produkteve
detare do të bëjë të mundur zhvillimin e
sektorit të ekonomisë detare nëpërmjet
tregtimit dhe shkëmbimit të mallrave me të
gjitha vendet e rajonit.
Prodhimi, përpunimi dhe promovimi i
produkteve detare është domosdoshmëri për
zhvillimin e ekonomisë blu, ndaj plani nxit
zhvillimin e poleve të specializuara në qendrat
primare urbane me fokus infrastrukturën dhe
burimet njerëzore.

OSE.3 Zhvillimi i turizmit të ndërthurur
gjithëvjetor
Zhvillimi i turizmit në brezin bregdetar ka
si synim kryesor krijimin e një destinacioni
autentik, të shumëllojshëm e të pastër, me
asete natyrore dhe fizike që ofrojnë mundësi
për shërbime unike, falë historisë, kulturës
dhe natyrës së pasur.
Plani synon të ndërthurë shërbimet dhe
produktet cilësore të bizneseve me ofertën
turistike kulturore-historike-natyrore, si
dhe të ofrojë një cilësi të lartë shërbimi të
agro-turizmit në zonat rurale paralelisht me
zhvillimin e bujqësisë.
PE6- Ndërlidhja e zonave dhe burimeve
primare mjedisore e kulturore përmes
korridoreve natyrore
Plani nxit krijimin/konsolidimin e
destinacioneve të reja turistike që promovojnë
vlerat unike të territorit, historisë e kulturës,
si në vijën bregdetare ashtu dhe në brendësi të
territorit.
Këto destinacione/qendra urbane e rurale,
lidhen me njëra-tjetrën për të ndërtuar
itinerare të vazhduara që formojnë ofertën
turistike të brezit bregdetar shqiptar,
nëpërmjet korridoreve natyrore peizazhistike.
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PE7- Ndërlidhja e ekonomisë së
shërbimeve të qendrave urbane me ato
rurale

PE8- Zhvillimi i burimeve njerëzore
dhe promovimi i potencialeve të brezit
bregdetar

Qëllimi i planit është arritja e një zhvillimi
ekonomik të shpërndarë proporcionalisht në të
gjitha vendbanimet e fashës bregdetare.
Për këtë, turizmi do të zhvillohet në mënyrë të
alternuar duke përqëndruar në qendrat urbane
specializimin drejt shërbimeve të rekreacionit,
mirëqënies e shëndetit, por të mbështetura
nga produktet autentike natyrore, bujqësore e
kulturore të qendrave rurale.

Ngritja e infrastrukturave informuese,
marketuese dhe orientuese për potencialet e
bregdetit do të vijë e ndërlidhur me qendrat e
shkollimit të profilizuar për burimet njerëzore.
Edukimi i specializuar duhet t’i përshtatet
funksioneve të paracaktuara në bazë të
karakteristikave lokale për secilën zonë.
Plani nxit ndërtimin e një rrjeti të unifikuar të
institucioneve të specializimit dhe certifikimit
me fokus sektorin turistik.

Figura 4.16 Shndërrimi i bregdetit në një destinacion unik

Figura 4.17 Zgjatje e sezonit turistik
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OSE.4 Shndërrimi i bregdetit shqiptar
në një destinacion të pastër e unik
Shndërrimi i brezit bregdetar shqiptar në
një destinacion të pastër dhe unik mund të
realizohet vetëm duke garantuar përdorimin
e territorit në mënyrë të kontrolluar dhe
pa ndikuar negativisht në mjedis, duke
garantuar se flukset turistike do t’i përgjigjen
kapaciteteve të zonave të akomodimit në
lokalitete duke respektuar sistemin natyror,
ujor dhe vlerat historike e kulturore të
vendbanimeve.
PE9- Ruajtja e karaktereve të lokaliteteve
të zonës bregdetare
Nisur nga konsumimi i deritanishëm i territorit
përgjatë vijës bregdetare, plani i bregdetit
orienton zhvillimin urban drejt shfrytëzimit
të kufizuar të fashës së parë të bregdetit,
ndërkohë që nxit rigjenerimin e lokaliteteve më
në brendësi të territorit.
Avantazhet e zhvillimit të këtyre lokaliteteve
janë të shumëfishta, duke përfshirë aktivizimin
e potencialit ekzistues të banorëve të tyre, të
stokut ekzistues të ndërtimit, të vlerave unike
historike e kulturore, ndërkohë që pasuritë
natyrore e peizazhistike të territorit në bregdet
mbeten të paprekura dhe tërheqëse për
turistin.
Plani synon krijimin e modeleve të
qendrueshme të zhvillimit të shtrira në
territore më të gjera, duke ndërthurur turizmin
natyror e kulturor.
PE10- Promovimi dhe zhvillimi i vlerave e
potencialeve bregdetare
Përcaktimi i territoreve në funksion të turizmit
masiv e elitar, bazuar në atraksionet autentike
të vijës bregdetare, është i domosdoshëm.
Njësitë e qeverisjes vendore nëpërmjet
Planeve të Përgjithshme Vendore duhet të
përkufizojnë e rregullojnë zhvillimin e këtyre
territoreve kundrejt standardeve rigoroze,
për sa i përket kapaciteteve mbajtëse dhe
kushteve të infrastrukturës e hapësirave
publike, duke garantuar në çdo rast mbrojtjen
e resurseve bujqësore e natyrore.
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Strategjia dhe propozimet
e zhvillimit territorial

5.1 Integrimi i bregdetit
shqiptar në hapësirën
mesdhetare
Nga analizat ekonomike dhe sociale të
kontekstit ndërkombëtar për brezin bregdetar,
vihet re një ndërlidhje e dobët me hapësirën
territoriale tokësore e detare mesdhetare.
Deti i Mesdheut paraqet një potencial të lartë
për zhvillimin ekonomik lidhur me turizmin,
pasi në këtë hapësirë zhvillohet rreth 51% e
turizmit botëror.40
Bazuar në këto prioritete, qëllimi primar i
këtij plani është integrimi i brezit bregdetar në
hapësirën mesdhetare përmes propozimeve
të reja në infrastrukturat lidhëse, në
zhvillimin e bashkëpunimit ndërrajonal,
ekonomik e kulturor, nëpërmjet programeve
e projekteve të ndryshme ndersektoriale.
Forcimi i ndërveprimit dhe integrimi i vendit
në rajonin e Mesdheut do të mundësojë lehtësi
në zhvillimin e resurseve që mbart brezi
bregdetar shqiptar.
Plani synon një zhvillim të balancuar të brezit
bregdetar, për të mundësuar ruajtjen e aseteve
fizike, burimeve natyrore, kulturore historike
e sociale, e në të njëjtën kohë duke gjeneruar
ekonomi bazuar në traditat, kulturë dhe
40

BB, WTO (Organizata Botërore e Turizmit)
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produktin unik vendas.
Analizimi metabolik i territorit ripërcakton
mënyrën se si do të trajtohen zgjidhjet e
sfidave hapësinore urbane dhe të zhvillimeve
të tjera jashtë tyre, jo vetëm bazuar mbi
gjendjen aktuale, por edhe duke vlerësuar
potencialet e zhvillimit të së ardhmes, duke
analizuar marrëdhëniet dinamike midis
shoqërisë, natyrës dhe nevojës për zhvillim.
Tashmë më shumë se kurrë, jetesa
zhvillohet në territore të mëdha urbane, me
problematika komplekse që formojnë mjedisin
tonë urban, për këtë arsye plani vendos
hierarkinë e funksioneve të qendrave urbane të
cilat do të shërbejnë si pole zhvillimi të lidhura
ndërmjet tyre dhe me asetet natyrore të fashës
bregdetare. Kjo marrëdhënie e re simbiotike
do të lejojë zhvillimin e ekonomisë së integruar
sipas funksioneve si dhe do të nxisë krijimin
e tregjeve me funksione të larmishme
në sektorin e turizmit, duke mundësuar
një përgjigje të munguar për thithjen e
investimeve të huaja në sektorë të ndryshëm
të turizmit si dhe në mbrojtjen e zhvillimin
e territorit. Bazuar në këto marrëdhenie
komplementare, plani i analizon të ndërlidhura
fashat territoriale të brezit bregdetar me polet
e zhvillimit rajonal të PPK-së, së bashku me
potencialet e qendrave urbane e rurale.
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Harta 5.1 Potenciali i hapësirës mesdhetare41

5.2 Potencialet e brezit
bregdetar
Bazuar në analizat e mësipërme, zhvillimi i
territorit lidhet ngushtë me mbivendosjen e
karakteristikave të katër brezave vertikalë
(duke u nisur nga hapësira detare drejt
brendësisë së territorit), ndërthurja e të cilëve
është shoqëruar nga katër polet e zhvillimit
territorial të përcaktuar në PPK si motorë
të zhvillimit në brezin bregdetar. Prezenca
e tyre garanton në të njëjtën kohë krijimin e
masës kritike për zhvillimin e ekonomisë, duke
siguruar shpërndarje uniforme të të ardhurave
në territoret e qendrave urbane primare por
edhe atyre sekondare.
Propozimet e mëtejshme të PINs janë
të lidhura ngushtë me shpërndarjen e
funksioneve dhe shërbimeve në këto qendra
urbane dhe lokalitete. Bazuar mbi këtë
nevojë, PINs harmonizon shpërndarjen e
shërbimeve në bazë të fashave territoriale,
të cilat realizojnë balancimin e funksioneve
të përdorimit të sistemeve territoriale nga
qendrat primare në bregdet drejt qendrave
lokale në brendësi të territorit. Ndërthurja e
41

këtyre elementeve të gershetuara do të krijojë
vlerën dhe peshën e munguar për zhvillimin
e qëndrueshëm të territorit e të qendrave
urbane në brezin bregdetar.
Kombinimi i potencialeve të secilit brez; A, B,
C dhe D, nga 12 miljet detare deri në brendësi
të territorit, është një ndër parimet bazë të
planit.
Më poshtë paraqiten emërtimet e secilës
fashë, sipas karakterit dhe vlerave
mbizotëruese përkatëse:
1. Brezi (A) i hapësirës bregdetare det-diell;
2. Brezi (B) bujqësor i hapësirës bregdetare;
3. Brezi (C) i vlerave të trashëgimisë kulturore;
4. Brezi (D) i hapësirës detare 12 milje.

http://www.grida.no/resources/5905
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A
A

Brezi i detit dhe diellit,
hapësira më e ndjeshme
natyrore, përfaqësohet me
disa nga qytetet më të
zhvilluara të Shqipërisë
dhe portat hyrëse detare
me rëndësi strategjike.

B

B
A

i PBB përftohet nga

e PBB përftohet

16.9% nga sektori i

19.7% sektori i bujqësisë
dhe blegtorisë

turizmit det-diell

C
B
A

C

Brezi i vlerave historike
dhe kulturore,
përfshin vendbanime
me vlera të trashëgimisë
kulturore, të pasura me
monumente ndër të cilat
tre site UNESCO.

C
B

D

D

A

Monumente të
959 listuara ndodhen
në këtë fashë

Harta 5.2 Brezi bregdetar, bujqësor, historik/kulturor dhe detar
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Brezi i bujqësisë dhe
blegtorisë, përfshin fushat
më të mëdha prodhuese
të vendit, pasuri ujore të
shumta dhe në të kalojnë
akset kryesore kombëtare
të transportit rrugor që lidhin
Veriun me Jugun e vendit.

Brezi detar 12 milje,
përfaqësohet nga hapësira
detare (19.3 km) si dhe
aktivitetet ekonomike dhe
rekreative që ndodhin në të.

km2 sipërfaqja

8600 detare

1. Brezi (A) i hapësirës bregdetare det-diell
Fasha e parë që prek detin Mesdhe, me
mundësi zhvillimi në transportin detar (me tri
kontinente Azi, Afrikë dhe Europë) dhe lidhje
të menjëhershme me 27 shtete që prekin detin
Mesdhe, paraqet njëkohësisht territorin më
të ndjeshëm ndaj fenomeneve të përmbytjes,
erozionit, rrëshqitjes dhe ndotjes së brigjeve
detare dhe deteve Adriatik dhe Jon, si pasojë
e shpyllëzimit, prurjeve të tetë lumenjve
që derdhen në të dhe zhvillimit urban të
pakontrolluar.
Në të njëjtën kohe kjo fashë paraqitet edhe si
një nga hapësirat detare e tokësore parësore
për sa i takon ekosistemeve mjedisore, ku
ndodhen pesë zona të mbrojtura natyrore, me
pasuri të lartë në biodiversitetin e florës dhe të
faunës me pesë lagunat: ajo e Vilunit, KuneVainit, Patokut, Karavastasë dhe Nartës.
Hapësira e brezit të parë përmban dhe
territoret e qendrave urbane më të
rëndësishme në nivel kombëtar (Shëngjini,
Durrësi, Vlora, Saranda, e më pas Velipoja,
Divjaka e Himara) për sa i takon numrit të
popullsisë dhe nivelit të zhvillimit ekonomik.
Kjo hapësirë bregdetare, me gjerësi 2-10 km,
është zhvilluar më tepër në sektorin e turizmit
det-diell, si pasojë e kërkesës dhe potencialit
të madh të zhvillimit drejt ekonomisë së
turizmit. Zhvillimi i këtij territori, përveç
qendrave primare urbane të cilat kanë një
zhvillim kompleks, do të orientohet kryesisht
në sektorin e turizmit dhe bujqësisë.
Zhvillimi dhe specializimi i qendrave urbane do
të nxitet i lidhur me polet e zhvillimit rajonal
si dhe me kompaktësimin dhe konsolidimin e
strukturës së tyre. Zhvillimi i portave hyrëse
në territor, që lidhen me qendrat kryesore
urbane, do të fuqizohet nëpërmjet rigjenerimit
të këtyre nyjeve për të mbështetur zhvillimin
në favor të turizmit dhe ekonomisë. Këto
porta duhet të shoqërohen me infrastruktura
të përshtatshme rrugore e ajrore, për të
rritur efiçencën e ndërlidhjes me turizmin
global. Njëkohësisht duhet të nxitet edhe
zhvillimi i portave hyrëse detare për mallrat
dhe trasportin e lëndëve të para, për të cilat
duhet të krijohet akses i shpejtë me korridoret
infrastrukturore të lëvizjes ndërkombëtare.

2. Brezi (B) bujqësor i hapësirës
bregdetare
Brezi B është hapësira territoriale e
përfaqësuar nga Ultësira Perëndimore si zonë
e ndërmjetme mes fashës së parë të bregdetit
dhe vargut kodrinor e malor në brendësi të
territorit.
Ky brez varion në gjerësi nga 5-25 km dhe
përfshin tokën bujqësore dhe kodrat e ulëta
me tarracat e punuara me vreshta, pemë
frutore dhe ullishte. Ky brez paraqitet si pasuri
ujore e tokësore, e cila kontribuon në rritjen
dhe zhvillimin e bujqësisë dhe produkteve të
lidhura me të. Zhvillimi në të do të orientohet
drejt mbrojtjes dhe konsolidimit të sistemit
bujqësor, natyror, dhe ujor.
Kjo përqasje e përqëndrimit të zhvillimit,
sjell nevojën të zhvillohen infrastruktura të
shtuara në mbrojtje të mjedisit, për të siguruar
rritjen e cilësisë së ujërave të lumenjve dhe
konsolidimin e tokës bujqësore.
3. Brezi (C) i vlerave të trashëgimisë
kulturore
Brezi C është hapësira territoriale që nis nga
bregdeti e vazhdon në brendësi të territorit
duke përfshirë qendrat lokale (që shtrihen
edhe jashtë 12 bashkive të linjës së parë të
bregdetit) me vlera të trashëgimisë historike
e kulturore jo vetëm kombëtare, por edhe
ndërkombëtare.
Territori i brezit C mbivendoset me të dy brezat
e parë A dhe B dhe depërton në brendësi të
territorit duke përfshirë të gjitha potencialet
me vlerë dhe me ndikim në zhvillimin e
turizmit.
Të para së bashku numërohen mbi 1000
monumente kulture dhe historike vetëm
në këtë pjesë të territorit të Shqipërisë, ku
përfshihen qendrat si Shkodra, Lezha, Kruja,
Durrësi, Tirana, Elbasani, Apollonia, Orikumi
etj., si dhe qendrat me vlera ndërkombëtare të
Beratit, Gjirokastrës dhe Butrintit.
Kjo fashë përfaqësohet kryesisht nga vlerat
e trashëgimisë historike e kulturore përgjatë
gjithë territorit bregdetar, fushor, kodrinor
e malor dhe ka ndikim të madh në sajë të
këtyre aseteve në të gjithë brezin bregdetar të
Shqipërisë.
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Duke patur si prioritet këto asete apo burime
primare (materiale dhe jomateriale), plani nxit
zhvillimin dhe rigjenerimin e qendrave urbane
që mbartin këto vlera, si dhe mundësimin
e aksesit të shpejtë drejt tyre duke synuar
efiçentimin e këtyre potencialeve në shërbim
të turizmit të kulturës dhe traditës.
4. Brezi (D) i hapësirës detare 12 milje
Ky brez përfaqësohet nga hapësira detare me
gjerësi 19,3 km, si dhe nga të gjitha aktivitetet
ekonomike dhe rekreative që zhvillohen në të,
si: akuakultura, industria e peshkimit, nxjerrja
dhe përpunimi i kripës, transporti detar e
turizmi detar.
Duke u bazuar në këto resurse, në
potencialet territoriale dhe flukset e
lëvizjeve ndërkombëtare që aktualisht janë
të pashtrytëzuara, plani orienton zhvillimin
drejt poleve me funksione të qarta me
fokus shërbimet turistike të pajisura me
infrastruktura të lidhura me qendrat urbane
si dhe drejt zonave të mbrojtura mjedisore
të lidhura me shërbime rekreacioni dhe
shërbime mbështetëse në mbrojtje të sistemit
ujor e natyror.
Njëkohësisht PINs Bregdeti mbështet
zhvillimin e kontrolluar e kompaktësuar të
portave hyrëse në territor që efiçentojnë
përpunimin e mallrave pranë qendrave
primare me akses të shpejtë në rrjetin
infrastrukturor interurban.

5.3 Polet e zhvillimit
rajonal
Polet e zhvillimit rajonal janë evidentuar
përmes analizës së zhvilluar për katër brezat
e hapësirës bregdetare nga grykëderdhja e
Bunës deri në kepin e Stillos bazuar edhe
mbi vlerësimin e potencialeve që prezantohen
nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar (PPK).
Propozimet për zhvillimet territoriale të
këtyre poleve do të realizohen sipas fashave të
territorit nga bregdeti në brendësi të territorit.
Për të mbështetur rajonalizimin e suksesshëm
të vendit, PPK konkludon në përcaktimin e
shtatë poleve të zhvillimit rajonal në nivel
kombëtar, ku katër nga të cilët janë të
ndërlidhur me brezin bregdetar. Në qendër të
çdo poli të zhvillimit rajonal ndodhet të paktën
një qytet-portë. Polet e zhvillimit mbështeten
njëkohësisht në potencialet për zhvillim
ekonomik që ofron pozita e bashkëpunimit
me rajonet ndërkufitare: Shqipëri-Mali i Zi,
Shqipëri-Kosovë, Shqipëri-Maqedoni dhe
Shqipëri-Greqi.
Qendrat urbane brenda këtyre poleve të
zhvillimit do të shërbejnë si nyje nevralgjike
të zhvillimit e shkëmbimeve të flukseve në
degë të ndryshme të ekonomisë. Të lidhura
së bashku, këto qendra do të shërbejnë për
të nxitur ekonominë e klasterizuar sipas
specializimeve, ose të quajtur ndryshe,
ekonominë e rrjeteve të ndërlidhura ku çdo
qendër do të kontribuojë si komplementare
me funksionet e qendrave të tjera.
PINs Bregdeti i analizon këto pole zhvillimi
duke i parë të lidhura me shfrytëzimin e vijës
bregdetare, duke marrë në konsideratë lidhjen
e qendrave urbane në zonën bregdetare me
lokalitetet në brendësi të territorit si dhe me
burimet natyrore e mjedisore që ndihmojnë
zhvillimin e turizmit. Faktorët e marrë në
konsideratë për të realizuar këtë ndarje
të bregdetit sipas karakteristikave më të
theksuara të secilit pol janë:
• morfologjia territoriale;
• forma dhe tipologjia e vlerave të mjedisit dhe
peizazhit natyror;
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• karakteri urban (tipologjia dhe morfologjia
urbane);
• struktura dhe rrjetet e ekonomisë lokale dhe
rrjetet e lëvizshmërisë;
• prania e monumenteve të trashëgimisë
historike e kulturore.

D

AB C

Hapësira territoriale bregdetare preket nga 4
pole të zhvillimit rajonal, të cilët së bashku me
karakteristikat natyrore të brezit bregdetar,
do të sigurojnë një zhvillim të balancuar
territorial. Konkretisht, duke konsideruar
burimet dhe mundësitë e zhvillimit të
aktiviteteve dhe shërbimeve ekonomike bazuar
edhe te pasuritë natyrore, identifikohen këto 4
pole zhvillimi:
1. Poli Shkodër-Lezhë
2. Poli Tiranë-Durrës
3. Poli Fier-Vlorë
4. Poli Gjirokastër-Sarandë

1
2

3

Poli i zhvillimit rajonal Shkodër - Lezhë,
porta perëndimore e rajonit malor verior
Ky pol i parashikuar nga PPK, përbëhet nga
pesë bashki, prej të cilave PINs Bregdeti
konsideron vetëm tre, me karakteristikat:
bashkia Shkodër parashikohet të zhvillohet
si qendër primare me funksione si QytetPortë, bashkia Lezhë si qendër primare e
specializuar me funksione si Qytet-Portë dhe
bashkia Kurbin, si qendër terciare.
Poli Shkodër – Lezhë është hapësirë
territoriale e pasur me vlera kulturore dhe me
pasuri të mëdha, ku vlen të përmenden plazhi
i Shëngjinit, i Velipojës, liqeni i Shkodrës, lumi
Mat, Buna, Drini, alpet e thepisura, fushat e
pasura bujqësore, aktivitetet agrobujqësore
e agroturistike, folklori, muzika dhe peizazhi
karakteristik.
Ky pol zhvillimi rajonal përfshin fashën
territoriale me fokus mbrojtjen e natyrës dhe
zhvillimin e agroturizmit dhe ekoturizmit në
hapësirën territoriale nga grykëderdhja e
Bunës në veri deri te kepi i Rodonit (Durrës) në
jug.

4

Harta 5.3 Katër polet e zhvillimit rajonal në bregdet

Qendrat urbane të këtij poli duhet të zhvillojnë
shërbimet e infrastrukturës fizike, si mbulimin
me shërbimin e ujësjellësit dhe kanalizimeve
për zonat urbane e suburbane si dhe për
zonat prioritare turistike. Qendrat urbane
duhet të pajisen me impiante të trajtimit të
ujërave të ndotur, përpos 3 impianteve të
planifikuar në Shkodër, Lezhë-Shëngjin dhe
Velipojë. Ato duhet të zhvillohen me fokus
drejt konsolidimit urban të shoqëruara me
funksione mikse të përdorimit të territorit në
banim, zona ekonomike, logjistike, teknologjike
e rekreacioni. Mundësitë e konsolidimit të
qendrave duhet të orientohen drejt densifikimit
dhe rigjenerimit fizik e social përfshirë edhe
zonat informale, historike, kulturore dhe

133

turistike. Rigjenerimi i sistemit urban duhet
të bazohet në polet prioritare të zhvillimit,
për të garantuar ndalimin e shpërhapjes së
urbanizimit jashtë zonave të urbanizuara
ekzistuese.
Specializimi dhe fuqizimi i mëtejshëm i këtij
poli duhet të orientohet drejt shërbimeve të
ekoturizmit, kulturës (zhvillimit të sektorëve
mbështetës të traditës, zejeve dhe industrive
të lidhura me kulturën karakteristike),
ekonomisë blu dhe bujqësisë së zonës.
Turizmi det-diell, ai i aventurës si dhe turizmi
rural e natyror do të shërbejnë si elemente
mbështetëse për të fuqizuar e shpërndarë në
mënyrë uniforme potencialet ekonomike në
qendrat e hierarkive të ndryshme të këtij brezi.
Shërbimet portuale, logjistika dhe energjia e
pastër hidrike dhe eolike do të pajisin qytetet
porta me specializimin e munguar.
Përmirësimi i kushteve, specializimi dhe
shtimi i kapacitetit akomodues të portit të
Shëngjinit dhe të qendrës urbane të Velipojës
duhet të zhvillohet nga ministria e linjës dhe
bashkitë e prekura nga ky plan, duke marrë
parasysh nevojën për zhvillimin e hapësirave
për stacionimin e jahteve, flotës së peshkimit,
vendstacioneve të flotës së mallrave dhe
stacioneve të anijeve e trageteve.
Prioritet është gjithashtu zhvillimi i
infrastrukturave të lëvizshmërisë për qendrat
primare Shkodër dhe Lezhe si qytete-porta,
nisur nga nyjet e shkëmbimit ndërkufitar si
dhe modalitetet e shkëmbimit të flukseve të
mallrave dhe udhëtarëve, infrastrukturave
hekurudhore, akseve rrugore kombëtare dhe
qendrave multimodale. Evidentohet nevoja
për zhvillimin dhe fuqizimin e qendrave Bajzë,
Koplik e Laç si hube logjistike, bazuar në
pozicionin fundor që kanë si pika grumbullimi
të mallrave e produkteve. Parashikohet
integrimi në rrjetin ndërkombëtar dhe
funksionimi me kapacitet të plotë i stacioneve
të rrjetit hekurudhor: Hani i Hotit, Bajzë,
Koplik, Grilë, Milot si stacione mallrash;
Shkodër, Lezhë si stacione qendrore, si dhe
rigjallërimi i stacioneve për pasagjerë në
Mjedë, Baqel, Laç, Gjorm e Mamurras.
Në këtë pol do të zhvillohet itinerari blu
peizazhistik përgjatë qendrave Ulqin-Velipojë-
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Shëngjin-Lezhë-Kune-Vain, të paraprira nga
projektet strategjike të rivitalizimit të qendrave
nga MZHU, e më pas nga studimet sektoriale
të MTI dhe MM.
Ndërtimi i rrjetit të gazifikimit IAP
parashikohet të përshkojë këtë rajon e të
vijojë drejt Malit të Zi i degëzuar në drejtimet
nën dhe mbi-Shkodër. Gjithashtu, për sa i
përket infrastrukturës energjetike elektrike,
propozohet ndërtimi i nënstacioneve të reja
në Koman dhe Lezhë, ku parashikohen të
kalojnë edhe linjat 400 dhe 220kV, që do të
lidhin Shqipërinë me Kosovën dhe me Malin
e Zi; si dhe ndërtimi i një parku energjetik
i cili duhet të permbajë parqe eolike dhe
termocentral biomase me kapacitet vjetor
prodhimi përkatësisht 1.1 Tëh dhe 750 Gëh. Ky
rajon paraqet edhe potencialin e duhur natyror
për shfrytëzimin e burimeve në funksion
të diversifikimit të energjisë, duke synuar
zhvillimin e parqeve fotovoltaikë.
Infrastrukturat e TIK në zonat prioritare
strategjike dhe në qendrat urbane duhet të
zhvillohen në standardin 4 ose 5G.
Për sa i përket sistemeve natyrore dhe ujore,
parashikohet:
- zhvillimi dhe rigjenerimi i sipërfaqes së
zonave të mbrojtura me 15%, duke shtuar
Rrjetin Emerald pranë kategorive më të larta
të mbrojtjes të lidhura me zonat Kune-Vain,
Patok-Ishëm;
- zhvillimi i aksit peizazhistik natyror si
korridor i gjelbër përgjatë brigjeve të liqenit të
Shkodrës;
- krijimi i parkut kombëtar të lumit Buna dhe
zonës përreth tij;
- përcaktimi i Vijës Blu dhe respektimi strikt
i saj nga strukturat e qeverisjes vendore, si
kufiri i zonave mbrojtëse të të gjitha burimeve
ujore, sipas percaktimeve të legjislacionit
sektorial në fuqi, në mënyrë që të mbrohet
ekosistemi natyror i zonës;
- hartimi i planit të menaxhimit të basenit
Ishëm-Erzen, në përputhje me strategjinë
sektoriale të mjedisit;
- zhvillimi i itinerarit dhe infrastukturave
shoqëruese për zhvillimin e turizmit lumorliqenor, duke integruar vozitjen dhe lundrimin
në rrjetin rekreativ: Vau i Dejës-Liqeni i
Shkodrës-Pulaj-Ishulli i Bojanës.

Poli i zhvillimit rajonal Tiranë - Durrës,
motori ekonomik qendror
Ky pol i parashikuar nga PPK, përbëhet nga
6 bashki, prej të cilave PINs Bregdeti studion
vetem tre, me karakteristikat: bashkia Tiranë
zhvillohet si metropol me funksione si qendër
administrative dhe Qytet-Portë, bashkia Durrës
si qendër primare e specializuar dhe QytetPortë, bashkia Kavajë, si qendër sekondare.
Poli Tiranë – Durrës cilësohet si motori i
ekonomisë së vendit dhe paraqitet si hapësirë
territoriale e pasur me vlera të larta natyrore
e kulturore të mbështetura nga prezenca e
lartë e shërbimeve administrative dhe numrit
të ndërmarrjeve dhe bizneseve operative.
Ai mbështetet në parimet e konkurrencës
ekonomike globale, në zhvillimin e klasterave
ekonomik dhe në shpërndarjen e balancuar
të të ardhurave në territor. Aksesi në dije
dhe investime me fokus teknologjinë dhe
inovacionin do të jenë prioritarë për këtë pol.
Ky rajon përfshin fashën territoriale me fokus
drejt zhvillimit të shërbimeve ekonomike,
logjistikës dhe rekreacionit të fundjavës në
hapësirën territoriale nga kepi i Rodonit
(Durrës) në veri deri në Karpen (Kavajë) në jug.
Aspektet dominuese të zhvillimit të këtij poli
janë:
- zhvillimi i kapaciteteve të transportit (detar,
hekurudhor, rrugor), të fokusuara në shërbime
të specializuara në funksion të zhvillimit
ekonomik;
- aktivitetet ekonomike që do të fuqizohen nga
klasterizimi ekonomik dhe inovacioni për
shërbimet ekonomike, logjistika, industria e
lehtë, fasoneria, përpunimi i lëndëve të para në
gjysëm produkte dhe ekonomia kreative.
Karakteri i zhvillimit të kësaj zone paraqitet
si prioritar në sektorët si turizmi det – diell,
rekreacioni, turizmi i shërbimeve dhe
agroturizmi. Këta sektorë të turizmit nuk
përjashtojnë zhvillimin e tipologjive apo
aktiviteteve të tjera në zonë.
Turizmi paraqitet si aktivitet me fokus
rekreacionin e fundjavës, relaksin dhe turizmin
det – diell, me një dendësi dhe numër të lartë
strukturash akomoduese, kryesisht përgjatë

aksit interurban Durrës-Golem. Ndërsa zona
nga Durrësi deri në kepin e Rodonit, do të
fuqizohet kryesisht me fokus turizmin ditor
apo atë të fundjavës, me struktura shërbimesh
të mirë-integruara në peizazh. Zhvillimi i kësaj
dege të ekonomisë do të fuqizohet falë zonave
të rigjenerimit të propozuara në Durrës,
Golem, Lalëz dhe Qerret.
Poli i zhvillimit ekonomik bujqësor FierVlorë
Ky pol i parashikuar nga PPK, përbëhet nga
3 bashki, prej të cilave PINs Bregdeti studion
vetem bashkinë e Fierit, e cila parashikohet të
zhvillohet si qendër primave me funksione të
shtuara si Qytet-Porte. PINs Bregdeti vendos
brenda këtij poli zhvillimi edhe bashkinë
Rrogozhinë, si qendër terciare me fokus
shërbimet logjistike, si dhe bashkinë Divjakë
si qendër terciare e specializuar në shërbime
agrobujqësore.
Ky pol cilësohet si motori ekonomik bujqësor
dhe paraqitet si hapësirë territoriale e pasur
me vlera të larta bujqësore, natyrore e
mjedisore të mbështetura nga numri i lartë
i ndërmarrjeve dhe bizneseve operative në
sektorin e bujqësisë dhe peshkimit. Zhvillimi
i karakterit dominues të këtij poli do të
orientohet drejt ndërlidhjes së shërbimeve
ekonomike bujqësore me ato turistike natyrore
e peizazhistike.
Zhvillimi i sektorëve prioritarë do të fokusohet
në nxitjen e karakterit dominues në sektorin
e bujqësisë përmes eficientimit të punës
në fermat e fushës së Myzeqesë, zhvillimit
të fermave përpunuese të peshkut dhe
blegtorisë, si dhe në zhvillimin e kontrolluar e
të mirëpërcaktuar të industrive nxjerrëse dhe
përpunuese në brendësi të territorit.
Turizmi në këtë zonë do të orientohet drejt
kombinimit të agroturizmit me natyrën, duke
marrë në konsideratë potencialin bujqësor,
akuakulturën, blegtorinë dhe zonat e
mbrojtura mjedisore (lagunat e Karavastasë
dhe të Nartës).
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Poli i zhvillimit rajonal Gjirokastër-Sarandë,
porta jugore e rivierës shqiptare

5.3.1 Veprimet prioritare për zhvillimin
e poleve

Ky pol i parashikuar nga PPK, përbëhet nga
9 bashki, prej të cilave PINs Bregdeti studion
vetem bashkinë Sarandë, si qendër primare
me funksione të shtuara si Qytet-Portë. PINs
Bregdeti vendos brenda këtij poli zhvillimi
edhe bashkinë Vlorë si qendër primare me
funksione si Qytet-Portë, dhe bashkitë Himarë
e Konispol si qendra terciare. Funksionet
primare të qendrave fokusohen në aktivitetet
dhe shërbimet portuale, ekonominë blu të
peshkimit dhe shërbimet turistike.

1- Zhvillimi dhe fuqizimi i lidhjeve rrugore me
aksin peizazhistik bregdetar, që konsiston
në lidhjen e infrastrukturave segmentare të
transportit automobilistik përgjatë bregdetit
shqiptar, në një rrjet të vazhdueshëm me
shërbime mbështetëse (publike e private) në
fushën e turizmit, i cili lidh edhe lokalitetet
me potencial më në afërsi me plazhet e
vijës bregdetare si dhe lehtëson aksesin e
dyanshëm në asetet natyrore peizazhistike,
kulturore, mjedisore, ekonomike etj.

Ky pol paraqet hapësirën territoriale të pasur
me vlera të larta kulturore e historike dhe
me pasuri natyrore e mjedisore ku vlejnë
të përmenden plazhet e Rivierës, laguna e
Nartës, liqeni i Butrintit, parku i Shëndellisë,
ishujt e Ksamilit, fushat e pasura bujqësore,
aktivitetet blegtorale, folklori, muzika dhe
peizazhi karakteristik.

2- Lidhja e infrastrukturave dhe shërbimeve
mbështetëse për zhvillimin rural, për të
mundësuar aksesin dhe lëvizjen nga bregdeti
në drejtim të brendësisë së territorit.

Ky pol zhvillimi rajonal përfshin fashën
territoriale me fokus drejt zhvillimit të
shërbimeve të turizmit detar, kulturor,
mirëqënies fizike dhe ekonomisë blu në
hapësirën territoriale nga laguna e Nartës
(Vlorë) në veri deri në kepin e Stillos (Konispol)
në jug.
Plani përcakton zhvillimin ekonomik të
orientuar drejt turizmit bregdetar dhe turizmit
kulturor, duke përfshirë turizmin e detit dhe
rërës, turizmin nënujor, turizmin e krauzierave,
turizmin e jahteve, turizmin historik/
arkeologjik, fetar etj., bazuar në resurset
kryesore të zonës.
Turizmi i detit dhe rërës do të marrë karakterin
elitar, përfaqësuar nga investime të markave
ndërkombëtare sipas standardeve më të larta
bashkëkohore të klasifikimit të strukturave
akomoduese. Ato do të zhvillohen edhe në
brendësi të territorit malor, sipas kushteve
topografike të vështira që ofron ky terren,
duke rritur inventarin e strukturave të reja
në bregdet e duke synuar mbrojtjen e vijës
bregdetare natyrore dhe plazheve në këtë
zonë.
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3- Administrimi i transportit të kombinuar
publik tokësor dhe detar dhe krijimi i portave
hyrëse – dalëse që ofrojnë shërbime të
ndërlidhura transporti si hube multimodale.Kjo
përfshin rivitalizimin dhe vënien në përdorim
të porteve të vjetra të peshkimit, moleve dhe
ish-porteve ushtarake në shërbim të turizmit.
4- Konsolidimi i qendrave urbane dhe
densifikimi i zhvillimit urban brenda zonave të
urbanizimit. Rigjenerimi duhet të fokusohet
në qendrat me vlera historike ndërsa
zhvillimet e reja në brezin bregdetar duhet të
respektojnë arkitekturën tradicionale të zonës
ku ato zhvillohen. Rritja ekonomike duhet të
zhvillohet bazuar në konceptet e klasterave
ekonomikë, të cilët duhet të nxisin zhvillimin e
konkurrueshmërisë ndërmjet qendrave si dhe
të kushteve primare për inovacion, jo vetëm
teknologjik.
5- Diversifikimi i paketës turistike për krijimin
e alternativave të ndryshme jo të kufizuara
vetëm në tipologjinë “det-diell”, duke synuar
zhvillimin e aktiviteteve përgjatë gjithë vitit
si në pjesën në brendësi të territorit ashtu
dhe në vijën bregdetare. Këto aktivitete
duhet të orientohen drejt ruajtjes, përdorimit
dhe promovimit të vlerave të trashëgimisë
kulturore e historike, vlerave natyrore e atyre
tradicionale të kuzhinës shqiptare, produkteve
lokale dhe atraksioneve tematike.

6- Rivitalizimi i korridoreve natyrore përgjatë
luginave të lumenjve dhe mbrojtja nga
përdorimet e ndaluara të hapësirës së brezit
bregdetar në zbatim të legjislacionit sektorial
për mbrojtjen e burimeve ujore. Monitorimi
i aktiviteteve për shfrytëzim ekonomik në
hapësirën e brezit bregdetar është i nevojshëm
paralelisht me njohjen dhe mbrojtjen e vlerave
të peizazhit natyror të territorit që shtrihet nga
vija bregdetare deri në kreshtën e brezit të
parë kodrinor malor. (PPK Shqipëria 2030)
7- Zhvillimi i sitemit bujqësor, i orientuar në
mbrojtjen e tokës bujqësore nga fragmentimi
dhe konsumimi si rrjedhojë e zhvillimit urban.
Njëkohësisht duhet të veprohet për krijimin
e rrjetit dhe zinxhirit ushqimor rajonal ku
të marketohen produktet karakteristike
të zonave, për mbulimin e territorit me
infrastrukturat prioritare të furnizimit me ujë
për bujqësinë si dhe të synohet zhvillimi i
zonave prioritare të peshkimit, bujqësisë dhe
blegtorisë me të gjitha hallkat e zinxhirit të
vleres së produktit.

5.4 Organizimi hapësinor
i brezit bregdetar dhe
përdorimi i sistemeve
territoriale
Evidentimi i fashave dhe poleve të zhvillimit
rajonal të territorit kërkon marrjen në
konsideratë të të gjithë faktorëve të zhvillimit
që do të impaktojnë brezin bregdetar në
të ardhmen, për këtë arsye PINs Bregdeti
zhvillon dhe propozon ndërhyrje në territor
bazuar mbi sistemet territoriale të përcaktuara
në legjislacionin në fuqi mbi planikimin e
territorit, sipas të cilit, territori organizohet në
pesë sisteme bazë.
Duke e analizuar territorin në shkallë më të
detajuar, PINs Bregdeti ndërton propozime mbi
bazë të fashave territoriale, të cilat bazohen
në aktivitetet e 5 sistemeve territoriale, duke
garantuar kështu se propozimet e tij do të jenë
të integruara për të gjithë sektorët.

8- Hartimi i planeve të menaxhimit për
monumentet e kulturës (si Kalaja e Rozafës)
e për një numër të madh monumentesh të
tjera si dhe për zhvillimin e ekonomisë lokale
falë këtyre aseteve plot vlera autentike të
territorit dhe historisë së Shqipërisë. Këto
plane menaxhimi/administrimi duhet të kenë
në vëmendje këto projekte:
a. infrastrukturë për t’i aksesuar këto vlera, në
përputhje me karakteristikat fizike të territorit,
b. infrastrukturë shërbimesh,
c. infrastrukturë informuese dhe orientuese,
d. projekte promovuese.
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5.5 Zhvillimi i sistemit
urban
Ky seksion i shqyrton prirjet, sfidat dhe fushat
me fokus drejt zhvillimit të zonave urbane,
qendrave dhe komuniteteve të përfshira në to.
Për të ofruar mundësi të shtuara në zhvillimin
e qendrueshëm të këtyre faktorëve, plani
merr në konsideratë shembujt më të mirë
të ngjashëm në rajon dhe jep zgjidhje për
çështjet e zhvillimit territorial urban. Bazuar
mbi këta faktorë, hapi primar për të vendosur
organizimin dhe kontrollin mbi territor
është hierarkizimi i qendrave. Plani synon
përcaktimin e një hierarkie të qartë midis
qendrave urbane të brezit bregdetar.
5.5.1 Hierarkia e qendrave në brezin
bregdetar
Prozimet vijnë të mbështetura njëkohësisht
në karakteristikat historike dhe territoriale
të zhvillimit të këtyre qendrave. Përcaktimi i
hierarkisë së qendrave urbane mbështetet
njëkohësisht nga roli dhe pozicioni i përcaktuar
nga Plani Përgjithshëm Kombëtar (PPK), ku
çdo qendër shikohet e kontekstualizuar dhe
e integruar me qendrat fqinje. Hierarkizimit
qendrave do të shërbej për të nxitur
specializimin dhe marrëdhëniet plotësuese
në raport me njëra-tjetrën. Mes të tjerash
do të bëjë të mundur rritjen e efikasitetit të
investimeve publike drejt këtyre territoreve, si
dhe shpërndarjen në mënyrë të balancuar të
infrastrukturave dhe shërbimeve publike, sociale
dhe kulturore në të gjithë territorin. Kjo qasje do
të sjellë një zhvillim të qëndrueshëm në qendrat
urbane e lokalitetet, si dhe do të reduktojë
mundësinë e braktisjes së tyre, falë specializimit
në funksione të ndryshme të tyre.
Ashtu sikurse orienton PPK, në territorin për
të cilin hartohet plani i bregdetit, disa nga
qendrat urbane mbartin karakteristika të
veçanta zhvillimi, sipas një potenciali të fortë
natyror, minerar, historiko-kulturor apo zhvillimi
ekonomik specifik. Këto qendra urbane do të
emërtohen qendra urbane të specializuara.
Të gjitha qendrat urbane (qytetet), qofshin ato
qendra primare, dytësore, terciare apo lokale,
do të orientojnë zhvillimin dhe rritjen sipas
karakterit dhe tipareve që mbart zona e bregdetit
dhe ekonomia lokale ku këto qendra bëjnë pjesë.
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Qendrat dhe lokalitetet që bëjnë pjesë në
fashën e parë A të territorit (pranë detit), siç
është përcaktuar edhe në vendimin Nr. 88 “Për
miratimin e zonave që kanë përparësi zhvillimin
e turizmit”, duhet të orientojnë investimet e tyre
për mbrojtjen dhe ruajtjen e vlerave dhe aseteve
territoriale e të bregdetit, si dhe në zhvillimin e
investimeve në funksion të forcimit të sektorëve
të turizmit, me fokus drejt ndërtimit të një
turizmi gjithëvjetor.
Hierarkia e qendrave urbane në të gjithë
territorin karakterizohet si më poshtë:
I. Metropoli
II. Qendra Primare Urbane
III. Qendra Sekondare Urbane
IV. Qendra Terciare Urbane
V. Qendra Lokale
VI. Lokalitete
Këtu vlen të përmendet fakti se qendrat
urbane të shkallëve më të larta përkatëse
të hierarkisë përmbushin gjithashtu edhe
funksionet e qendrave urbane të shkallëve më
të ulëta, pra metropoli përmbush njëkohësisht
edhe funksionet e një qendre primare urbane,
metropoli dhe qendrat primare urbane kanë
njëkohësisht funksionet e qendrave sekondare
dhe të qendrave terciare, e kështu me rradhë.
• Qendrat primare urbane për hapësirën
bregdetare, vijnë të lidhura me polet e
zhvillimit rajonal. PPK dhe PINs Bregdeti
propozojnë zhvillimin e së paku një qendre
primare urbane për secilin pol zhvillimi brenda
fashave të bregdetit (tiparet e qendrave urbane
gjenden të përcaktuara në PPK):
- Shkodra (Qytet-portë), për polin natyror, me
karakter dominues zhvillimi në ekoturizëm:
- Durrësi (Qytet-portë), për polin ekonomik me
karakter zhvillimi turizmin e shërbimeve dhe
logjistikën;
- Fieri, për polin bujqësor me karakter
dominues zhvillimi në agroturizëm dhe
sherbime;
- Vlora (Qytet-portë) dhe Saranda (Qytet-portë)
për polin e turizmit detar e atë të kulturës,
me karakter dominues në shërbime urbane,
hoteleri dhe turizëm shëndetësor, det-diell dhe
shërbime portuale.

Hierarkizimi i Qendrave të banuara sipas propozimit të Pins Bregdetit
(propozimet i referohen burimeve të INSTAT, Reformës Territoriale Administrative dhe PPK 2030)

Kategoritë

Qendra
Primare

Qendra
Sekondare
Qendra
Terciale

Nr.

1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4

Shkodër * (ekoturizëm)
Lezhë * (peshkim)
Durrës * (ekonomi/shërbime)
Fier * (energji)
Vlorë * (turizëm)
Sarandë * (turizëm)
Kavajë * (turizëm det-diell)
Himarë * (turizëm)
Rrogozhinë * (bujqësi/turizëm)

Vau i Dejës

Divjakë * (agroturizëm)
Konispol * (turizëm)
Laç (Kurbin) * (energji)

Finiq * (kulturë)
Delvinë
Lushnjë * (agroturizëm)

1 Velipojë * (turizëm)
2
3
4
5
6

Dajç
Bërdicë
Ana e malit
Guri i zi
Rrethinat

7 Postribë

60

Qendra
Lokale

(*të specializuara)

Mbrapatoka (Bashkitë që janë
pas bashkive të bregdetit)

Qendrat Urbane

21 Milot

41 Libofshë

22
23
24
25
26

42
43
44
45
46

Mamurras * (turizëm)
Ishëm * (turizëm)
Manëz
Sukth * (turizëm)
Katundi i ri * (turizëm)

27 Rashbull * (turizëm)

47 Topojë * (turizëm)
48
49
50
51

Levan * (turizëm)
Novoselë * (turizëm)
Qendër * (turizëm)
Shushicë * (turizëm)

52
53
54
55

Orikum * (turizëm)
Dhërmi * (turizëm)
Qeparo * (turizëm)
Borsh * (turizëm)

8
9
10
11

Shosh
Pult
Shalë
Balldren

28 Golem * (turizëm)
29 Synej * (turizëm)
30 Helmes
31 Luz i vogël

12
13
14
15

Dajç
Blinisht
Kallmet
Ungrej

32
33
34
35

16 Kolsh
17 Shëngjin * (turizëm)
18 Shënkoll * (turizëm)

Kryevidh * (turizëm)
Gosë * (turizëm)
Lekaj
Sinaballaj

36 Tërbuf
37 Grabjan
38 Gradisht

19 Zejmen
39 Remas* (turizëm)
20 Fushë Kuqe * (turizëm) 40 Mbrostar
Lokalitete

Qendër
Portëz
Frakull
Cakran * (turizëm)
Dermenas * (turizëm)

56 Lukovë * (turizëm)
57 Horë-Vranisht * (turizëm)
58 Ksamil * (turizëm)
59 Xarrë * (turizëm)
60 Markat * (turizëm)

Fshatrat e 12 bashkive që përfshihen në
Planin e Integruar Ndërsektorial të Bregdetit

Shënim: (*) Tregon Specialitetin
Tabela 5.1 Hierarkia e qendrave
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• Qendrat dytësore dhe terciare urbane do të
mbështesin zhvillimin në secilin pol. Ato do të
orientohen nga karakteristikat e potencialeve
që ka territori, si dhe nga burimet e tjera
primare si ato njerëzore, shërbimet ekonomike
dhe vlerat territoriale, kulturore e historike.
Nga veriu në jug, qendrat urbane të brezit
bregdetar sipas secilit pol do të orientohen dhe
profilizohen në shërbim të sektorëve të:
- Peshkimit, akuakulturës, bujqësisë,
botanikës e mjedisit, agro dhe ekoturizmit
(Fasha 1, poli natyror/ekoturizëm);
- Shërbime ekonomike e logjistikë
(Fasha 2, poli ekonomik/turizmi i shërbimeve);
- Bujqësisë, florës e faunës dhe produkteve
ushqimore lokale e tradicionale
(Fasha 3, poli bujqësor/agroturizëm);
- Turizmit kulturor e i rekreacionit, mirëqenies
fizike, ekonomisë blu
(Fasha 4, poli kulturor/turizmi det-diell).
• Zhvillimi i lokaliteteve, jo vetëm turistike,
shihet i lidhur ngushtë me vlerat arkitektonike,
monumentale, tradicionale e natyrore që
ato mbartin. Për këtë arsye, plani propozon
që specializimi i këtij niveli qendrash të jetë
i lidhur me funksionet komplementare të
qendrave sekondare e terciare, për të zhvilluar
mundësinë e shërbimeve mbështetëse.
Këto qendra do të shërbejnë si satelitë të
qendrave të hierarkisë më të lartë, duke
krijuar mundësuar formimin e ekonomisë së
klasterizuar.
5.5.2 Konsolidimi i qendrave urbane
Konsolidimi urban është proçesi i rritjes dhe
i zhvillimit të urbanizimit në qendra e zona
kompakte urbane, duke nxitur përqëndrimin
dhe densifikimin inteligjent, të mbështetur
me akses të shpejtë të lëvizjes dhe shërbime
publike efiçente, për të gjitha grupimet
shoqërore.
Qëllimi i konsolidimit është ruajtja e zonave
periferike (periurbane) nga zhvillimi urban
i pakontrolluar, si dhe reduktimi i shtrirjes
së zonave urbane në territore bujqësore/
natyrore. Konsolidimi urban propozohet të
arrihet nëpërmjet përdorimit të instrumenteve
të densifikimit, rikualifikimit dhe rigjenerimit
të zonave të urbanizuara në qendrat
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urbane. Kërkesa e vazhduar për banim dhe
për punësim në qendrat urbane, duhet të
orientohet në mënyrë efiçente drejt mundësive
të ristrukturimit, aksesit në strehim, shërbime
publike dhe punësim.
Menaxhimi i territorit dhe sistemit urban
në veçanti do të realizohet nëpërmjet
ndërthurjes së zonave të reja të zhvillimit me
ato ekzistuese, duke shmangur zgjerimin e
urbanizimit të shpërndarë e të shkëputur, duke
mbrojtur hapësirën e lirë dhe duke përcaktuar
një rrjet të hapësirave natyrore/bujqësore. Në
këtë mënyrë, nga njëra anë do të ndërpritet
shtrirja urbane në hapësirat e lira, dhe nga
ana tjetër do t’i jepet hapësira e nevojshme për
zhvillim sipërmarrjeve të sektorit të ndërtimit.
Plani nxit konsolidimin e qendrave urbane
duke u bazuar në:
• shfrytëzim më të mirë territorial, densifikim
efikas dhe inteligjent, duke reduktuar
presionin e zhvillimit në zonën periurbane si
dhe në sistemin bujqësor e natyror;
• konservim të tokës në zonën periurbane
për shërbime bujqësore-urbane si dhe për
shërbime rekreacioni dhe turizmi rural;
• fuqizim të aksesit dhe lidhjeve urbanerurale;
• promovim dhe rigjenerim të qendrave në
territoret e degraduara urbane;
• përcaktim të dendësive minimale/
maksimale për zonat e reja të zhvillimit ose
rizhvillimit të lidhura me flukset e punësimit
dhe lëvizshmërisë;
• rigjenerim të zonave të banimit;
• promovim të zhvillimit të zonave “TOD”
(Transit-Oriented Development / Zhvillimi i
orientuar drejt transportit publik) në zonat
urbane me fokus primar “CBD” (Central
Business District / Zonat Qendore të Biznesit);
• përdorim të territorit urban me funksione të
përziera me dendësi të lartë (mix-use);
• promovim i ecjes dhe i lëvizjes me biçikleta
në zonat urbane;
• distanca të shkurtra ndërurbane më pak
të varura nga automjetet, për të reduktuar
konsumin energjetik dhe emetimet e CO2;
• ulje të ndotjes në mjedis nëpërmjet rritjes së
sipërfaqeve të gjelbra;
• rritjes së standardeve të jetesës falë
shërbimeve efiçente për banorët, uljes së
kostove në infrastrukturë dhe në shërbime.

Bashkitë e prekura nga ky plan duhet
të zhvillojnë planet e tyre vendore (PPV)
të ndërthurura me konceptet detyruese
të sipërpërmendura të konsolidimit të
sistemit urban, për të garantuar kufizimin e
urbanizimit në territoret që ata administojnë.
Instrumentet e zhvillimit të territorit, si
densifikimi, rikualifikimi dhe rigjenerimi i
zonave të urbanizuara, duhet të prekin jo
vetëm qendrat urbane primare por edhe më
të ulëta në hierarki - përcaktimi i tyre duhet
të shprehet qartë në projektet strategjike të
zhvillimit të territorit si dhe të shoqërohet me
zona buferike dhe konture të mirëpërcaktuara.
Zhvillimi me intensitet të lartë në qendrat
urbane duhet të garantojë mos-cënimin
e aseteve historike, kulturore si dhe të
hapësirave të gjelbra. Zhvillimi i urbanizimit
në lartësi duhet të garantojë hapësira të
përbashkëta të rezervuara për gjelbërim,
shërbime publike si kopshte, çerdhe, shkolla
apo shërbime të tjera të ofruara nga qeverisja
vendore.
5.5.3 Densifikimi i qendrave urbane
Densifikimi i qendrave do të kontribuojë
pozitivisht në funksionalitetin e sistemit urban
dhe brezit bregdetar, duke siguruar zhvillim
të balancuar e të qëndrueshëm të përdorimit
të territorit urban-rural-natyror. Kjo përqasje
do të lejojë zhvillimin e territorit pa ndikuar
negativisht e pa cënuar tokën bujqësore e
territoret natyrore.
Densifikimi urban duhet të përqendrohet
rreth zonave/poleve strategjike me fokus
përmirësimin e efikasitetit të shërbimeve
dhe rritjen e cilësisë së jetesës. Densifikimi
i zonave urbane duhet të lidhet me
karakteristikat e funksionalitetit në zonat/polet
e ndryshme të territoreve urbane, duke marrë
për bazë jo vetëm dendësinë e banimit, por
edhe fluksin e lëvizshmërisë dhe përdorimit të
territorit për qëllime punësimi, turizmi etj.
Densifikimi urban duhet të aplikohet në
mënyrë inteligjente, duke siguruar që
karakteristikat e diversitetit dhe të unitetit
hapësinor të ruhen në strukturat urbane.
Ndërkohë, këto të fundit duhet të ndërlidhen
me mjedisin rrethues, duke marrë në
konsideratë impaktet e ardhshme hapësinore
që densifikimi mund të sjellë në përdorimin

e tokës për zhvillimet peri-urbane. Vendosja
e këtyre parimeve për zhvillimin do të lejojë
përdorimin efikas të vlerave ekzistuese, do
të nxisë ekonominë e shkallës në shërbimet
komunitare, si dhe do të rrisë cilësinë e
jetesës dhe mundësitë e rigjenerimit mjedisor
në periferitë urbane.
Në mënyrë që të garantohet zhvillimi dhe
konsolidimi i qendrave urbane, densifikimi
duhet të ndjekë rrjedhën e mëposhtme:
1. Fillimisht duhet të nxitet përdorimi i
ndërtesave ekzistuese të pashfrytëzuara prej
kohësh, duke përfshirë dhe rigjenerimin e
godinave të papërfunduara në këto zona.
Sugjerohet aplikimi i taksimit të diferencuar
për banesat e pashfrytëzuara apo për banesat
e dyta me përdorim të përkohshëm.
2. Të shfrytëzohen mundësitë për “mbushje
urbane” në qendrat e urbanizuara, duke sjellë
përdorimin e përzier të tokës, ku rëndësi të
veçantë duhet të marrin mjediset e shërbimeve
dhe ato të rekreacionit e çlodhjes, shoqëruar
me infrastrukturën e nevojshme të transportit
publik për banorët dhe përdoruesit.
3. Zhvillimi i zonave të reja urbane duhet të
fokusohet në tokat më pak pjellore, me bonitet
mbi IV, pranë infrastrukturave lidhëse të mbi
dhe nëntokës, të furnizuara me linja transporti
publik për të lidhur zonat e punësimit me ato
të banimit. Kjo përqasje duhet të shmangë në
maksimum konvertimin e tokës bujqësore për
qëllime banimi.
Sugjerohet taksimi i diferencuar për
përdorimin e tokës bujqësore për banim
në zonat periurbane. Bashkitë sugjerohen
të përdorin instrumentet e zhvillimit të
tokës, të përcaktuara në ligjin 107/2014
“Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i
ndryshuar, si: zhvillimi i detyruar, transferimi
i të drejtës për zhvillim, intensiteti me kushte
dhe/ose instrumente të tjera të ngjashme, të
cilat mund të përcaktohen në rregulloret e
Planeve të Përgjithshme Vendore.
Zonat e specifikuara për densifikim duhet të
trajtohen si një “mjedis” i plotë. Investimet
duhet të fokusohen në infrastrukturën e
nën dhe mbi tokës, në cilësinë urbane dhe
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në godina me përdorim miks, në hapësirat
e gjelbra rekreative për banorët dhe në
lehtësitë e shërbimeve sociale. Zhvillimi
duhet të promovojë sigurinë për banorët
nëpërmjet krijimit të zonave të mbështetura
me shërbime, ndriçim dhe akses të shpejtë.
Zonat e specifikuara për densifikim duhet
të shërbehen me transport publik. Si hap i
parë, sugjerohet të ruhen akset e zhvillimit të
transportit publik, duke sigururar korridore
për këtë mënyrë lëvizjeje në të ardhmen.
Këto zona duhet të promovojnë alternativa të
lëvizjes për përdorimin e biçikletave dhe për
këmbësorët.
5.5.4 Rigjenerimi i poleve urbane

Rigjenerimi i poleve urbane synon krijimin
e zonave urbane efiçente dhe të gjallëruara,
nëpërmjet shpërndarjes së balancuar të
shërbimeve për komunitetet e tyre. Synohet
reduktimi i monocentrizmit duke mundësuar
kushte për zhvillimin e zonave me funksione të
diversifikuara.
Zhvillimi duhet t’i shmanget zonave periurbane, për të eliminuar konsumimin e
mëtejshëm të tokës natyrore dhe bujqësore,
ndërkohë që synohet ndërthurja e rivitalizimit
të blloqeve urbane ekzistuese me rritjen e
shërbimeve publike, duke sjellë kushte më të
mira strehimi dhe rritje të cilësisë së jetesës
për komunitetin.
Rigjenerimi i lokaliteteve historike do
të zhvillohet në përputhje me parimet e
sipërpërmendura të rigjenerimit urban, duke
përfshirë rivitalizimin e qendrave historike dhe
objekteve që mbartin këto vlera. Riaktivizimi
i këtyre aseteve do të drejtohet në shërbim
të ekonomive lokale dhe turizmit për të
mundësuar një shfrytëzim të përshtatshëm
të bërthamës së tyre urbane dhe për të
krijuar kushtet e favorshme për tërheqjen e
investimeve të mëtejshme.
Këto pole duhet të mundësojnë zhvillimin
e zonave pedonale, qendrave muzeale
dhe informuese për turistët, shërbimeve
komunitare, administrative e kulturore, duke
siguruar njëkohësisht infrastrukturën bazë të
nevojshme për akses dhe parkim.
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Në banesat tradicionale të lokaliteteve
ndërhyrjet arkitektonike duhet të realizohen
në përputhje me statusin e tyre ligjor,
kur ato janë pjesë e rrjetit të zonave dhe
strukturave të mbrojtura kulturore. Për
ruajtjen e aseteve të tjera që paraqesin vlera
tradicionale, bashkitë duhet të përcaktojnë
mënyrat e ndërhyrjes në përshtatje me
karakterin e tyre, duke përcaktuar si kusht
bazë përdorimin e teknikave tradicionale nga
grupe të specalizuar restauratorësh. Zhvillimi
i strukturave dhe zonave të reja urbane pranë
këtyre lokaliteteve duhet të realizohet në
harmoni të plotë me vlerat që ato mbartin,
duke mos lejuar përdorimin e materialeve të
tjera përveç atyre lokale e tradicionale. Këto
ndërhyrje duhet të garantojnë mosenimin
e peizazhit dhe morfologjisë së strukturës
urbane.
Bashkitë e brezit bregdetar duhet të
parashikojnë në PPV-të e tyre kushtet e
zhvillimit si dhe hapësirat gjeografike të
shtrirjes së sistemit urban, të mbështetura
në projeksionet e shtimit të popullsisë, të
shërbimeve, të aksesit dhe të infrastrukturave
të nën dhe mbitokës.
• Programet e rigjenerimit të poleve urbane
duhet të mbështeten në parimet e zhvillimit
të komuniteteve të shëndetshme dhe të
qëndrueshme.
Synohet, si hap i parë, rizhvillimi i zonave
urbane ekzistuese, si p.sh., ish-zonat
industriale që kanë humbur funksionin primar
dhe janë bërë tashmë pjesë e qendrave
urbane.
Hapi i dytë konsiston në përdorimin e tyre
duke përdorur skema të ndryshme zhvillimi
e menaxhimi, nëpërmjet instrumenteve si:
transferimi i të drejtës për zhvillim, partneriteti
publik-privat (P.P.P.) etj.
Programet e rigjenerimit duhet të shoqërohen
me skema të qarta menaxhimi për të
mundësuar krijimin e sistemeve ekonomike të
qëndrueshme.
Rivitalizimi i qendrave duhet të nxisë dhe
të garantojë zhvillimin e komuniteteve dhe
ekonomive lokale.
Përdorimi i mekanizmave si BID (Business
Improvement District / Zonë e Zhvillimit të

Biznesit) së bashku me grante të dedikuara
dhe skema të partneritetit publik-privat, do të
rrisë mundësinë për zhvillim të këtyre zonave
duke aktivizuar potencialin njerëzor lokal në
kristalizimin e një ekonomie të re në shkallë
komuniteti.
Këto skema duhet të ofrojnë mundësi jo vetëm
për rigjenerim urban, por në të njëjtën kohë
duhet të ofrojnë edhe kushte për punësimin e
komuniteteve vendase.

(bottom-up, apo top-down), por duke përfshirë
patjetër në proceset menaxhuese grupimet e
mëposhtme:

• Programet e rigjenerimit të poleve urbane
duhet të garantojnë infrastrukturën e aksesit
të shpejtë dhe transportit publik, që lidh zonat
e banimit me ato të punësimit. Këto programe
duhet të zhvillojnë infrastrukturën e nevojshme
duke ruajtur identitetin kulturor e historik të
zonave dhe kujtesën kolektive të komuniteteve.
Bazuar në parimin e përzierjes së përdorimeve
të tokës e funksioneve të strukturave,
programet duhet të nxisin krijimin e
hapësirave publike miqësore ndaj njeriut e
mjedisit, zhvillimin e transportit ekologjik dhe
rritjen e shumëllojshmërinë e shërbimeve dhe
bizneseve që shtojnë mundësitë e punësimit të
vendasve.

5.5.5 Integrimi i zonave informale

Në zbatimin e kësaj politike, bashkitë
sugjerohen të përdorin instrumentet e
zhvillimit të tokës, të përcaktuar në ligjin
107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e
territorit”, i ndryshuar, të tilla si zhvillimi i
detyruar, transferimi i të drejtave për zhvillim,
intensiteti me kushte dhe/ose instrumente
të tjera të ngjashme, të cilat duhet të
përcaktohen në rregulloret e PPV-ve.
Gjithashtu, në kuadër të programeve të
rigjenerimit urban mund të përdoren dhe
instrumente të tjera, të cilat janë përdorur
me sukses më parë, si: BID (Business
Improvement District/ Zonë për zhvillimin e
biznesit), TOD (Transit-Oriented Development/
Zhvillim me funksione mikse i orientuar drejt
transportit publik).
Nismat rigjeneruese duhet të ngrihen mbi një
vizion të qartë, strategji dhe plane veprimi e
monitorimi.
Për një menaxhim efiçent të ndërhyrjeve,
sugjerohet përdorimi i strategjive të zhvillimit
të ndërthurura, ku iniciativat mund të vijnë nga
nivele të ndryshme të hierarkisë qeverisëse

• qeverisjen qendrore;
• qeverisjen vendore;
• shoqërinë civile;
• akademinë;
• biznesin;
• komunitetin.

Fenomeni i zhvillimit informal në territor
vazhdon të mbetet një element shqetësues
për shoqërinë shqiptare. Në brezin bregdetar
ky fenomen është mëse i pranishëm dhe
si rrjedhojë, politika synon të ndihmojë
përmirësimin e cilësisë urbane në këto
zona, duke trajtuar problemin në dy drejtime
kryesore: në aspektin ligjor, si mbyllja
e procesit të legalizimeve dhe në atë
infrastrukturor, si përmirësimi i infrastrukturës
dhe integrimi i komuniteteve në qendrat
urbane. Zhvillimi dhe rigjenerimi i zonave
informale duhet të bazohet në qasjet me fokus
në politikat mbi njerëzit si dhe politikat mbi
ndërhyrjet urbane.
Politikat që adresojnë zgjidhjen e problemeve
të informalitetit duhet të bazohen në
kuptueshmërinë e pabarazive sociale të
shprehura në hapësirë si dhe në natyrën
shumëdimensionale të situatës sociale.
Zgjidhjet për këto probleme duhet të bazohen
në strategjitë e integruara mbi zhvillimin e
grupimeve të margjinalizuara me problematika
të diferencuara.
Ndërhyrjet në zonat informale duhet të
bazohen në:
• Konservim dhe shtim të vlerave mjedisore si
dhe në ruajtje të burimeve ujore.
• Përmirësim të kushteve të shërbimeve,
transportit, infrastrukturës të nën dhe
mbitokës.
• Rigjenerim urban nëpërmjet përmirësimit
të infrastrukturës, hapësirave publike,
aksesueshmërisë, heqjes së barrierave
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ndarëse ndërmjet strukturave dhe zhvillimit të
qendrave social-kulturore.
• Rizhvillim i blloqeve të banimit, duke
nxitur strukturat me funksione të përziera.
Sugjerohet një model vertikal densifikimi, për
të krijuar më tepër hapësira të gjelbra, për të
rritur efikasitetin dhe ekonominë e shkallës
në shërbime dhe për të zvogëluar shtrirjen
urbane të këtyre zonave.
• Zhvillim të strategjive urbane që marrin në
konsideratë jo vetëm aksesin në banim, por
edhe zhvillimin ekonomik, mjedisor dhe social
të banorëve, sipas 5 hapave të mëposhtëm:
1. formalizim dhe legalizim;
2. rregullore dhe zhvillim i planifikuar i
përdorimit të tokës;
3. strategji të rigjenerimit urban;
4. sistemim dhe rialokim;
5. krijim i territoreve me përdorim të përzier.
Strategjitë e ndërhyrjeve në zonat me banesa
informale duhet të ndërveprojnë njëkohësisht
me strategjinë e strehimit social dhe të titujve
të pronësisë për:
1. banesat sociale dhe mundësitë e
qiramarrjes;
2. banesat me kosto të ulët në blloqet e
përziera të banimit (15-20% e sipërfaqes së
bllokut të banimit).
5.5.6 Hapësirat gjithëpërfshirëse
komunitare
Hapësirat publike dhe të gjitha strukturat,
duhet të jenë lehtësisht të aksesueshme
nga përdorues të grupeve me nevoja dhe
karakteristika të ndryshme.
Krijimi i hapësirave gjithëpërfshirëse duhet të
bazohet në:
• Përmirësimin e mobilimit urban në akset
rrugore dhe sheshet urbane, përfshirë akset
pedonale, si dhe krijimin e shesheve dhe
parqeve si hapësira me shumë përdorime në
orë të ndryshme të ditës.
• Përshtatjen e markatave lokale dhe zonave
të shitjes në qytete, duke siguruar akses për të
gjithë.
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• Lidhjen e agjendës së shëndetit publik të
komunitetit me shfrytëzimin e hapësirave
publike për këto funksione, si dhe rigjenerimin
e komuniteteve nëpërmjet planifikimit të
hapësirave të socializimit dhe përdorimit të
shkollave komunitare.
• Rivitalizimin e ballinave ujore në të gjitha
qendrat urbane në bregdet, duke rritur
atraksionin dhe cilësinë e jetesës, përmes
hapësirave publike të aksesueshme nga
banorët dhe turistët. Ato duhet të trajtohen si
zona pedonale në shërbim të aktiviteteve të
rekreacionit dhe informimit për turistët vendas
e të huaj.
• Sigurimin e shërbimeve që inkurajojnë
aktivitetin fizik gjatë ditës në hapësirat
publike dhe lagjet e banimit, nëpërmjet
krijimit të kopshteve, zonave të gjelbra, e
parcelave të vogla për zhvillimin e bujqësisë
urbane. Sugjerohet aplikimi i projekteve
pilot të fermave urbane në bashkëpunim me
shkollat dhe komunitetin, me menaxhimin e
administratorëve të blloqeve urbane.
• Ndërlidhjen e blloqeve të banimit midis
tyre me zona të gjelbëruara, duke eliminuar
barrierat e vendosura nga objekte shtesë.
Është i nevojshëm planifikimi i blloqeve
të gjelbra, të shëndetshme, të diellëzuara
gjatë ditës dhe të ndriçuara gjatë natës.
Ndërtimi i “rrjetit të gjelbër“ në qendrat
urbane duke lidhur hapësirat e gjelbra të
veçuara, përmirësuar cilësinë e ajrit dhe duke
trajtuar ujërat e shirave, siguron korridore të
nevojshme ekologjike me impakt pozitiv në
cilësinë e jetës së komunitetit.
5.5.7 Eficienca energjetike
Bashkitë e rajonit duhet të rrisin efikasitetin
energjetik në godinat me funksione publike
dhe sociale, duke synuar uljen e përdorimit të
energjisë elektrike me rigjenerimin e plotë të
fasadave, duke përdorur burime alternative
energjie dhe duke përmirësuar infrastrukturën
e rrjeteve të brendshme elektrike të
strukturave. Synohet rigjenerim i plotë i
60% të objekteve të shërbimeve publike të
bashkive.
Duhet të promovohen dhe nxiten nismat
për pjesëmarrjen e biznesit dhe individëve

në përmirësimin e efikasitetit energjetik të
objekteve nëpërmjet politikave të diferencimit
të çmimit të energjisë elektrike sipas orëve
(çmim më i lirë në oraret e natës, në varësi
të tipologjive të përdorimit - individuale
apo shërbime), apo duke krijuar skema të
suksesshme P.P.P. Efikasiteti dhe lehtësimi i
politikave dhe projekteve P.P.P., si dhe nxitja e
kreditimit të butë për banorët, do të ulte nevojën
për shpenzim të energjisë elektrike nga rrjeti.
• Plani sugjeron nxitjen e skemave të kreditimit
e përdorimit të paneleve fotovoltaike për
strukturat e banimit dhe ato me funksione
sociale.
Inkurajimi i përdorimit të tarracave të
gjelbëruara me funksione mikse si zona të
përbashkëta, me hapësira të dedikuara për
panelet diellore, do të ndikonte më tej në
menaxhimin më të mirë të rrjetit.
• Bashkitë e rajonit duhet të nxisin zhvillimin
e blloqeve të banimit me certifikata “green/
të gjelbra”, duke ofruar taksim të diferencuar
për përdorimin e tyre. Mbështetja e skemave
P.P.P., mbi përdorimin e detyrueshëm të
infrastrukturave inteligjente digjitale në energji
për objektet, do të zhvillonte më tej kushtet
për të krijuar zona urbane me ndotje të ulët
mjedisore.
5.5.8 Rrjeti i lëvizshmërisë në qendrat
urbane

Planet e lëvizshmërisë urbane duhet të mbulojnë
të gjitha format dhe mënyrat e transportit për
të gjithë aglomeratet urbane, duke përfshirë
lëvizjen me automjete private dhe publike, të
pasagjerëve dhe të mallrave, të motorizuara ose
jo të motorizuara, duke siguruar njëkohësisht
hapësirat e nevojshme për parkim.
Rrjetet e lëvizshmërisë duhet të ndërthurin
flukset e lëvizjes interurbane me ato urbane,
duke krijuar nyje multimodale lëvizshmërie në
polet strategjike ku lidhen sistemet unazore me
akset primare rrugore rajonale.
Bashkitë duhet të zhvillojnë politika të qarta
ligjore dhe fiskale mbi zonat e parkimeve masive
pranë këtyre nyjeve, duke synuar uljen e flukseve
lëvizëse jashtëqytetase në brendësi të qendrave
urbane.
Duhet të ndërthuren skema dhe politika të qarta
për:
• lëvizjen e motorizuar të banorëve;
• logjistikën urbane;
• lëvizjen me mjete publike;
• mënyrat alternative të lëvizjes ekologjike.
Polet dhe zonat strategjike të densifikimit
urban duhet të pajisen me transport publik
efiçent dhe me korsi të profilizuara. Synohet
ndërtimi i skemave të lëvizjes publike me bileta
të integruara me përdorim miks, me çmime
të diferencuara për grupime të ndryshme
shoqërore, si dhe për orare të ndryshme ditore,
që sjellin reduktimin e përdorimit të automjeteve
personale.

Lëvizshmëria urbane duhet të zhvillohet për të
plotësuar nevojat e lëvizjes së banorëve, turistëve
dhe shërbimeve të ofruara nga bizneset, për
të siguruar një jetesë cilësore dhe lëvizshmëri
efikase në terma kohore.
Synohet ndërtimi i rrjeteve të lidhura nën një
cikël të vazhduar, duke u bazuar në:
- vizion afatgjatë, fleksibël dhe plan të qartë
zbatimi;
- pjesëmarrje me bazë të gjerë në zgjedhjen e
vizionit dhe të mënyrave të transportit;
- zhvillim të balancuar dhe të integruar të
të gjitha mënyrave të transportit, tokësor,
hekurudhor, ujor e ajror;
- vlerësim, monitorim dhe raportim të qartë
e të përhershëm, me tregues të matshëm të
performancës nga struktura lokale dhe rajonale.
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5.6 Përmirësimi i
lëvizhmërisë dhe zhvillimi
i sistemit infrastrukturor
5.6.1 Lëvizshmëria në nivel ndërkombëtar
dhe kombëtar
Sistemi infrastrukturor dhe lëvizshmëria janë
pjesë e rëndësishme e zhvillimit të brezit
bregdetar të Shqipërisë, eficientimi i të cilëve
paraqitet si një nevojë prioritare për zhvillimin
ekonomik, përmirësimin e cilësisë së jetesës
dhe lidhjen integrale me rajonin mesdhetar dhe
europian. Programimi e zhvillimi i hierarkive dhe
tipologjive të infrastrukturës së lëvizshmërisë
në territor, do të mundësojë kushtet bazë për
shpërndarje të balancuar (policentrike) të
zhvillimit ekonomik, urban e social në qendrat e
banuara.
Orientimi i zhvillimit infrastrukturor të brezit
bregdetar jepet sipas hierarkisë së qendrave
urbane dhe prioriteteve të zhvillimit të disa
sektorëve, si turizmi dhe industria e shërbimeve,
bujqësia, trashëgimia kulturore, natyra e mjedisi.
Në këtë kontekst janë propozuar dy nivele për
orientimin e zhvillimit:
• Në nivelin strategjik ndërkombëtar, plani
orienton zhvillimin drejt integrimit të brezit
bregdetar në rrjetin mesdhetar, përfshirë këtu
rrjetin rrugor, rrjetin TIK, rrjetin e elektrifikimit,
rrjetin e lëvizshmërisë detare dhe ajrore. Për të
arritur këtë synim rekomandohet:
1. Zhvillimi i aksesit dhe akseve primare rrugore,
përfshirë këtu lidhjen në rrjet me të gjitha
mundësite e hyrje-daljeve, si stacionet fundore
hekurudhore, pikat kufitare, aeroportet dhe
portet.
2. Zhvillimin e infrastrukturave lidhëse (nyjeve
hyrëse e dalëse) të qendrave urbane primare e
sekondare, si dhe atyre terciare dhe lokale, që
paraqiten si potenciale turistike.
• Në nivel kombëtar, plani udhëzon zhvillimin e
korridoreve të lëvizjes për lidhjen e potencialeve
turistike, nga bregdeti drejt zonave të zhvilluara

në brendësi të territorit, si: zonat urbane,
vendbanimet tradicionale, monumentet e
kulturës e ato të natyrës, duke mundësuar
ndërlidhjen e aktiviteteve të qendrave me ato të
lokaliteteve bregdetare malore dhe kodrinore.Për
të arritur këtë synim rekomandohet zhvillimi i
rrugës bregdetare peizazhistike, e cila do të lidhë
burimet primare turistike me qendrat e banuara.
5.6.2 Transporti rrugor
Duke vlerësuar strategjitë e zhvillimit të
transportit rrugor referuar PPK-së, strategjisë
sektoriale, si dhe strategjive të zhvillimit të
rrjeteve të përcaktuara nga BE (TEN-T) në
kontekstin ndërkombëtar dhe në atë kombëtar,
përcaktohen infrastrukturat rrugore të
domosdoshme për zhvillim të qëndrueshëm
e për transport efiçent që respekton vlerat e
natyrës e kulturës.
Zhvillimi i rrugës bregdetare peizazhistike, e cila
do të integrohet në fashën e parë të bregdetit si
infrastrukturë rrugore turistike e nivelit urban e
interurban, do të mundësojë aksesin efiçent në
shumë zona të rëndësishme që përfaqësojnë
asetet kryesore të historisë, kulturës dhe natyrës
shqiptare.
Rruga bregdetare peizazhistike do të ndërthuret
me rrjetin rrugor ekzistues, duke përshkuar një
pjesë të madhe të vendbanimeve tradicionale
dhe duke lidhur vijën bregdetare shqiptare me
shtetet fqinje. Ky aks do të jetë i përshtatshëm
për lëvizje të shpejtësisë mesatare e të ulët,
që lejon të shijohen peizazhi bregdetar dhe
atraksionet e zonave rurale. Bazuar në këto
vlera, plani propozon që përcaktimi i gjurmës
së këtij aksi në territor nga ministria e linjës
dhe bashkitë e brezit bregdetar, të bëhet duke
marrë në konsideratë të gjithë asetet turistike
strategjike të ndërlidhura me vendqendrimet
dhe vendbanimet.
Ky aks do të shërbejë për të lidhur lokalitetet
turistike në zonat natyrore apo rurale dhe duhet
të zhvillohet kryesisht duke përdorur materiale
ekologjike, për të mos cenuar sistemin bujqësor
dhe atë natyror. Ai duhet të krijojë mundësi
lëvizjeje njëkohësisht edhe për biçikletat, duke
parashikuar vendqendrime çdo 7-10 km pranë
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qendrave të banuara, shoqëruar me shërbime
informimi (infopoint) dhe shërbime të tjera për
mjetet e lëvizjes dhe udhëtarët.
Gjithashtu, PINs Bregdeti përcakton si nevojë
prioritare realizimin e rrjeteve unazore dhe/
ose bajpaseve rrugore të qendrave urbane
primare e sekondare. Konkretisht kjo ndërhyrje
parashikohet për qendrat urbane të Shkodrës,
Lezhës, Durrësit, Kavajës, Fierit, Vlorës, Himarës
dhe Sarandës.
Për të reduktuar lëvizjen me automjete
individuale, plani nxit zhvillimin e transportit
publik urban e interurban, shoqëruar me
zhvillimin e akseve rrugore brenda qendrave
urbane dhe atyre që lidhin qendrat me
lokalitetet në brendësi të territorit, duke luajtur
njëkohësisht edhe rolin e sistemeve unazore në
shërbim të sektorit të bujqësisë.
Plani rekomandon krijimin e stacioneve të
linjave urbane (të përkohshme/sezonale apo të
përhershme), për të lehtësuar trafikun pranë
zonave turistike dhe për të shmangur qendrimin
e automjeteve private pranë plazheve. Stacionet
duhet të pozicionohen, në mënyrë që këmbësorët
të mos ecin më shumë se 10-12 minuta për të
arritur plazhet masive të kategorive A, B, AB.
Rrjetet e transportit publik duhet të garantojnë
efiçencë lëvizjeje në terma kohorë dhe të
kombinojnë shkëmbimin e mjeteve lëvizëse
sipas kontekstit. Bazuar në këta faktorë si dhe
në direktivat e PPK-së dhe planeve sektoriale,
PINs Bregdeti evidenton rëndësinë e krijimit të
nyjeve të shkëmbimit multimodal në dy kategori
primare: Hub-e Ndërkombëtare dhe Hub-e
Kombëtare.
Zhvillimi i nyjeve multimodale të transportit
në secilën nga katër fashat e brezit bregdetar,
duhet të sigurojë lidhje të shpejtë të qendrave
urbane me njëra-tjetrën nëpërmjet përdorimit të
transportit publik interurban. Referuar hierarkisë
së përcaktuar, këto Hub-e duhet të ndërlidhin
qendrat në rrjet duke organizuar oraret dhe
flukset e transportit ujor, rrugor, hekurudhor dhe
ajror.
Hub-et Ndërkombëtare (nyjet multimodale
primare) përqëndrohen në: Shkodër, Lezhë,
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Durrës, Tiranë, Fier, Vlorë, Sarandë.
Hub-et Kombëtare (nyjet multimodale
sekondare) përqëndrohen në: Laç, Kavajë,
Lushnjë, Fier, Berat, Himarë.
Nyjet multimodale terciare për zhvillimin e
transportit publik të nivelit rajonal dhe lokal
duhet të ndërlidhen jo vetëm me zonat e
plazheve por edhe me lokalitetet turistike në
brendësi të territorit. Këto terminale duhet të
synojnë modalitetet e lehta të transportit publik.
Kushtet e parkimit në zonat turistike bregdetare
ndikojnë ndjeshëm në efiçencën dhe cilësinë e
lëvizjes dhe akomodimit, në ndotjen e ajrit dhe
sigurinë rrugore. Për këto arsye, vendparkimet
e automjeteve në zonën bregdetare duhet të
konsiderohen në mënyrë të veçantë nga Planet
e Përgjithshme Vendore të bashkive bregdetare
për çdo lokalitet. Zonat e vendparkimeve
masive duhet të lidhen me transportin publik
të motorizuar apo jo (p.sh. park&ride). Për të
minimizuar sipërfaqet e shfrytëzimit të territorit
për parkim në qendra urbane, si dhe për të
ulur kostot e shpronësimeve, bashkitë duhet
të alokojnë fonde për ndërtimin e strukturave
vertikale për akomodimin e automjeteve, nga
të cilat mund të vjelin fonde të vlefshme për
menaxhimin e këtij shërbimi publik.
Infrastrukturat lidhëse rrugore në shërbim
të turizmit
Ndërkohë që rruga peizazhistike bregdetare
do të realizojë lidhjen e potencialeve prioritare
në turizëm, bashkitë e prekura nga ky plan
duhet të projektojnë dhe zhvillojnë itineraret
lidhëse shoqëruese dytësore, të cilët do të
mundësojnë vazhdimësinë e lëvizjes nga një
burim/aset turistik në tjetrin, duke krijuar rrjetin
e potencialeve lokale turistike.
Për këto infrastruktura lokale në shërbim të
turizmit, bashkitë duhet të rigjenerojnë akset
në shërbim të bujqësisë si dhe ato në shërbim
të ushtrisë, që lidhin pikat strategjike natyrore
me lokalitetet. Këto infrastruktura duhet të
shoqërohen me tabela informuese mbi distancat
e përshkueshme dhe vendndodhjet turistike
që ndërlidhin, duke orientuar lëvizjen dhe
qarkullimin në formë unazore, që të garantohet

lidhja e disa tipologjive të turizmit jashtë
qendrave urbane në itinerare të vazhduara.
Këto infrastruktura të lehta (soft) përfshijnë:
• itineraret e biçikletave;
• itineraret e këmbësorëve për ngjitje, ecje
sportive, eksploruese, për hipizëm etj.;
• itineraret e shkurtra për autobusët lokalë dhe
kamperat, për udhëtime të shkurtra, aty ku
territori dhe kërkesa e turistëve e lejon.
Këto infrastruktura, duke qenë se kalojnë pranë
ose në zona të mbrojtura mjedisore, kulturorehistorike apo ekosisteme me vlera të veçanta
natyrore, duhen realizuar me materiale natyrore,
si dru, gurë, zhavorr etj. Në këtë mënyrë do të
arrihet edhe mbajtja nën kontroll e flukseve të
trafikut dhe impaktit negativ që mund të krijojnë
në territor.
Financimi i tyre duhet të jetë i lidhur ngushtë me
zhvillimin e strategjive të turizmit në rang lokal
dhe rajonal, duke garantuar se këto zhvillime do
të kenë impakt pozitiv në ekonomitë lokale si në
punësim, ashtu edhe në ekonomi.
Fasha e parë bregdetare, Shkodër-Lezhë-Kurbin
përmban atraksione turistike natyrore si lagunën
e Kune-Vainit dhe Patokut, të përforcuara
me peizazhet panoramike, monumentet e
kulturës, si dhe me zona aktiviteti peshkimi, të
cilat të gjitha bashkë mund të ndërlidhen me
infrastukturën soft, duke nxitur përdorimin e
biçikletave dhe ecjen e orientuar nga guidat
turistike.

si Kalaja e Vilë-Bashtovës, apo manastiri i
Zvërnecit, duhet të lidhen me rrjete unazore
duke integruar në një itinerar turizmin rural,
turizmin e aventurës dhe turizmin kulturor.
Fasha e katërt bregdetare, Vlorë-Sarandë/
“Riviera”, me ndërthurjen e relievit tokësor
e detar, paraqitet si potencial kombëtar
me kontribute të çmuara në zhvillimin e
turizmit. Lidhja e aseteve të saj natyrore në
vijën bregdetare me potencialet në brendësi
të territorit, paraqitet si prioriteti kryesor në
pajisjen me infrastrukturë. Aksesi i këtyre
potencialeve duhet të realizohet me krijimin e
lidhjeve të reja infrastrukturore ndërmjet zonave
dhe qendrave lokale të ndodhura pranë Lumit
të Vlorës, lokaliteteve në brendësi të territorit si
Selenica, Kallarati, Vëlçi, Kuçi, Fterra, Borshi etj.,
me ato të pozicionuara pranë vijës bregdetare si
Palasa, Dhërmiu, Vunoi, Himara e Vjetër, Piluri,
Kudhësi, Borshi i Vjetër, Qeparoi i Vjetër, Piqerasi,
Lukova etj.
Këto intinerare duhet të garantojnë lidhjet e
munguara edhe për qendrat lokale të bashkive
Sarandë, Delvinë e Konispol, duke garantuar
integrimin e turizmit rural, historik e kulturor,
natyror dhe bregdetar “det-diell”.

Fasha e dytë bregdetare, Durrës/Kepi i RodonitIshëm-Kavajë, paraqet potenciale të lidhura më
fort me peizazhin natyror, relievin kodrinor dhe
plazhet. Infrastruktura në këtë fashë duhet të
lehtësojë aksesin drejt këtyre vlerave të sistemit
natyror dhe aseteve kulturore e historike në
zonat rurale përreth.
Fasha e tretë bregdetare, Kavajë-Vlorë, paraqet
potenciale të ngjashme me zonën e parë, pasi
mbart asete të vyera për sistemin natyror duke
përfshirë lagunën e Karavastasë, plazhin e
Semanit, grykëderdhjen e Vjosës dhe lagunën
e Nartës. Të gjitha këto asete, të alternuara
me potencialet e sistemit bujqësor, si fusha e
Myzeqesë, dhe me vlerat historike e kulturore
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5.6.3 Rrjeti hekurudhor

5.6.4 Transporti ujor (portet dhe marinat)

Sistemi ekzistues i infrastrukturës hekurudhore
në Shqipëri është shumë i përshtatshëm për t’i
shërbyer transportit publik e turistik, për nga
vetë fakti që kalon në territore me vlera të larta
natyrore e peizazhistike.

Zhvillimi i aktiviteteve të shërbimit, turizmit,
logjistikës dhe lëvizjes së udhëtarëve në
vendin tonë, ka qenë kryesisht i orientuar drejt
infrastrukturës së transportit rrugor, e më pas
atij ajror. Kjo përqasje ka zbehur fokusin në
zhvillimin e infrastrukturës së transportit ujor,
ndërkohë që në vendet fqinje bregdetare, ky i
fundit është shumë më i zhvilluar.

Plani propozon zhvillimin dhe efiçentimin e
linjave të itinerarit të lëvizjes veri-jug, duke
përfshirë rivitalizimin e infrastrukturës fizike të
trasesë së hekurudhës, stacioneve dhe flotës
së vagonëve e lokomotivave, për pasagjerë dhe
mallra.
Ky rrjet duhet të garantojë udhëtim të sigurt
dhe të shpejtë, të sinkronizuar me modealitetet
e tjera të transportit në nyjet multimodale të
qendrave urbane. Faktor kyç në zhvillimin e
transportit nëpërmjet këtij rrjeti është edhe
ndërlidhja me shtetet fqinje të Malit të Zi dhe
Greqisë, e cila do të sjellë shtimin e flukseve
të udhëtarëve dhe të shkëmbimin e mallrave,
duke garantuar formimin e masës së nevojshme
kritike për arritjen e efiçencës ekonomike në
mirëmbajtjen e rrjetit për periudha afatgjata.
Transporti i mallrave dhe lëndëve të para duhet
të ndërlidhet me nyjet e logjistikës në qendrat
primare urbane dhe me zonat industriale e
portet e specializuara në transportin e tyre.
Plani propozon zhvillimin dhe rigjenerimin e
stacioneve hekurudhore në qendrat urbane:
Shkodër, Lezhë, Fushë-Krujë, Vorë, Tiranë,
Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Lushnjë, Fier dhe
Vlorë.
Gjithashtu, PINs propozon zhvillimin e stacioneve
hekurudhore fundore të lidhura me portet për
transportin e mallrave dhe lëndëve të para, si më
poshtë:
• Porti Kombëtar i Shëngjinit, Lezhë;
• Porti Ndërkombëtar Industrial Durrës (Bisht
Pallë – zona teknologjike e zhvillimit ekonomik,
Spitallë);
• Porti Ndërkombëtar Vlorë.
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Potencialet aktuale të vendit për ndërlidhje të
shpejtë e efiçente të porteve detare me akset
ndërkombëtare rrugore dhe me shtetet fqinje pa
dalje në det, paraqiten të larta. Mbi këtë bazë,
dhe mbi mundesitë e shumta të rivitalizimit të
porteve e marinave ish-ushtarake, PINs Bregdeti
në vijim të përcaktimeve të PPK-së, orienton
zhvillimin e lidhjeve të munguara.
Plani i Përgjithshëm Kombëtar dhe Plani i
Bregdetit propozojnë specializimin e porteve
ekzistuese sipas sektorëve ekonomikë primarë
ku operojnë, duke synuar shtimin e trafikut të
kruazierave, jahteve dhe anijeve të mallrave.
Gjithashtu, plani orienton zhvillimin e
infrastrukturës së transportit drejt kombinimit
të transportit detar me atë tokësor dhe ajror,
me qëllim efiçentimin e lëvizjes së mallrave
dhe pasagjerëve dhe zhvillimin ekonomik në
tërësi. Ky kombinim synon të minimizojë efektet
negative të transportit automobilistik në zonat e
ndjeshme natyrore, ndërkohë që sjell larmi edhe
në eksperiencën e turistëve në zonë.
Përdorimi i infrastrukturave portuale ekzistuese
(gjashtë porteve të mëdha ndërkombëtare
e kombëtare dhe disa porteve ekzistuese
ushtarake), është prioritet për planin, i cili
rekomandon ministrinë e linjës dhe 12 bashkitë
bregdetare për zhvillimin e mëtejshëm të këtyre
strukturave.
Pas rikualifikimit fizik të infrastrukturave të
porteve dhe marinave ekzistuese që do të
shërbejnë me më tepër efiçencë, plani propozon
edhe 12 vendndodhje të reja, të përshtatshme
për marina dhe stacione portuale të vogla, për
transportin e brendshëm detar.

Gjithashtu, ky plan propozon që zhvillimi
i mëtejshëm i porteve të orientohet sipas
aktiviteteve më dominuese që zonat përkatëse
ofrojnë në perspektivën e zhvillimit rajonal e
ndërkombëtar, duke garantuar kështu kushtet
për specializim ekonomik të metejshëm. Në
secilën nga 4 fashat e bregdetit sugjerohet të
zhvillohet një (1) port me funksion ndërkombëtar.
Pra, 4 portet e rëndësisë kombëtare (Shëngjin,
Durrës, Vlorë e Sarandë), duhet të zhvillojnë
infrastrukturat pritëse e shpërndarëse, përfshirë
këtu korridoret strategjike të lëvizjes bazuar në
funksionet e specializuara.
Për transportin në nivel kombëtar, plani
propozon zhvillimin e 4 marinave (porte të
vogla turistike), 1 për çdo zonë, për të nxitur
e ndihmuar zhvillimin e turizmit. Këto porta
stacionimi dhe shpërndarjeje të flukseve, mund
të jenë të bashkëngjitura me zonat portuale të
rëndësisë ndërkombëtare, me kusht që zhvillimi
i tyre në të ardhmen të marrë parasysh hapësirat
e nevojshme të zgjerimit të porteve primare. Kjo
do të thote se në planet sektoriale si dhe në PPVtë e bashkive bregdetare, duhet të rezervohen
hapësira shtesë zgjerimi në të ardhmen, duke
garantuar hapësirat e nevojshme për kalata të
shtuara, për depozitim/përpunim mallrash dhe
për të akomoduar flukset e udhetarëve. Pas
zhvillimit të këtyre porteve mund të zhvillohen
marina të tjera apo stacione portuale të reja,
sipas studimit të propozuar nga ky plan.
Ky plan synon përdorimin e porteve, pontileve
dhe moleve ekzistuese, përpara ndërtimit të
portave të reja, të propozuara paraprakisht
në plan (si vendndodhje teknikisht më të
përshtatshme në bregdetin shqiptar, të
mundshme për t’u ndërtuar në 15 vitet e
ardhshme).
Më poshtë prezantohen propozimet teknike për
zhvillimin e porteve në bregdet, duke përfshirë
ekzistueset dhe të propozuarat:
1.
2.
3.
4.
5.

Gjiri i Ftelias në jug, në kepin e Stillos
(Sarandë-Mursi-Vrinë);
Gjri i Tetranisit - 4 ishujt - (Ksamil);
Gjiri i Sarandës;
Gjiri i Limionit (Sarandë);
Porto Palermo, Gjiri i Armeridhës dhe gjiri i
Kalasë;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Orikum;
Radhimë (aktualisht, bazë e forcave të
policisë kufitare);
Porti tregtar Skelë-Vlorë;
Ishulli i Sazanit;
Kalaja e Turrës;
Porti i Durrësit;
Zona detare përpara sheshit Vollga-Durrës
(qendra e qytetit);
Currila-Durrës;
Bishti i Pallës-Gjiri i Lalëzit (zona në jug të
derdhjes së lumit Erzen);
Gjiri i Peshkatarit (Shën Pjetri);
Gjiri i Lalëzit (në fundin jugor të kepit të
Rodonit);
Porti ushtarak në Shëngjin.

5.6.5 Transporti ajror
Transporti ajror përbën një faktor esencial për
ndërlidhjen e brezit bregdetar, nisur nga fakti
se mbulon numrin më të madh të flukseve të
lëvizjes për pasagjerët dhe turistët në Shqipëri.
Bazuar në politikat e zhvillimit të PPK-së dhe
në propozimet e strategjisë së Ministrisë së
Transportit dhe Infrastrukturës (MTI), mbi
ndërtimin e dy aeroporteve ndërkombëtare të
tjera në vend (një në veri dhe një në jug), PINs
Bregdeti propozon shtimin e infrastrukturave
mbështetëse për lëvizjen e brendshme (në nivel
kombëtar) lidhur me transportin ajror.
Në kontekstin e hapësirës bregdetare, zhvillimi
i mëtejshëm i transportit ajror do të kontribuojë
në ekonominë e sektorit të turizmit, duke
mundësuar një shpërndarje të shpejtë të
turistëve përgjatë gjithë territorit bregdetar nga
veriu në jug (Velipojë-Konispol), e duke shkurtuar
kohën e nevojshme të udhëtimit në jo më shumë
se 1,5 deri në 2 orë.
Plani mbështet dhe sugjeron rikualifikimin apo
rishfrytëzimin e aeroporteve ekzistuese ishushtarake, duke shndërruar funksionin e tyre për
qëllime turistike.
Plani evidenton mundësitë për zhvillimin e këtyre
infrastrukturave të transportit ajror kombëtar
në aeroporte turistike dhe helioporte në Lezhë,
Vlorë, Sarandë-Gjirokastër.
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5.6.6 Infrastruktura energjetike
Energjia si një nga shërbimet jetësore bazë,
duhet të ofrohet në mënyrë të pandërprerë
dhe të mjaftueshme për kërkesat e hapësirës
bregdetare. Ndonëse pjesa më e madhe e
territorit të brezit bregdetar është e mbuluar me
rrjetin e tensionit të lartë elektrik, mbeten akoma
territore në fashën 4 bregdetare të pa furnizuara
në mënyrë efikase. Bazuar në analizën e kryer,
zona më problematike për sa i përket mbulimit
me infrastrukturën e energjisë elektrike
paraqitet zona e bregdetit të jugut.
Plani propozon prioritarizimin e investimeve
publike për të realizuar finalizimin e ndërtimit
të këtij rrjeti unazor të domosdoshëm, duke
marrë në konsideratë rëndësinë e këtij brezi
në ekonominë e vendit, si dhe duke u bazuar
te plotësimi i nevojave bazë për popullatën dhe
flukset e turistëve.
Zhvillimi i unazës energjetike të jugut, do
të realizojë lidhjen me energji elektrike të
tensionit të lartë të zonave nga qendra urbane
e Vlorës, përgjatë luginës së lumit Shushicë
e deri në qendrën e Himarës. Një lidhje e tillë
do të sigurojë mbulimin e bregdetit me energji
elektrike përgjatë gjithë vitit. Zonat e tjera të
bregdetit të jugut nga qendra e Himarës në
qendrën e Sarandës, duhet të përmirësojnë
lidhjet dhe cilësinë e shpërndarjes së rrjetit të
nivelit dytësor, për të plotësuar nevojat gjatë
sezonit turistik.
Për të arritur qëllimet kombëtare e rajonale në
reduktimin e emetimeve të CO2, zhvillimet e reja
urbane duhet të projektohen në mënyrë të tillë,
që të përmirësojnë performancën dhe efiçencën
e tyre energjetike.
Në këtë kuadër, bashkitë duhet:
• Të inkurajojnë shërbimin me energji nga
burime të decentralizuara, të rinovueshme dhe
nëpërmjet VKB-ve dhe strategjive e planeve të
përgjithshme vendore të caktojnë standarde
ambicioze, por të realizueshme për përmbushjen
e këtij qëllimi. Këto standarde duhet të jenë
pjesë e rregulloreve dhe duhet të caktojnë
edhe përqindjen e energjive të rinovueshme,
të cilat duhet të aplikohen në zhvillimet e reja.
Sugjerohet që vlera minimale e këtyre të fundit
për çdo zhvillim të ri të jetë 15% dhe të sigurohet
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nga burime energjetike të rinovueshme dhe
alternative. Kjo përqindje duhet të arrijë në 30%
për strukturat hoteliere masive elitare, duke
garantuar se shtimi i flukseve turistike sezonale,
nuk do të ndikojë në rrjetin primar energjetik të
brezit bregdetar.
• Të promovojnë zonat kryesore të zhvillimit
e aplikimit të burimeve të rinovueshme të
energjisë, me anë të Planeve të Përgjithshme
Vendore (PPV), të Planeve Sektoriale (qendrore
e vendore) dhe të Planeve të Detajuara Vendore
(PDV). Përtej kërkesave për energjinë e
rinovueshme, bashkitë duhet të vendosin në
rregulloret e tyre standarde të larta për efiçencën
energjetike për ndërtimet e reja.
• Të ngrenë platforma dhe paketa strukturore
për rritjen e efiçencës energjetike në stokun
ekzistues të ndërtesave, në bashkëpunim me
ministritë përgjegjëse për zhvillimin urban,
energjinë dhe infrastrukturën. Kjo mund të
arrihet duke krijuar partneritete publike-private,
buxhete të posaçme rajonale për efiçencën
energjetike dhe/ose duke shpallur zona të
posaçme për efiçentimin energjetik. Zonat mund
të përcaktohen fillimisht në bazë të veçorive të
tyre si projekte pilote në qendrat lokale turistike,
historike, kulturore etj.
Përveç burimeve hidrike, që paraqesin
potencialin më të madh për prodhimin e
energjisë elektrike në vend, plani i bregdetit duke
u bazuar në objektivat e Ministrisë së Energjisë
dhe Industrisë (MEI), mbështet dhe sugjeron
zhvillimin e ndërtimin e impianteve të prodhimit
të energjisë elektrike përmes shfrytëzimit të
energjisë diellore.
Bashkitë e brezit bregdetar duhet të
prioritarizojnë zonat e zhvillimit të këtyre
strukturave duke i mirëpërcaktuar në PPV-të
përkatëse e duke garantuar mirëpërdorim të
resurseve të territorit. Rekomandohet që këto
struktura të zhvillohen në territore rurale, në
toka që paraqiten pa bonitet të lartë, duke mos
ndikuar në sistemin bujqësor dhe zhvillimin
ekonomik të lidhur me të.
Plani prioritarizon përdorimin e këtyre
strukturave energjetike në qendrat urbane
Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavajë, Divjakë, Fier,
Vlorë, Sarandë, Delvinë.

Gazi është një nga burimet e energjisë më
të përdorur në rang global. Në vendin tonë
mungon një infrastrukturë e mirëfilltë e rrjetit
shpërndarës të këtij resursi energjitik. Kalimi
i gazsjellësit TAP (Trans Adriatik Pipeline) në
vendin tonë dhe përfshirja e Shqipërisë në
disa projekte të tjera lidhur me gazifikimin, rrit
mundësitë tona për të përfituar nga ky burim.
Shqipëria, përveçse një vend tranzit dhe përfitues
nga gazsjellësi TAP, do të jetë dhe shpërndarës i
këtij burimi energjetik për rajonin.
Projekti IAP (Ionian-Adriatic Pipeline) për
gazifikimin do të bëjë të mundur shpërndarjen e
gazit brenda vendit, si dhe drejt Malit të Zi e më
tej Kroacisë. PPK dhe PINs propozon zhvillimin
e katër nyjeve, si pika primare të shpërndarjes
së gazit në territorin Shqiptar, dy prej të cilave
do të jenë të stacionuara në Lezhë dhe Fier.
Bashkitë që preken nga zhvillimi i këtij rrjeti
duhet të përcaktojnë përdorimin e tokës në PPVtë e tyre, në mënyrë që të plotësohen kushtet
e nevojshme jo vetëm të kalimit të rrjetit të
shoqëruar me zonat buferike, por njëkohësisht
duke mundësuar ndërlidhjen e këtij rrjeti me
zonat/parqet industiale.
5.6.7 Infrastruktura e telekomunikacionit/
TIK
Zhvillimi ekonomik dhe social i Shqipërisë në
shekullin e 21-të është detyrimisht i lidhur me
zhvillimin e infrastrukturave të lidhjes së shpejtë
në rrjetin e telekomunikacionit ndërkombëtar.
Rrjeti TIK paraqitet si një nga faktoret kryesorë
të zhvillimit të ekonomisë së shërbimeve, për
bizneset dhe individët.
Për të mundësuar edhe në Shqipëri rritjen
ekonomike të ardhur nga sektori i shërbimeve,
qeverisja e nivelit qendror dhe vendor duhet
të garantojë lidhje efiçente me rrjetet TIK të
qendrave urbane në brezin bregdetar, duke nisur
nga ato primare, e deri te lokalitetet.42
Gjithashtu, shërbimet e rrjetit të
telekomunikacionit të gjeneratës së pestë (5G)
duhet të mbështesin zonat ekonomike, qendrat
teknologjike, parqet industriale, korridoret
ekonomike, zonat TID dhe BID për të plotësuar
kushtet bazë për zhvillimin e ekonomisë së
shërbimeve, atyre elektronike e kreative, të cilat
operojnë në shkallë globale.
42
43

Çdo bashki duhet të përcaktojë zonat prioritare
të zhvillimit të këtyre infrastrukturave, duke
krijuar kushtet për tërheqjen e invesimeve të
huaja, duke synuar fuqizimin e zonave ekzistuese
urbane.
Integrimi i rrjeteve kombëtare e rajonale TIK
duhet të zhvillohet në korridore të përbashkëta
infrastrukturore, duke garantuar që ndërhyrjet
në infrastrukturë e territor të jenë minimale.
Bashkitë e brezit bregdetar duhet të mbulojnë
me infrastrukturë dhe shërbime TIK të gjitha
institucionet primare e sekondare vendore në
varësi të tyre, duke u fokusuar fillimisht tek ato
që ushtrojnë funksione publike në lidhje me
shërbimin e drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe
bizneseve.
Plani orienton zhvillimin e rrjeteve primare TIK
dhe zonave prioritare BID dhe TID në qendrat
Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës, Lushnjë, Fier,
Vlorë, Himarë, Sarandë.
5.6.8 Rrjetet e furnizimit me ujë
Nga analizat e realizuara në terren vërehet se
furnizimi me ujë përgjatë brezit bregdetar është
një shërbim i munguar në shumë lokalitete, dhe
mbi të gjitha, në zonat më në afërsi të bregdetit
ku ndodhen gjithë shërbimet turistike. Për të
plotësuar kushtet si zonë me përparësi zhvillimin
e turizmit, është i domosdoshëm mbulimi me
efiçencë të lartë me shërbimin bazë të furnizimit
me ujë të pijshëm të të gjitha qendrave urbane.
Ky shërbim duhet të synojë të gjitha lokalitetet
dhe zonat e shërbimeve turistike, jo vetëm
sipas parashikimit të kërkesës në të ardhmen
për banorët e këtyre territoreve, por edhe për
periudhat kur numri i popullsisë rritet, si pasojë
e aktivitetit turistik në periudha specifike gjatë
vitit.43
Përcaktimi i zonave parësore të investimeve
në Planet e Përgjithshme Vendore, si: qendrat
urbane, zonat ekonomike, BID, TID, qendrat
e stacioneve multimodale, strukturat primare
turistike etj., duhet të kryhet në përputhje dhe
me PPK-në, në mënyrë që të rritet efikasiteti i
investimeve në këtë rajon.
Infrastruktura e nëntokës duhet të mbulojë
nevojat e komuniteteve, duke u bazuar në
projeksionet e popullsisë dhe të flukseve të
turizmit, ndërkohë që njëkohësisht duhet

http://www.inovacioni.gov.al/al/program/teknologjia-e-informacionit-dhe-komunikimit
http://www.erru.al/doc/Strategjia_Kombetare_sektoriale_e_sherbimeve_te_furnizimit_me__uje_dhe_kanalizime_2011_-_2017.pdf
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të sigurohet mbrojtja e rezervave të ujërave
nëntokësore, që do të shërbejnë në të ardhmen
si burime për furnizimin e zonave urbane.
Sistemi i infrastrukturës së nëntokës duhet të
bazohet në investimet strategjike të parashikuara
dhe në hierarkinë e qendrave, për të gjitha
tipologjitë dhe polet rajonale të përcaktuara si
parësore. Mbulimi me këto shërbime duhet t’i
paraprijë zhvillimit urban, duke i dhënë përparësi
densifikimit dhe përqendrimit të investimeve, si
dhe uljes së kostove të mirëmbajtjes.
Zhvillimet urbane me dendësi të ulët në zonat
rurale-natyrore, si ato me objekte banimi të
shpërhapura, duhet të mbështeten për të
krijuar zona të përbashkëta të furnizimit me
ujë dhe shkarkimeve me mënyra alternative në
pamundësi të lidhjes me rrjetin kryesor, si puse
uji të certifikuara dhe sistem me gropa septike
të kontrolluara periodikisht dhe të certifikuara/
ekologjike.
5.6.9 Mbetjet, kanalizimet dhe trajtimi i
ujërave të ndotura
Mungesa e infrastrukturave dhe impianteve për
trajtimin e ujërave të ndotura dhe të mbetjeve
të ngurta urbane përgjatë bregdetit, është
një problem madhor jo vetem për qendrat
urbane dhe lokalitetet, por edhe për zhvillimin
e sektorëve prioritar si turizmi, bujqësia dhe
mjedisi. Kjo sfidë kërkon një përqasje të re për
përballimin e flukseve të shtuara të mbetjeve
sidomos gjatë sezonit veror, kur numri banorëve
në brezin bregdetar dyfishohet.
Plani parashikon që të gjitha bashkitë bregdetare
të mbulojnë territorin me infrastrukturë dhe
shërbime për menaxhimin dhe trajtimin e
ujërave të ndotura si dhe me infrastrukturë për
menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane e
industriale.
Ndërtimi i impianteve për mbetjet e lëngëta dhe
për mbetjet e ngurta kërkon jo vetëm gjenerimin
e fondeve nga qeverisja në nivel vendor, por
edhe nga ajo në nivel qendror. Rekomandohet
që ministritë e linjës, të mbështetura nga
sistemi bankar ndërkombëtar, të prioritarizojnë
investimet në transferta të dedikuara mbi këto
shërbime për njësitë e qeverisjes vendore.
Pajisja e tyre me këto infrastuktura duhet
të marrë në konsideratë trendin e shtimit të
popullatës dhe të turistëve deri në vitin 2030.
Për këtë arsye, këto investime kapitale duhet
të jenë të lidhura ngushtë me përcaktimet e
propozimet e paraqitura në PPV-të e bashkive të
brezit bregdetar. Përcaktimi i zonave të ndërtimit
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të impianteve duhet të garantojë jo vetëm siguri
dhe fasha mbrojtëse për qendrat e banuara,
por njëkohësisht edhe efiçencë në përdorim.
Ky përcaktim duhet të kryhet në bashkërendim
me ministritë e linjës dhe njësitë vendore,
për të mundësuar një qasje të re rajonale në
përdorimin efiçent të këtyre infrastrukturave.
Rekomandohet që venddepozitimet e mbetjeve
të pozivionohen larg zonës bregdetare, që të
mos cenojnë zhvillimin e turizmit dhe cilësinë e
ujërave bregdetare.
Krijimi i sistemeve të rajonalizuara për
menaxhimin e mbetjeve duhet mbështetur në
të njëjtën kohë me zhvillimin e programeve dhe
strategjive në nivel qendor e vendor për riciklimin
e mbetjeve, duke synuar reduktimin e mbetjeve
të ngurta me 25% deri në 2030. Këto programe
duhet të përfshijnë edhe mundësitë e punësimit
për komunitetet duke garantuar hapjen e
vendeve të reja të punës në ekonominë e gjelbër.
Plani për menaxhimin e integruar të mbetjeve
në shkallë rajonale (për të katër fashat), i
mbështetur në strategjinë dhe programet
kombëtare, duhet të nxisë opsione, të cilat
ndikojnë pozitivisht në mjedis duke marrë
në konsideratë hierarkinë e masave për
menaxhimin e integruar të mbetjeve, që
konsiston në:
- parandalimin e gjenerimit të mbetjeve;
- përgatitjen për ripërdorim;
- riciklimin;
- rikuperime të tjera;
- asgjësimin.
Plani për menaxhimin e integruar të mbetjeve në
shkallë rajonale duhet gjithashtu të përcaktojë
një rregullore për kontrollin e menaxhimit të
rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen në
territorin e tij, për grumbullimin, transferimin,
riciklimin, asgjësimin e mbetjeve, mbikqyrjen
e operacioneve dhe kujdesin për vendet e
asgjësimit.
Ky plan duhet të përmbajë:
• menaxhimin e mbetjeve urbane rajonale;
• menaxhimin e mbetjeve rurale rajonale;
• menaxhimin e mbetjeve industriale rajonale.
Përpunimi i integruar i mbetjeve, i cili
ndërmerret nga ministritë e linjës, qarqet dhe
NJQV- të, duhet të konsistojë në:
• reduktim - ripërdorim - riciklim;
• mbledhje dhe përpunim të mbetjeve organike;
• mbledhje, magazinim dhe menaxhim të
mbetjeve në stabilimentet e venddepozitimeve.

5.7 Zhvillimi i sistemit
bujqësor dhe përmirësimi
i cilësisë së produkteve
bujqësore
Toka bujqësore është pasuria kombëtare
më e madhe që disponojmë lidhur me
ekonominë vendase dhe rezervat ushqimore.
Pas viteve 1990, si rrjedhojë e ndryshimeve
të sistemit politik në vend, toka bujqësore
u prek nga disa reforma strukturore të cilat
ndryshuan jo vetëm efiçencën e përdorimit
të saj, por edhe statusin e pronësisë mbi
të. Këto ndryshime rezultuan në lindjen
e problematikave të shumta, si në terma
administrimi ashtu edhe në terma menaxhimi.
Fenomenet që kanë rrezikuar tokën në brezin
bregdetar përfshijnë zënien me ndërtime të
shpërhapura, urbanizimin e pa kontrolluar si
dhe braktisje e keqmenaxhimin e saj, duke
sjellë pasoja si fragmentimi, ulja e pjellorisë
dhe prodhimtarisë, rritja e rrezikut të erozionit
etj.
Nga ana tjetër, nga mungesa e mirëmbajtjes
së rrjetit të kanaleve kulluese, shoqëruar me
reshje të dendura e të herëpashershme, janë
manifestuar përmbytje të konsiderueshme në
Ultësirën Perëndimore, me pasoja për sigurinë
e jetës dhe ekonominë vendase. Zhvillimi
spontan i territorit dhe mungesa e investimeve
në zonat rurale solli edhe uljen e produtivitetit
dhe efiçencës së fermave, gjë që u shoqërua
më pas me braktisje të popullatës nga zonat
rurale. Sot është e nevojshme ndërmarrja e
masave strukturore nga organet e qeverisjes
qendrore e vendore, jo vetëm për parandalimin
e shpërdorimit të këtij aseti prioritar, por edhe
për rritjen e shfrytëzimit të qendrueshëm të tij
në dobi të ekonomisë kombëtare e vendore.
Politikat e zhvillimit rural kanë si qëllim
përmirësimin e mjedisit natyror, përmirësimin
e cilësisë së jetesës në zonat rurale dhe rritjen
e vlerës së prodhimit bujqësor nëpërmjet
plotësimit të zinxhirit ushqimor. Bazuar në
këta faktorë, bashkitë e prekura nga ky plan
duhet të hartojnë strategji të harmonizuara
mes tyre për të zhvilluar një mjedis rural të
qendrueshëm dhe funksional që nis së pari

nga përdorimi i territorit.
Nxitja e mirëqenies dhe zhvillimit në zonat
rurale duhet të orientohet për:
• Ruajtjen dhe zhvillimin e burimeve natyrore
territoriale bazuar në sistemin bujqësor,
natyror e ujor, duke nxitur një menaxhim të
qëndrueshëm të territorit.
• Rritjen e shkallës së punësimit në zonat
rurale jo vetëm në bujqësi, por edhe në
aktivitetet jobujqësore të lidhura me të
tërthorazi.
• Rritjen e rendimentit të punës nëpërmjet
specializimit në sektorë të veçantë falë
përmirësimit të teknologjive në shërbim të
agroindustrisë.
• Përmirësimin e infrastrukturës dhe
shërbimeve për qendrat lokale: ndërtimin e
rrjetit rrugor, furnizimin me ujë, përmirësimin
e infrastrukturës ndihmëse në favor të
zhvillimit të bujqësisë, përmirësimin e
shërbimeve për komunitetet rurale në qendrat
e urbanizuara.
Mbrojtja dhe zhvillimi i burimeve primare
(sistemit bujqësor në veçanti) paraqitet si
prioritet i rëndësisë kombëtare, jo vetëm në
drejtim të punësimit dhe rritjes ekonomike për
banorët e zonave rurale, por njëkohësisht edhe
për ruajtjen e vlerave të peizazhit dhe territorit
për brezat e ardhshëm.
Efiçentimi i sistemit bujqësor dhe ekonomisë
bujqësore kërkon aktivizimin e të gjitha
burimeve që ndikojnë në zhvillimin e zinxhirit
të tij.
Ministria e linjës, bashkitë dhe grupet e
interesit duhet të zhvillojnë strategjitë vendore
e rajonale për riaktivizimin e burimeve
primare, të lidhura në paketa të unifikuara me
plane veprimi afatmesme e afatgjata, duke
marrë në kosideratë orientimet e mëposhtme:
1. Efiçentimin e infrastrukturës digjitale dhe
burimeve njëzore për zhvillimin e kadastrës
digjitale të tokës bujqësore.
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2. Mbrojtjen dhe konsolidimin e tokës
bujqësore dhe krijimin e politikave nxitëse për:
- përdorimin e saj duke përkufizuar zona
prioritare për bujqësinë;
- përmirësimin e shërbimeve mbështetëse;
- agroturizmin;
- rezervimin e tokës për të ardhmen duke
përdorur instrumente si “barrierat e gjelbra”;
- fasha kufizuese për urbanizimin, që duhet të
përcaktohen nga PPV-të.
3. Rigjenerimin e burimeve ujore dhe
infrastrukturës së vaditjes e kullimit, duke
ndaluar derdhjet e mbetjeve të lëngëta
urbane e industriale në ujërat e lumenjve
dhe depozitimin e mbetjeve në kanalet
kulluese, duke ndërtuar impiante të
përpunimit të ujërave dhe mbetjeve në zona të
mirëpërcaktuara pa prekur tokën bujqësore
pjellore, duke riaktivizuar apo rigjeneruar
rezervuarët, hidrovorët dhe rrjetet e kanaleve
vaditëse e kulluese.
4. Zhvillimin e infrastrukturës së aksesit
për mjetet bujqësore, nëpërmjet krijimit të
unazave bujqësore të lidhura me njëra-tjetrën
për të mundësuar akses të shpejtë dhe lidhje
strategjike për logjistikën rajonale bujqësore.
5. Rigjenerimin e flotës së mjeteve dhe
makinerive bujqësore, nëpërmjet krijimit të
faciliteteve ligjore dhe fiskale në kreditim për
grupime të caktuara fermerësh (fermerët e
vegjël dhe kooperativat) për pajisjen me mjete
të reja bujqësore.

produktet bujqësore. Kjo përqasje duhet të
mbështetet në paketa të unifikuara me aktorë
si inkubatorët sektorial në mbështetje të
fermerëve të rinj dhe sipërmarrësve bujqësorë.
9. Zhvillimin e paketave (ligjore e fiskale) në
mbështetje të programeve për fermat e vogla
e të mesme që zhvillojnë produkte “Bio” me
origjinë nga kulturat tradicionale lokale.
10. Rajonalizimin e produktit, për të cilin
ministria e linjës duhet të orientojë investimet
kapitale drejt atyre bashkive dhe aktiviteteve
lokale që kanë përparësi zhvillimi, për
ndërtimin të rrjetit të produktit bujqësor
rajonal.
11. Zhvillimin e kushteve ligjore e fiskale
për rrjetin e kooperativave private, krijimin e
kushteve mbështetëse në sistemin bankar,
dhe prioritarizimin e investimeve në sektorët
prioritarë në bujqësi. Duhet aktivizuar zhvillimi
bujqësor nëpërmjet projekteve pilote për
çdo bashki, me mbështetje nga institucionet
kërkimore/shkencore dhe institucionet e
qeverisjes qendrore. Zhvillimi i zonave për
konsolidimin e tokës bujqësore mbi 5–10 ha,
duhet të jetë prioritet për këtë kategori të
caktuar të biznesit në bujqësi.
12. Rigjenerimin e qendrave të vendbanimeve
urbane e rurale, në shërbim të banorëve dhe
agroturizmit, duke mbështetur krijimin e
zonave të reja të rijetësuara nga shërbimet
dhe trasporti publik.

6. Zhvillimin e qendrave dhe rrjeteve të
tregjeve të shit-blerjes së produkteve, duke
efiçentuar sistemet e lidhura të tregjeve
ushqimore të certifikuara, duke filluar nga ato
rajonale, vendore e deri në nivel njësie rurale
dhe urbane.

13. Krijimin e infrastrukturës për riciklim,
duke zhvilluar rrjetin e pikave të kompostimit,
riciklimit dhe ripërdorimit të mbetjeve
natyrore, për të nxitur krijimin e një sektori
të specializuar ekonomie rurale me cikël të
mbyllur në nivel lokal dhe rajonal.

7. Zhvillimin e qendrave të grumbullimit dhe
përpunimit të produkteve bujqësore, të lidhura
me rrjetin e laboratorëve dhe qendrave të
informimit e certifikimit.

14. Krijimin e strategjive të unifikuara
të marketimit të produkteve nën logon
kombëtare, për segmente të diferencuara të
tregjeve ndërkombëtare.

8. Krijimin e rrjetit të qendrave rajonale
e vendore për shkollim të vazhduar si
pjesë e ciklit të shkollave komunitare, me
synim zhvillimin e teknologjive të reja për

Sistemi bujqësor formohet nga tërësia
e territoreve dhe tokave me kategori të
ngjashme të përdorimit në funksion të
bujqësisë (B). Ai është rezultat i ndërveprimit
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të njeriut me resurset territoriale për
kultivimin dhe ndërtimin e strukturave dhe
infrastrukturave në ndihmë të tij, duke formuar
dhe zinxhirin e industrisë ushqimore.
Sistemi bujqësor përbën resursin primar për
zhvillimin e jetës dhe ekonomisë në zonat
rurale, duke u fokusuar në:
• Reduktimin e fragmentimit të tokës
bujqësore, për të siguruar rritjen e efikasitetit
në prodhimtarinë e fermave të mesme e të
mëdha, përfshirë kooperativat.
• Densifikimin, përqendrimin dhe aksesin
ndaj qendrave të shërbimeve në funksion të
bujqësisë, për të rritur efiçencën e përdorimit
të rrjetit bujqësor si dhe për të rritur
sipërfaqen e fermave dhe produktin stinor e
vjetor;
• Krijimin e klimës së besimit për zhvillimin e
politikave mbështetëse në mbjelljen e tokës
me bimë të përshtatshme autoktone “BIO”,
për zonat që sigurojnë rendiment të mesëm,
të cilat lidhen apo kontribuojnë në drejtime të
tjera të bujqësisë si blegtoria, bletaria etj.
Infrastruktura vaditëse dhe kulluese, farat
dhe kompostimi i mbetjeve
Instrumentet që do të ndikojnë më së shumti
në kthimin apo përdorimin e tokës për
kultivim bujqësor janë: mbështetja dhe nxitja
mbi bazë të sasisë së prodhimit, incentivimi
financiar e ligjor për përdorimin e inputeve
lokale BIO, incentivimi i bazuar në disa kritere
përzgjedhëse (sipërfaqja, numri i gjedhëve, të
ardhurat etj.). Këta faktorë do të mundësojnë
rritjen e mirëqenies në zonat rurale dhe
prodhueshmërisë së tokave bujqësore.
Ndërkohë, incentivat dhe instrumentet e
zhvillimit që nuk bazohen mbi llojin apo sasinë
e produktit të prodhuar, do të shërbejnë si
katalizator në zonat periurbane, ku territori
dhe shërbimet janë të lidhura me funksione
ndihmëse urbane si agroturizmi.
Konsolidimi i tokës dhe zmadhimi i fermave do
të shënojnë kthesën e zhvillimit të bujqësisë
dhe të ekonomisë rurale, si dhe kufizimin e
degradimit të tokës bujqësore, siguruar me:

• Ndërhyrjet/propozimet në territor; mbi
konsolidimin e tokës;
• Liqene dhe rezervuare;
• Sistemet e pompimit dhe hidrovoret;
• Lidhjet për akses të shpejtë;
• Unazat bujqësore;
• Sktrukturat për rajonalizim të produktit;
• Agrikulturë, frutikulturë dhe peshkim;
• Qendrat e përpunimit dhe tregjet bujqësore;
• Qendrat e informimit, shkollimit dhe
inkubatorëve;
• Qendrat e riciklimit të mbetjeve bujqësore;
• Qendrat urbane për rigjenerim;
• Infrastruktura mbështetëse (infrastrukturat
e nëntokës dhe rrugore/TIK/shërbimet);
• Tipologjitë e shtuara të turizmit bujqësor.
Konsolidimi i tokës bujqësore është
instrumenti më efektiv për të patur një sektor
agrar më konkurrues, për zhvillimin dhe
rritjen e sipërfaqeve të parcelave të tokës për
përdorim bujqësor në zonat rurale.
Ministria e linjës dhe bashkitë e rajonit
duhet të zhvillojnë politika të bazuara mbi
këtë instrument, për të krijuar mundësi për
unifikim të fermave bujqësore duke nxitur
aglomerimet me shërbime të njëjta, me synim
krijimin e parcelave me tokë të punueshme
nga 3,5 - 5 ha me produkt të njëjtë.
Si fillim, bashkitë rekomandohen të realizojnë
projekte pilot, për të zhvilluar më pas
strategjinë e konsolidimit dhe të menaxhimit
të tokës bujqësore në shkallë vendore e
rajonale. Rekomandohet krijimi i zyrave të
specializuara në çdo bashki për menaxhimin
e tokës bujqësore, ndërtimin e kadastrës
digjitale, kontraktimin e konsulencës për
implementimin e strategjisë së konsolidimit
dhe për supervizimin e procesit të saj.
Ky proces duhet të bazohet në:
• qartësimin e statusit të pronësisë në
kadastra digjitale;
• klasifikimin e çmimit të tokave bujqësore për
blerje, shitje, apo qiramarrje;
• klasifikimin e kategorive të kreditimit për
blerje apo qiramarrje të tokës bujqësore.
Bashkitë e brezit bregdetar të mbështetura në
Planet e Përgjithshme Vendore (PPV), duhet
të marrin parasysh mundësitë e ndryshme të
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zhvillimit të zonave rurale. Kjo përqasje kërkon
përgjigje të ndryshme në lidhje me kontekstet
hapësinore rurale, për ekonomizimin e
përdorimit të tokës bujqësore si dhe për
strehimin dhe shërbimet mbështetëse të
ofruara.
Plani synon orientimin e zhvillimit sipas
tipologjive të mëposhtme hapësinore:
a) zonat rurale nën ndikim të fortë urban/
zonat periurbane;
b) zonat nën ndikim të fortë rural, zonat
bujqësore;
c) zonat rurale margjinale, bujqësore-natyrore;
d) zonat e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura
natyrore.
a) Zonat rurale nën ndikim të fortë urban, zonat
periurbane (duke përfshirë zonat urbane formale
dhe/ose informale) janë zonat periferike urbane
nën ndikim të lartë nga urbanizimi, ku presioni i
zhvillimit dhe i aktiviteteve urbane ka një ndikim
të fortë mbi përdorimin e tokës.
Zhvillimi i zonave periurbane duhet të orientohet
drejt trajtimit të tyre si breza mbrojtës/buferikë
për të penguar zgjerimin e mëtejshëm urban në
kurriz të tokës së pastër bujqësore, nëpërmjet
instrumenteve të tilla si:
• vija e gjelbër, kufizuese e sistemit urban;
• nxitësit ekonomikë dhe ligjorë, të cilët duhet të
përdoren për t’i dhënë përparësi këtyre zonave
në funksion të zhvillimit rural me shërbime si:
tregje rajonale, bujqësi urbane, agroturizëm,
rekreacion dhe shërbime në ndihmë të zhvillimit
të qëndrueshëm etj., për të nxitur ndërveprimin
midis zonave urbane dhe atyre rurale.
b) Zonat nën ndikim të fortë rural, zonat
bujqësore, janë zonat me fokus zhvillimin e
kultivimin bujqësore, ku të ardhurat kryesore
nxirren nga bujqësia. Përdorimi i tokës në
këto territore duhet t’i shmanget presionit të
aktiviteteve urbane. Bashkitë e rajonit, nëpërmjet
Planeve të Përgjithshme Vendore (PPV), në
këto territore duhet të kenë prioritet aktivitetin
bujqësor, duke shmangur shpërhapjen e
mëtejshme urbane.
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c) Zonat rurale margjinale, bujqësore natyrore, të cilat kanë strukturë zhvillimi
bujqësor të dobët ose zhvillim të shpërhapur
urban (urbanizim formal apo informal), duhet
të zhvillohen me fokus drejt mbështetjes
së bujqësisë, si zona rezervë bujqësore dhe
natyrore. Përfitimi do të mundësohet nga
përdorimi i territorit në sipërfaqe të mëdha
kryesisht në funksione me fokus natyrën, si
rezervate apo hapësira në shërbim të natyrës,
hapësira në shërbim të pyjeve të kultivuara,
pemëtari, zona në mbështetje të bujqësisë në të
ardhmen dhe hapësira për speciet e kultivuara
që kërkojnë territore të mëdha.
d) Zonat e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura
natyrore janë pjesa periferike e ndikimit të
presionit urban dhe rural. Këto territore duhet të
mbahen në mbrojtje dhe të ruhen nga zhvillimet
urbane dhe rurale.
Ndërlidhja dhe shërbimi i këtyre zonave me
zonat e urbanizuara duhet të ketë në fokus
funksionet rekreative dhe turizmin natyror.
Infrastruktura e këtyre zonave duhet të
shoqërohet me tabela informuese dhe me
shërbime të përkohshme në funksion të turizmit
natyror.
Sugjerohet përdorimi minimal i këtyre
hapësirave me synim mbrojtjen e ekosistemeve,
sidomos: deltat e lumenjve, zonat ligatinore,
sistemi dhe burimet ujore, pyjet bregdetare,
vargmalet dhe kodrat periferike.

5.7.1 Përdorimi i tokës në bujqësi në
katër fashat e brezit bregdetar
1-Fusha Shkodër-Lezhë është një territor
i përshtatshëm për kultivimin e pemëve
frutore, perimeve, dhe gjedhëve, disa prej të
cilave kanë nevojë për klimë më të ftohtë sesa
kultivaret e jugut të Shqipërisë.
Gjithashtu, kjo fushë dallohet edhe për
kultivimin e drithërave dhe vreshtarinë, të cilat
prezantojnë një potencial të madh edhe për të
ardhmen.
Produktiviteti i lartë i këtij territori premton
për një treg të pasur bujqësor në stinë të
ndryshme të vitit, jo vetëm për turizmin
bregdetar, por edhe për atë malor.
Bujqësia në këto territore duhet të mbështetet
me investime të shtuara për agroturizmin dhe
ekoturizmin, për të alternuar vendndodhjet e
bujtinave në qendrat urbane.
Qendrat urbane që do të shërbejnë si pole
zhvillimi rajonal për bujqësinë janë Shkodër,
Lezhë, Laç, Krujë.
Qendrat që do të shërbejnë si pole zhvillimi
lokal janë:
Koplik, Renc, Guri i zi, Vukatanë, Mjedë,
Dajç i Ri, Fishtë, Piraj, Kakarriq, Barbullush,
Zadrimë, Bushat, Trush i Sipërm, Dajç,
Velipojë, Reç, Torovicë, Balldren, Ishull Lezhë,
Rrile, Shënkoll, Spiten, Tale, Fushë-Milot,
Gurrëz, Patok, Adriatik, Fushë-Mamurras,
Sanxhak, Thumanë, Fushë-Krujë, Bubq, Luz,
Tapizë, Shkozë.
Në segmentin e hapësirës det-tokë nga
Velipoja deri në Durrës, (fasha 1) evidentohet
potencial i lartë për zhvillimin ekonomik
në degën e peshkimit - konkretisht në
akuakulturë. Bazuar në këtë faktor, bashkia
Lezhë në qendrën urbane të Shëngjinit,
nëpërmjet PPV-së duhet të ndërmarrë
hapa për prioritarizimin e territorit dhe
infrastrukturave të ankorimit të mjeteve
për bizneset dhe operatorët e këtij
segmenti të ekonomisë blu (ekonomia
detare). Njëkohësisht duhet të përcaktohen
vendndodhjet dhe markateve publike, për
shit-blerjen e këtyre produkteve. Përcaktimi
i zonave të akuakulturës duhet të kryhet
në bashkërendim me ministrinë e linjës,

duke mos cenuar ekosistemin dhe zonat e
mbrojtura mjedisore në këtë fashë, si delta
e lumit Buna, laguna Kune-Vain, laguna e
Patokut.
2- Fusha e Durrësit ofron kryesisht prodhim
bujqësor frutikulture e drithërash, blegtoral të
shpendëve, si dhe akuakulturë e peshkim.
Situata e shpërhapjes urbane në tokë
bujqësore në këtë zonë, kërkon që sektori
i bujqësisë të zhvillohet duke përdorur
programe mbështetëse për agrikulturën
periurbane dhe agroturizmin me bazë
produktet “BIO” të shkallës së vogël dhe të
mesme, për të mbështetur zinxhirin ushqimor
“slow-food”. Projektet në këtë territor duhet
të orientohen drejt frutikulturave tradicionale,
vreshtarisë, drithërave në shkallë të vogël.
Bazuar në bashkëpunimet e ngushta me
inkubatorët e agrobiznesit dhe universitetin
bujqësor, kjo zonë duhet të fokusohet në
zhvillimin e varieteteve të reja BIO.
Projektet pilot duhet të orientohen drejt krijimit
të kooperativave private të shoqëruara me
programe për konsolidimin e tokës bujqësore,
në sipërfaqe parcele 3,5-5 ha, duke synuar
rritjen e eficiencës në prodhim.
Përdorimi i tokës duhet të shmangë në
maksimum zhvillimin urban në tokat
bujqësore. Përcaktimi zonave të reja të
zhvillimit në Planet e Përgjithshme Vendore
(PPV) duhet të kufizohet nëpërmjet zonimit të
territorit dhe përdorimit të fashave të gjelbra,
si instrumente penguese për zhvillimin e
urbanizimit në territore me funksion bujqësor.
Qendrat urbane e rurale që do të shërbejnë si
pole zhvillimi rajonal e lokal për bujqësinë janë:
Qendrat rajonale: Tiranë, Vorë, Shijak, Durrës.
Qendrat lokale:
Dritas, Valias, Bërxull, Fushë-Prezë, Bubq,
Gramëz, Lundër, Petrelë, Arbanë, Pezë
Helmës, Pezë, Kashar, Mazrek, Kus, Maminas,
Manëz, Xhafzotaj, Gjepalaj, Pjezë, Hardhishte,
Ndroq-Romanat, Rrashbull, Fllakë, Shënvlash,
Katund i Ri, Qerret, Rrushkull, Hamallaj,
Fushë-Draç.
Në segmentin e hapësirës det-tokë nga
Durrësi deri në Kavajë, (fasha 2) evidentohen
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potenciale më të ulëta për zhvillimin e
akuakulturës, ndërkohë që paraqiten
potenciale për ekonominë e peshkimit
në thellësi të detit Adriatik. Bashkitë e
sipërpërmendura, në PPV-të përkatëse,
duhet të ndërmarrin hapa për prioritarizimin
e territorit dhe infrastrukturave të ankorimit
të mjeteve për bizneset dhe operatorët e
këtij segmenti të ekonomisë blu (ekonomia
detare). Njëkohësisht duhet të përcaktohen
vendndodhjet e markateve publike, për shitblerjen e këtyre produkteve. Bashkia Durrës
duhet të zhvillojë këto infrastruktura të
shoqëruara me zonat portuale të peshkimit,
pranë qendrës urbane.
3-Fusha e Myzeqesë (nga Kavaja deri
në Vlorë), është më e madhja dhe më e
rëndësishmja në vend për nga produktiviteti.
Ajo shtrihet në fashën e tretë (3) të bregdetit.
Plani orienton zhvillimin drejt kultivimit
bujqësor, të kombinuar me zhvillimin e
turizmit rural dhe agroturizmit duke përdorur
produktet “BIO” të shkallës së vogël dhe të
mesme për të mbështetur zinxhirin ushqimor
“slow-food”.
Produktet prioritare në këtë fashë janë:
drithërat, pemët frutore, pambuku, perimet e
sezoneve të ndryshme, ullishtet, vreshtaritë,
agrumet etj. Kjo fashë territoriale duhet të
zhvillohet duke u bazuar mbi konceptin e
një parku rajonal bujqësor, i cili nuk përfshin
vetëm zhvillimin e tokës bujqësore por edhe
peisazhin, zonat e mbrojtura natyrore dhe
lumenjtë që kalojnë në këtë zonë: Shkumbinin,
Semanin dhe Vjosën.
Përveç vlerave që ofron vetë territori, do të
duhet të zhvillohet edhe zinxhiri i vlerës së
shtuar në bujqësi, duke siguruar përpunimin
e produkteve dhe ekonominë lidhur me
agrobiznesin.
Për të arritur këtë synim, zhvillimi duhet
të orientohet drejt krijimit të kooperativave
private të shoqëruara me programe për
konsolidimin e tokës bujqësore, në sipërfaqe
mbi 5 ha, për rritjen e eficiencës së këtyre
strukturave, efiçentimit të infrastrukturave
përpunuese e të industrisë bujqësore të
shoqëruar me edukimin e specializimin e
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kapaciteteve njerëzore në universitetet e
shkollat e mesme profesionale të profilizuara
në këtë sektor si dhe në qendrat e kërkimit.
Qendrat urbane e rurale që do të shërbejnë
si pole zhvillimi rajonal e lokal për bujqësinë
janë:
Qendrat Rajonale: Kavajë, Divjakë, Rrogozhinë,
Lushnjë, Fier, Vlorë.
Qendrat lokale:
Synej, Qerret, Luz, Gosë, Karinë, Peqin
Çermë, Tërbuf, Bashtovë, Grabian, Babun,
Këmishtaj, Savër, Plug, Karbunarë, Seman,
Ardenicë, Libofshë, Dermenas, PojanApolloni, Patos, Roskovec, Bubullimë,
Drenovicë, Fier-Shegan, Krutje e Sipërme,
Cakran, Levan, Fitore-Novoselë, Poro, Panaja,
Llakatund-Armen, Drashovicë.
Në segmentin e hapësirës det-tokë nga
Kavaja deri në Vlorë, (fasha 3) evidentohet
potencial i lartë për zhvillimin ekonomik në
degën e peshkimit dhe në atë të akuakulturës.
Bashkitë Kavajë, Divjakë, Fier, nëprmjet
PPV-ve duhet të ndërmarrin hapa për
prioritarizimin e territorit dhe infrastrukturave
të ankorimit të mjeteve për bizneset dhe
operatorët e këtij segmenti të ekonomisë
blu (ekonomia detare). Njëkohësisht duhet
të përcaktohen vendndodhjet e markateve
publike, për shit-blerjen e këtyre produkteve.
Përcaktimi i zonave të akuakulturës duhet
të kryhet në bashkërendim me ministrinë e
linjës, duke mos cenuar ekosistemin dhe zonat
e mbrojtura mjedisore në këtë fashë, si delta e
lumit Shkumbin, laguna e Karavastasë, delta e
lumit Vjosë, laguna e Nartës.
4- Fusha e Xarrës (përgjatë luginës së
Bistricës) dhe fusha e Delvinës paraqesin
potenciale të kultivimit të drithit, frutave,
agrumeve dhe ullishteve. Këto produkte,
falë kushteve optimale klimatike, duhet
të marketohen dhe tregtohen në rajonin
Mesdhetar para sezonit, falë edhe afërsisë
me portin e Sarandës dhe pikave kufitare
ndërkombëtare. Për fashen Vlorë-Sarandë
(4) propozohet të zhvillohen vlerat e mëdha
të tarracave kodrinore si potenciale primare
në prodhimin e agrumeve, ullishteve dhe
vreshtarisë. Këto asete të pashfrytëzuara

duhet të vihen në përdorim të lidhura
ngushtë me zhvillimin e rrjetit të vaditjes
dhe me rrjetin e rezervuarëve ekzistues.
Njëkohësisht propozohet të zhvillohet dhe
rrjeti i klasterizuar rajonal i strukturave që
përpunojnë produktet e ullirit, vreshtarisë,
dhe agrumeve, referuar këtu qendrave rurale:
Finiq, Vrion, Cukë, Livadhja, Xarrë, Mursi,
Konispol.
Këto struktura duhet të nxiten të operojnë e
zgjerojnë gamën e përpunimit të produkteve
duke u bazuar në zinxhirin ushqimor “fast
& slow food”, për prodhim seri për tregun
rajonal dhe për produkte në shkallë lokale
për të plotësuar nevojat e bujtinave dhe
strukturave të shërbimit e akomodimit të
kësaj zone. Strukturat e qeverisjes vendore
e rajonale duhet të drejtojnë procesin e
klasterizimit të bizneseve të lidhura me
bujqësinë dhe turizmin, duke garantuar klimën
dhe infrastrukturën e nevojshme të zhvillimit,
për bashkëpunimin ndërmjet aktorëve të disa
sektorëve.
Njëkohësisht, qendrat primare e sekondare
urbane duhet të zhvillojnë më tej paketat
për zhvillimin e agrobujqësisë të ndërlidhura
me turet dhe shërbimet e tjera në sektorin e
turizmit det-diell si dhe të turizmit kulturor,
duke garantuar cikle më të gjata qendrimi të
turistëve vendas e të huaj.
Qendrat urbane e rurale që do të shërbejnë
si pole zhvillimi rajonal e lokal për bujqësinë
janë:

publike, për shit-blerjen e këtyre produkteve.
Përcaktimi i zonave të akuakulturës duhet
të zhvillohet në bashkëveprim me ministrinë
e linjës, duke mos cenuar ekosistemin dhe
zonat e mbrojtura mjedisore në këtë fashë,
konkretisht: gadishulli i Karaburunit, zona
e mbrojtur detare Karaburun-Sazan, parku
kombëtar i Llogarasë dhe ai i Butrintit.
Nevojat për investimë në këtë sektor
përfshijnë edhe përmirësimin e infrastrukturës
së mirëmbajtjes së mjeteve të lundrimit,
zëvendësimin dhe rinovimin/përmirësimin
e barkave të peshkimit, krijimin e tregjeve
të shumicës me standarde higjiene dhe
cilësie, mbështetjen e investimeve për fermat
e peshkimit dhe sipërmarrjet e mesme të
përpunimit. Mbështetja duhet dhënë në drejtim
të përmbushjes së standardeve të sigurisë
(p.sh., në rastin e midhjeve), me qëllim që të
plotësohen kushtet për eksportim.
Për sa i përket burimeve njerëzore, është i
nevojshëm ndërtimi i kapaciteteve në funksion
të zbatimit të reformave, të politikave,
përfshirë një plan kombëtar veprimi dhe
monitorimi, kontrolli dhe mbikqyrjeje të fortë,
forcimin e kapaciteteve të inspektimit dhe
zhvillimin e një sistemi të besueshëm dhe
sistematik të mbledhjes së të dhënave.

Qendrat rajonale: Sarandë, Delvinë, Himarë.
Qendrat lokale: Finiq, Vrion, Cukë, Livadhja,
Xarrë, Murësi, Konispol.
Në segmentin e hapësirës det-tokë nga
Vlora deri në Konispol, (fasha 4) evidentohet
potencial i lartë për zhvillimin ekonomik në
degën e peshkimit dhe në atë të akuakulturës.
Bashkitë Vlorë, Himarë, Sarandë, nëpërmjet
PPV-ve duhet të ndërmarrin hapa për
prioritarizimin e territorit dhe infrastrukturave
të ankorimit të mjeteve për bizneset dhe
operatorët e këtij segmenti të ekonomisë
blu (ekonomia detare). Njëkohësisht duhet
të përcaktohen vendndodhjet e markateve
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5.8 Mjedis
Republika e Shqipërisë përgjatë brezit bregdetar
laget nga dy dete, ai Adriatik dhe Jon, ku
derdhen tetë lumenj, që burojnë brenda dhe
jashtë territorit të vendit tonë. Gjithashtu, brezi
bregdetar mbart dhjetë zona të shpallura në
mbrojtje bazuar si në karakteristikat e tyre
territoriale ashtu edhe në prezencën e një
shumëllojshmërie të lartë të florës dhe faunës.
Hapësira bregdetare, e cila përmban rreth
gjysmën e zonave të mbrojtura të vendit, ku
gjendet numri më i madh i bimëve endemike
dhe habitateve natyrore në vend, përcaktohet si
zonë prioritare në shërbim të vlerave të veçanta
mjedisore, studimit dhe promovimit të tyre
nëpërmjet aktiviteteve të përputhshme.
Hapësira detare nga ana tjetër e bregut
përbën gjithashtu një pjesë unike, pasi në të
gjenden zona me karakter natyror nënujor të
shumëllojshëm, si nga formacioni i përbërjës
së territorit, ashtu edhe nga tipologjia diverse e
florës e faunës marine.

5.8.1 Zhvillimi i rrjetit të zonave të
mbrojtura mjedisore
Në vendin tonë, zonat e mbrojtura kanë pasur
një vëmendje të veçantë të institucioneve në
përgjithësi dhe atyre përgjegjëse në veçanti,
të cilat kanë synuar evidentimin, ruajtjen,
mirëmenaxhimin dhe përdorimin në mënyrë
të qendrueshme të tyre. Aktualisht, zonat e
mbrojtura zënë rreth 12,6 % të sipërfaqes së
vendit dhe rreth 50% të zonës bregdetare.
Rritja e numrit të zonave të mbrojtura, sipas
direktivave të Planit të Përgjithshëm Kombëtar,
është një prioritet për Shqipërinë, politikë që
pritet të krijojë një kundërpeshë për shpërhapjen
urbane dhe urbanizimin që ka ndodhur në
pothuajse dy dekadat e fundit në këtë territor.
Gjithashtu, përveç shtimit të sipërfaqeve të
këtyre zonave, një zë të veçantë duhet të ketë
edhe ruajtja e forcimi i menaxhimit të tyre.
PINs propozon shtimin e zonave të mbrojtura me
30% bazuar në fondin aktual të aseteve tokësore
dhe detare, duke synuar kështu përfshirjen
në paketën e territoreve për t’u mbrojtur
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nga urbanizimi apo dëmtimet e mundshme
të zhvillimit, zonat me tipare të veçanta
peizazhistike që gjenden pranë lumenjve,
liqeneve, si dhe brigjeve detare.
Kjo qasje, ku ndërlidhet mbrojtja e territoreve
që i përkasin sistemit natyror dhe atij ujor, krijon
kushtet për ruajtjen e natyrës në formën e saj
më të mirë dhe të integruar. Marrja në mbrojtje
dhe shkalla e mbrojtjes do të jenë subjekt i
studimeve të specializuara, të cilat do të japin
rregullat e detajuara për menaxhimin e këtyre
territoreve. Duhet theksuar që synimi primar
për shtimin e zonave të mbrojtura me 30% vjen
si rezultat i vizionit të PPK-së për të ruajtur sa
më shumë e sa më gjatë habitatet në trajtën
e tyre natyrale. Gjithashtu, mbrojtja e natyrës
është një domosdoshmëri për të konservuar një
aset të trashëguar dhe për t’i dhënë mundësi
aktiviteteve rekreative në kushte natyrore, të
cilat mund të kthehen gjithashtu në burim të
ardhurash për komunitetin.
Zhvillimi intensiv nuk duhet të jetë dhe nuk
duhet të rezultojë të bëhet i vetmi model zhvillimi
përgjatë brezit bregdetar.
Për këtë arsye, ky plan propozon përcaktimin
e disa zonave, si disa parqe natyrore rajonale
dhe korridoret e gjelbra përgjatë lumenjve, me
qëllim mbrojtjen e këtyre territoreve nga zhvillimi
intensiv i sistemit urban dhe promovimin e tyre
si territore me përdorim toke “natyrë”, me synim
zhvillimin e turizmit alternativ në shkallë rajonale
dhe mesdhetare.
Parqet rajonale
Parqet natyrore rajonale sigurojnë një përdorim
të qëndrueshëm të territorit dhe zhvillimin e
veprimtarive që i përshtaten karakterit të zonës.
Lidhja e parqeve në një rrjet të natyrës duhet
të bazohet në karakteristikat gjeografike të
terrenit, ku do të lidhen së bashku sipërfaqet
ujore me ato kodrinore e me zonat e pyllëzuara,
për të krijuar sisteme të ndërlidhura natyrore.
Parqet rajonale, urbane dhe zonat natyrore të
menaxhuara duhet të lidhen me sistemin ujor
rajonal, për të krijuar një rrjet të elementeve
natyrore. Sistemi ujor dhe rrjeti i lumenjve duhet
të mbrohet me zona buferike, duke mundësuar
kështu gjenerimin e hapësirave të nevojshme

që do të shërbejnë për krijimin e korridoreve të
gjelbra përgjatë lumenjve. Këto fasha mbrojtëse
të gjelbra do të shërbejnë jo vetëm si element
mbështetës për ekosistemin, por njëkohësisht
do të krijojnë mundësi për lëvizjen e gjallesave
që jetojnë në rajon.
Korridoret e gjelbra
Korridoret e gjelbra do të gëzojnë karakterin
e hapësirave të përshtatshme për rekreacion,
sporte natyrore, hipizëm, park argëtues dhe
edukues dhe zona për rigjenerimin e florës dhe
faunës. Për këtë arsye, në planet e përgjithshme
vendore (PPV), bashkitë që në territoret e tyre
administrative kanë lumenj apo përrenj me vlera
natyrore duhet t’i planifikojnë e programojnë
ato zona për përdorim sportiv, shplodhës, parqe
për qytetin, për aktivitete argëtuese e gjithashtu
si itinerare natyrore për të lidhur asetet e
ndryshme peizazhistike me njëri-tjetrin.
Pra, korridoret e gjelbra duhet të shërbejnë
edhe për lidhjen e vlerave natyrore, kulturore,
liqenet, monumente historike, vendbanime me
vlera arkitektonike, fshatra historikë, lagunat,
plazhet etj., duke filluar nga vija bregdetare deri
në pjesën e brendshme të territorit. Në lidhje me
mjedisin, ato do të shërbejnë si: zona bllokuese
dhe kufizuese për shtrirjen dhe zgjerimin e
sistemit urban. Në të njëjtën kohë ato duhet të
gëzojnë status mbrojtje, ku ndalohet rreptësisht
shfrytëzimi i tyre për nxjerrjen e lëndës së parë
për ndërtim, apo ngritjen e infrastrukturave
përpunuese të inerteve.
PPV-të duhet të përcaktojnë gjithashtu edhe
zonat me rreziqe mjedisore përgjatë brezit
bregdetar, si: rrëshqitjet, erozioni, zonat e
rrezikuara nga përmbytjet.
Gjithashtu, ato duhet të përcaktojnë parametrat
e zhvillimit për ndërtimet e reja në afërsi të
këtyre korridoreve, për rastet kur pranë tyre
mund të ketë lokalitete ekzistuese, në mënyrë që
të parandalohen efektet negative të urbanizimit
intensiv.
Luginat e lumenjve
Luginat e tetë lumenjve më të mëdhenj të
Shqipërisë, që derdhen në Adriatik e Jon,
formojnë tablo peizazhi nga më të ndryshmet;

lugina të sheshta, të shtrira, që shpërhapen
gjarpëruese në disa drejtime në relievet fushore.
Lugina të tjera çajnë mes përmes male apo
shkëmbinj të thepisur, duke krijuar kanione
mahnitëse.
Ky plan synon t’i mbrojë e t’i ruajë këto
atraksione unike, por në të njëjtën kohë dhe t’i
marketojë për zhvillimin e sektorit të turizmit,
ku vizitorë të ndryshëm t’i soditin e përshkojnë
mespërmes. Përveç bukurive natyrore, kanionet
dhe luginat e shumëllojshme janë ideale për
zhvillimin e sporteve të ujit, si vozitja me kanoe,
rafting dhe lundrimi me varka gome.
Sikurse propozohet edhe në PPK, kthimi i këtyre
luginave natyrore në korridore të gjelbra do të
shërbejë për të rritur masën e mbrojtjes së
tyre. Në to duhet të aplikohet mbjellja e bimëve
endemike, krijimi e rigjenerimi i fashave pyjore
artificiale, zhvillimi i tarracave të gjelbërta me
qëllim uljen e veprimtarisë erozive të rrjedhës;
përmirësimi vizual dhe estetik i zonës, si dhe
krijimi i “dhomave të lumenjve”, të cilat do të
shërbejnë për të menaxhuar volumet e tepricave
të ujit në rast përmbytje.
PINs propozon në të njëjtën kohë edhe marrjen
e masave nga bashkitë e brezit për ndalimin e
derdhjeve të mbetjeve të lëngta urbane në këto
8 lumenj kryesorë, për të siguruar cilësi të lartë
ujrash për bujqësinë dhe zonat e plazhit në
bregdet.
Gjithashtu, përmes kësaj politike sigurohet
mbrojtja dhe menaxhimi, në mënyrë të tillë që
të kontribuojë në zhvillimin e ekonomisë pa
prishur ekuilibrat biologjikë natyrorë. Zonat
pyjore të cilat kanë potencial turistik mund të
lidhen me korridore lidhëse, si dhe të aplikohet
infrastruktura e nevojshme, si ajo e lehtë
(për biçikleta dhe këmbësorë) për të zhvilluar
potencialet e tyre turistike. Infrastruktura
informuese është gjithashtu e nevojshme për
promovimin e vlerave të këtyre zonave dhe
organizimin e aktiviteteve që të ruajnë vlerat e
zonës dhe të kenë impakt minimal në të.
Lagunat
Lagunat bregdetare janë ekosistemet më
të rëndësishme të biodiversitetit dhe për
vlerat turistike (ekonomike) që ofrojnë. Në
3% të sipërfaqes së vendit që ato mbulojnë,
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përmblidhet 70% e llojeve të rruazorëve të vendit.
Pjesa më e madhe e këtyre hapësirave janë
shpallur zona në mbrojtje në shkallë kombëtare,
por ka edhe në shkallë ndërkombëtare.
PINs bregdeti synon të promovojë zonat edhe
përmes turizmit, për shkak të potencialit të
tyre të lartë për të ofruar bukuri mahnitëse, por
mbi të gjitha, njohje dhe njohuri të ndryshme.
Integrimi i zonave lagunore do të bëhet përmes
infrastrukturës ekologjike që do të kalojë
ndërmjet tyre. Ato do të zhvillohen të shoqëruara
me infrastrukturë informuese dhe marketuese
për promovimin e vlerave të tyre. Këto potenciale
dhe infrastruktura të shtuara do të fuqizojnë
zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme turistike
që nuk e cënojnë statusin e tyre, si peshkimi,
zhvillimi i akuakulturës, apo turizmi natyror etj.,
duke respektuar rreptësisht masat dhe direktivat
e përcaktuara në rregullore e plane menaxhimi,
në respekt të ligjislacionit sektorial.
Zonat e mbrojtura detare
Referuar Planit Strategjik për Zonat e Mbrojtura
Detare dhe Bregdetare (PSZMDB), zonat e reja
të propozuara për t’u shpallur në mbrojtje në
bregdet, janë:
• Gjiri i Porto Palermos
Gjiri i Porto Palermos, i njohur si gjiri i Panormas
në lashtësi, i cili gjendet në juglindje të qytetit
të Himarës, mes gadishullit të Panormës dhe
gadishullit të Kavadonit, në Detin e Jonit. Pjesë
integrale e kësaj zone të mbrojtur duhet të
jetë edhe gadishulli shkëmbor brenda tij, që hyn
ne det rreth 300 metra.
• Zona nga gryka e lumit Vjosës deri në Sazan
dhe Karaburun
Zona përfshin Gjirin e Vlorës nga pjesa
perëndimore e grykës së lumit Vjosë. Bregu
lindor i gadishullit të Karaburunit nis nga
Pasha Limani deri nën Kepin e Karlovecit, kalon
kepet e Kallogjerit, Raguzës, Sevasinit,
Shën Vasilit, Gjatës, Dim Kushtës dhe Shëngjinit,
dhe përfshin lagunën e Orikumit.
• Zona nga Kepi i Rodonit deri në lagunën e
Patokut
Kepi i Rodonit zhvillohet mbi një terren kodrinor
që ndan luginën e Erzenit nga ajo e lumit Ishëm.
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• Vija bregdetare, e përfaqësuar nga brigjet
Tortoniane me gurë ranorë dhe argjilë, është
zonë e gërryer dhe në përgjithësi jopjellore.
Vegjetacioni tokësor dominohet nga vegjetacioni
mesdhetar i tipologjisë makia. Zona përfshin
disa habitate të rëndësishme dhe disa specie me
interes për t’u ruajtur.
• Zona bregdetare nga grykederdhja e lumit
Bunë deri në lagunën e Vilunit
Gjendet e pozicionuar në pjesën veriore të vendit
dhe përfshin pjesën detare dhe bregdetare të
peizazhit të zonës së mbrojtur të lumit Bunë.

5.8.2 Pyllëzimi i zonave të lira natyrore
Pyjet dhe kullotat përbëjnë një trashëgimi të
rëndësishme. Sipërfaqja që zënë ato është e
konsiderueshme, pasi pyjet zënë rreth 36% të
territorit të vendit, ndërsa kullotat rreth 15%.
Zonat pyjore paraqesin vlera të jashtëzakonshme
për cilësinë e jetesës në zonat urbane, si dhe për
aspektin mbrojtës nga erozioni dhe rrëshqitjet.
Bregdeti, si zonë e rëndësishme e territorit tonë,
e cila rrezikohet gjithnjë nga gërryerja, erozioni
dhe rrëshqitja, për shkak të efektit detar dhe
erërave detare, vitet e fundit edhe për shkak
të aktivitetit të pakontrolluar e paplanifikuar
njerëzor, është hapësira së cilës i nevojitet më
shumë se çdo territori tjetër në vend, shtimi i
sipërfaqeve mbrojtëse ndaj këtyre fenomeneve.
Bashkitë bregdetare, në PPV-të e tyre duhet
të propozojnë rigjenerimin e prioritarizuar të
këtyre aseteve, duke vendosur masa të shtuara
për pyllëzimin e tyre dhe ndalimin rreptësisht
të prerjes së pemëve ekzistuese në gjendje të
shëndoshë, apo urbanizimit të zonave në rrezik
gërryrje, erozioni apo rrëshqitje.
Zonat pyjore, të cilat kanë potencial turistik,
mund të lidhen me korridore lidhëse, si dhe
të aplikohet infrastruktura e nevojshme, psh.,
si ajo e lehtë (për biçikleta dhe këmbësorë),
për të zhvilluar potencialet e tyre turistike.
Infrastruktura informuese është gjithashtu e
nevojshme për promovimin e vlerave të këtyre
zonave dhe organizimin e aktiviteteve që ruajnë
vlerat e zonës dhe kanë impakt minimal në të.

5.8.3 Menaxhimi i rrezikut nga
fatkeqësitë natyrore
Ndërgjegjësimi i banorëve mbi emergjencat
natyrore, në kushtet e ndryshimeve klimatike
merr një zë të veçantë në administrimin e
territoreve nga njësitë vendore. Informimi duhet
të shoqërohet me hartat që ilustrojnë zonat e
përmbytjeve si dhe zonat e rrëshqitjeve të tokës,
apo rreziqeve të tjera. Informimi i banorëve mbi
masat që duhen ndërmarrë në orët e para është
i domosdoshëm. Si fokus i shtuar, këshillimi i
përvitshëm duhet të ndërmerret në shkolla dhe
në zonat rurale, ku jetesa është më e ndërlidhur
me natyrën dhe investimet publike mund të mos
jenë në kushtet optimale e të nevojshme.
Emergjencat civile në nivel kombëtar dhe
lokal për mbrojtjen e popullatës duhet të
administrojnë dhe të menaxhojnë territoret
nën një buxhet të veçantë financiar për rreziqet
natyrore me fokus zhvendosjen e banorëve
nga zonat e riskut. Në terma afatmesëm dhe
afatgjatë, buxheti i veçantë financiar duhet të
sigurojë dhe ndërtimin e infrastrukturës
për banesa sociale, për të përballur rastet e
rreziqeve natyrore.
Fokusi i shtuar duhet drejtuar kundrejt
zonave informale të ndërtuara në ish-tokat
bujqësore, si dhe pranë shtretërve të lumenjve,
zonave të rrëshqitjeve natyrore dhe zonave të
evidentuara si zona rreziku pranë digave apo
zonave tektonike. Evidentimi i banesave me
risk të lartë duhet të shoqërohet me mundësi
shpërngulje dhe rialokimi në territore të sigurta,
duke mundësuar kreditime të buta apo skema
partneriteti.

5.8.4 Menaxhimi i mbetjeve urbane e
industriale
Planet e menaxhimit të integruar të mbetjeve
rajonale, të mbështetur në strategjinë dhe
programet kombëtare duhet të nxisin zhvillimin e
opsioneve, të cilat ndikojnë pozitivisht në mjedis.
Për këtë duhet marrë në konsideratë hierarkia
e qendrave urbane si dhe faktorët e lëvizjes së
popullsisë të shoqëruar me programe specifike
për:

- parandalimin e gjenerimit të mbetjeve;
- përgatitjen për ripërdorim;
- riciklimin;
- rikuperime të tjera;
- asgjësimin e tyre në burim.
Planet e menaxhimit të integruar të mbetjeve
duhet gjithashtu të përcaktojnë rregullore për
kontrollin e menaxhimit të rrymave specifike
të mbetjeve që gjenerohen në territor, si dhe
për grumbullimin, transportin, rikuperimin,
asgjësimin e mbetjeve, mbikëqyrjen e
operacioneve dhe kujdesin për vendet e
asgjësimit.
Plani i menaxhimit të mbetjeve rajonale duhet të
përmbajë:
- menaxhimin e mbetjeve urbane rajonale;
- menaxhimin e mbetjeve industriale rajonale;
- menaxhimin e mbetjeve bujqësore rajonale.
Përpunimi i integruar i mbetjeve, i cili
ndërmerret nga ministritë e linjës, qarqet dhe
NJQV- të duhet të konsistojë në:
- reduktim - ripërdorim - riciklim;
- mbledhje dhe përpunim të mbetjeve organike;
- mbledhje, magazinim dhe menaxhim të
mbetjeve në stabilimentet e landfilleve.
Nga sa më sipër lindin disa projekte parësore si:
- rajonalizimi i landfilleve, sikurse dikton edhe
Plani i Përgjithshëm Kombëtar;
- mundësia e venddepozitimeve të ndërmjetme;
- mundësia e ngritjes së landfilleve për
grumbullimin e mbetjeve industriale.
Gjithashtu, duhet marrë në konsideratë
ritrajtimi/rivitalizimi i landfilleve ekzistuese,
ngritja e landfilleve të reja, ndërtimi i pikave
stacionare për grumbullimin e mbetjeve,
diferencimi i mbetjeve në burim ose diferencimi
i tyre në venddepozitim, para depozitimit, ku një
pjesë e tyre shkon për riciklim.
Një tablo më konkrete mbi landfillet dhe
menaxhimin e mbetjeve do të zhvillohet nga
ministritë e linjës nëpërmjet:
- Masterplanit Kombëtar të Menaxhimit të
Mbetjeve;
- Planit Kombëtar të Menaxhimit të Integruar të
Mbetjeve.
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5.8.5 Ruajtja dhe menaxhimi i burimeve
ujore mbi dhe nëntokësore
Zhvillimi i qendrave urbane dhe industrializimi
është shoqëruar me rritjen e ndotjes në mjediset
ujore. Shkarkimi i mbetjeve të lëngëta urbane,
bujqësore dhe industriale, pa asnjë lloj trajtimi
paraprak, janë burimi kryesor i ndotjes së
ujërave sipërfaqësore në vendin tonë. Shkarkimi
i tyre në mënyrë progresive ka ndikuar në uljen
e cilësisë së ujërave të lumenjve, liqeneve, të
zonave bregdetare dhe të mjedisit në përgjithësi.
Trajtimi i ujrave paraqitet si problematikë
thelbësore për zhvillimin e qendrueshëm të
bregdetit, pasi qendrat urbane të zhvilluara
përgjatë vijës bregdetare kanë probleme me
menaxhimin e mbetjeve falë infrastrukturës së
dobët që ato zotërojnë.
PINs Bregdeti parashikon që i gjithë brezi i parë
të mbulohet nga infrastruktura për trajtimin
e mbetjeve, si dhe për trajtimin e ujërave të
ndotura, ndaj ministritë e linjës dhe bashkitë
bregdetare duhet të konsiderojnë këtë prioritet
gjatë hartimit dhe zbatimit të PPV-ve.
Nevojitet gjithashtu marrja e masave në:
- rigjenerimin, apo zhvillimin e infrastrukturës së
përshtatshme të ujësjellës-kanalizimeve;
- vënien në funksionim me eficiencë të plotë
të impianteve të trajtimit të ujërave urbane
ekzistuese dhe zhvillimi i impianteve të tjera në
qendrat primare, dytësore e terciare urbane;
- krijimin e territoreve të mbrojtura dhe
të menaxhuara për zonat e deltave e
grykëderdhjeve të lumenjve rajonalë;
- menaxhimi dhe monitorimi i ujërave nëpërmjet
krijimit të stacioneve të reja të përhershme.
Basenet ujëmbledhëse e ujëmbajtëse duhet të
rigjenerohen duke rivënë në funksion
infrastrukturën mbështetëse, si: kanalet
kulluese të vaditjes, sistemet e pompimit të
ujit dhe hidrovorët. Në mungesë të mundësisë
për shfrytëzimin e këtyre aseteve territoriale në
shërbim të bujqësisë, ato duhet të shndërrohen
në hapësira rekreative në shërbim të interesit
publik, të shoqëruar nga zona buferike për
t’i mbrojtur nga zhvillimi urban. Duhet të
mundësohet përdorimi i këtyre aseteve në
funksion të sektorit të shërbimeve e turizmit.

166

Uji i pijshëm
Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm ka
shtrirje pothuajse në të gjithë vijën bregdetare.
Por ka shumë vend për rritjen e kapaciteteve
dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të
sektorit, sidomos për faktin se, për një zhvillim të
qëndrueshëm duhet të realizohen paraprakisht
investimet e nevojshme për të përballuar rritjen
e popullsisë së parashikuar deri në vitin 2030.
Është e nevojshme të bëhet përmirësimi i
drejtimit administrativ dhe menaxherial të
sektorit, orientimi i shërbimeve drejt parimeve të
kontrollit dhe të rikuperimit të plotë të kostove,
si dhe njohja, mbrojtja dhe përdorimi i ujërave
nëntokësore.
Vijat dhe sipërfaqet ujore, si dhe ujërat
nëntokësore duhet të mbrohen nën një rreze
veprimi jo më pak se 100 m (zona buferike).
Qendrat lokale duhet të shërbehen me ujë
të pijshëm përmes një sistemi furnizues të
menaxhuar, për trajtimin e cilësisë së ujit të
pijshëm. Objektet e banimit të distancuara nga
qendrat urbane-rurale duhet të pajisen me puse
kolektive ose individuale të certifikuara, për
të garantuar mbrojtjen nga ndotjet dhe risqet
natyrore.

5.8.6 Marrja e masave zbutëse
dhe adaptuese ndaj rreziqeve dhe
ndryshimeve klimatike
Brezi bregdetar është i rrezikuar nga shumë
faktorë natyrorë, të cilët vitet e fundit po vënë
në rrezik dhe ekzistencën e disa zonave të
tij. Faktori më problematik është përmbytja
gjatë muajve me reshje të dendura. Zonat më
problematike janë: ultësira e Shkodrës, fusha e
Myzeqesë dhe laguna e Nartës në Vlorë.
Nevojitet një ndërhyrje e qartë në zonat e
rrezikuara nga ministria e linjës dhe nga vetë
bashkitë, duke filluar nga përcaktimet e tyre në
procesin e hartimit të Planeve të Përgjithshme
Vendore, me qëllim evidentimin dhe aplikimin e
politikave dhe masave të duhura për çdo zonë
sipas specifikave teknike për mbrojtjen nga
përmbytjet dhe rreziqet e së ardhmes, e më pas
për përmirësimin e kushteve territoriale për
zhvillimin e tyre.

Erozioni është një fenomen që rrezikon tokën me
anë të gërryerjes, zhvendosjes dhe transportit
të lëndëve të ngurta nën forcën e veprimit të
ujit, erës apo aktivitetit njerëzor. Me intensitet të
lartë erozioni paraqiten plazhet nga Shëngjini
në Tale, Divjaka dhe Semani. Duke u bazuar
në hartën e prezantuar nga PINs Bregdeti për
rreziqet mjedisore në 12 bashkitë e këtij brezi,
bashkitë në PPV-të e tyre duhet të përcaktojnë
në mënyrë më të detajuar dhe të qartë zonat
dhe nënzonat e rrezikuara, ato të cilat duhen
pyllëzuar, ato në të cilat duhen ndërtuar kanale
kulluese etj. Gjithashtu, në plane sektoriale,
përmes studimeve nga sektori përkatës, mjedisi,
duhet të përcaktohen masat që duhen marrë
për parandalimin e erozionit, duke filluar nga
disiplinimi i aktivitetit njerëzor të pakontrolluar,
shfrytëzimi i shtretërve të lumenjve, djegia dhe
prerja e pyjeve etj.
Ndryshimet klimaterike dhe masat për
parandalimin e tyre
Ndryshimet klimatike po ndihen gjithmonë e më
shumë në bregdet. Këto ndryshime kanë ardhur
si pasojë e thatësirës së shpeshtë, e cila çon në
rrezik zjarri, në rritje të indeksit të nxehtësisë, në
shtimin e ditëve të nxehta dhe në valë nxehtësie
të shpeshta. Këta faktorë kanë ndikim të
drejtpërdrejtë në ekosistemet, duke ulur prurjet
e ujit, në zvogëlimin e zonave të ligatinave,
tharjen e tyre, rritjen e erozionit, turbullimin e
ujit etj. Ndryshimi i klimës shton një dimension
të ri në planifikimin dhe menaxhimin e zonave
bregdetare. Faktorët klimatikë, përfshirë
edhe rritjen e temperaturave të ajrit, duke
ndryshuar regjimin e reshjeve, intensifikimin
e stuhive, rritjen e nivelit të detit, sjellin efekt
në ekosisteme, infrastrukturë dhe komunitet.
Ndryshimi i klimës ka të ngjarë të rritë më tej
rreziqet për zonat bregdetare në të ardhmen.44
Një nga hapat më të rëndësishëm të propozuar
në PINs Bregdeti është identifikimi i pikave
të konflikteve midis modeleve të ndryshme të

zhvillimeve sektoriale. Duhet të theksohen zonat
ku konfliktet ekzistojnë, si: Petrolifera në Vlorë,
zonat naftëmbajtëse në fushën e Myzeqesë
pranë zonave me vlera bujqësore, pasuri ujore
etj. Ky plan dhe realizimi i qëllimeve të tij
nuk mund të jetësohet pa një qasje integrale
të pikëpamjeve globale dhe europiane ndaj
ndikimeve të klimës. Raporti 545 i Vlerësimit të
Panelit Ndërqeveritar mbi Ndryshimet Klimatike
thekson se paralajmërimi i sistemit klimatik
nuk ka ekuivok, dhe që prej viteve ‘50, shumë
prej ndryshimeve të vëna re janë paprecedent në
dekadat përpara fillimit të mijëvjeçarit të ri. Për
Shqipërinë, megjithëse të dhënat historike janë
të kufizuara, vihet re një rritje e temperaturave
dhe një ndryshim i frekuencës dhe sasisë
së reshjeve përgjatë gjithë vitit. Bazuar në
projeksionet e bëra për vitin 2050, në stinën e
verës priten temperatura 2,4–3,1 më të larta
se mesatarja aktuale. Gjithashtu, të dhënat e
viteve të fundit na kanë treguar që Shqipëria ka
filluar të ndiejë efektet e përmbytjeve thuajse të
përvitshme, qofshin këto përmbytje me periudhë
shumë të shpeshtë rikthimi (Shkodër 2013, Fier,
Lushnjë, Tiranë 2015).
Në nivel politikash, qeveria shqiptare është
angazhuar në Konferencën e Palëve në Paris,
përmes dorëzimit të INDC-së46, për një reduktim
me 12% në nivel kombëtar të gazeve me efekt
serrë, krahasuar me skenarin bazë gjatë
viteve 2016 dhe 2030. Nga ana tjetër, Ministria
e Mjedisit po punon për finalizimin e planit
kombëtar për përshtatje (NAP)47 në të cilin janë
draftuar sektorët kryesorë që ndikohen nga
ndryshimet e klimës dhe disa nga mënyrat më
efektive të përshtatjes, gjithashtu edhe mbi
Komunikimin e tretë Kombëtar48.
Zbatimi i politikave të përshtatjes ndaj
ndryshimeve klimatike në planifikimin e
territorit është shumë i rëndësishëm, për shkak
të ndjeshmërisë dhe ndikimit të madh që ka
zhvillimi i hapësirës territoriale në reduktimin e
vulnerabilitetit dhe efekteve të ndryshimeve të
klimës49.

Nicholls et al., 2007
http://unfccc.int/science/workstreams/cooperation_with_the_ipcc/items/8732.php
46
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/albania-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-parisagreement/
47
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/Projekti_Adaptimi_ndaj_Ndryshimeve_Klimatike_ne_Ballkanin_
Perendimor.pdf
48
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Publikime/Fourth_draft_Report_April_19-2016_(MoE).pdf
49
Bulkeley 2013
44
45
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Për të jetësuar në një dokument strategjik si
PINs Bregdeti, angazhimet e qeverisë shqiptare
(në plan kombëtar dhe ndërkombëtar), përmes
këtij dokumenti synohet të krijohet një kornizë
menaxhimi në shkallë makro për reduktimin
e ndikimeve dhe rreziqeve që lidhen me
ndryshimet e klimës, si në këndvështrimin e
përshtatjes, ashtu edhe në atë të zbutjes. Për
këtë kanë ndihmuar edhe shembujt më të mirë
evropianë, duke dhënë kështu një udhërrëfyes të
saktë për aplikimin e koncepteve të përshtatjes
dhe zbutjes në planifikimin e territorit. Por,
ndryshimet klimatike dhe përshtatja përkundrejt
tyre përbëjnë një çështje trajtimi më vete, shumë
më të detajuar dhe thelluar.
Kujdesi, nga ana jonë ka filluar me vlerësimin
strategjik mjedisor të Planit, ku ka një analizë
të detajuar të fenomenit, projeksioneve të
ndryshme sa i takon rritjes së pritshme të
temperaturave, ndryshimeve në regjimin e
reshjeve, të dhënave për inventarin e gazrave me
efekt serë nga çdo sektor, si dhe të mënyrave të
mundshme për zbutjen e këtyre problematikave.
Gjithashtu, në vlerësimin strategjik mjedisor
është dhënë edhe një listë opsionale e masave
konkrete që zbresin deri në nivel lokal.
Ky Plan e ka të inkorporuar fenomenin që në
nivelin e vizionit, objektivave të planit, si dhe të
drejtimeve të ndërhyrjes. Parimi bazë i Planit
është të mbështesë zvogëlimin e emetimeve
të karbonit në të ardhmen; të marrë në
konsideratë rrezikun nga përmbytjet, erozionet
dhe ndryshimi i vijës bregdetare; të inkurajojë
ripërdorimin e burimeve ekzistuese, si dhe
përdorimin e burimeve të rinovueshme. Duke
parë edhe skenarët që na vihen në dispozicion
nga Komunikimi III Kombëtar, disa nga ndikimet
e pritshme që mund të ndodhin në të ardhmen
mund të jenë:
• rritje e frekuencës së ngjarjeve ekstreme;
• rritje e kërkesës për energji për banesat;
• reduktim i prurjeve vjetore e stinore të
lumenjve;
• reduktim i furnizimit me ujë;
• probleme në cilësinë e ujit;
• reduktim i sipërfaqeve lagunore;
• reduktim i rendimentit të prodhimeve
bujqësore;
• humbje të tokave bujqësore;
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• humbje të specieve;
• rritje e rrezikut nga sëmundjet kardiovaskulare,
epidemitë etj.
Masat që duhen marrë ndaj ndryshimeve
klimatike
Qeveria qendrore dhe pushteti vendor duhet të
marrin në konsideratë masa për përshtatjen
dhe zbutjen e rreziqeve të ndryshimeve klimatike
përmes nismave si: pyllëzimi, mbjellja e pemëve
në zonat e rrezikuara, ndërtimi i digave për të
parandaluar përmbytjet, por edhe duke kufizuar
shtrirjen urbane, duke përdorur materiale
ekologjike, duke shfrytëzuar energjinë e
rinovueshme etj.
Disa masa për zbutjen e rreziqeve të
ndryshimeve klimatike janë përshkruar në
dokumentin e rregullores. Plani merr përsipër
gjithashtu dhënien e drejtimeve kryesore
strategjike. Disa nga inputet për adresimin e
ndikimeve të ndryshimeve të klimës në territorin
e Shqipërisë janë:
Në nivel makro:
1. Aplikimi i koncepteve dhe metodave
të ndryshme për drejtimin e planifikimit
hapësinor kah politikave përshtatëse dhe
zbutëse. Për shembull: planifikimi dhe krijimi i
korridoreve të gjelbra, si dhe qendrat e gjelbra
multifunksionale.
2. Forcimi institucional dhe organizativ i
strukturave qeverisëse në mënyrë që të
sigurohet ndërlidhja ndërmjet autoriteteve
planifikuese dhe organeve të tjera
ndërsektoriale, që luajnë rol në përshtatjen ndaj
ndryshimeve klimatike.
3. Ndërtimi i një kornize gjithëpërfshirëse të
legjislacionit dhe rregulloreve përkatëse që
sigurojnë integrimin e elementeve të përshtatjes
dhe zbutjes në planifikimin e territorit. Për
shembull: rritje ekonomike inteligjente dhe e
gjelbër, duke orientuar ndërtimet e reja drejt
zonave pa rrezik përmbytjesh.
4. Rritja e kapaciteteve (njerëzore dhe financiare)
në dispozicion të autoriteteve planifikuese për
zhvillimin dhe zbatimin e reagimeve përkundrejt
ndikimeve të klimës.
5. Rritja e ndërgjegjësimit të politikëbërësve dhe
vendimmarrësve mbi ndikimet e ndryshimeve
klimatike dhe rëndësia e adresimit të këtyre

ndikimeve përmes masave konkrete zbutëse
dhe përshtatëse që në procesin planifikues. Për
shembull: për zhvillimin e portit të Shëngjinit
si një nga 4 portet tematike të vendit, kërkohet
një analizë e ndjeshmërisë së infrastrukturës
ndaj fenomenit të rritjes së nivelit të detit, si dhe
propozime për arritjen e elasticitetit të kësaj
infrastrukture ndaj rritjes së pritshme të nivelit
të detit.
6. Forcimi i njohurive, aftësive dhe kapaciteteve
teknike në lidhje me përshtatjen e
infrastrukturës ndaj efekteve të ndryshimeve të
klimës përmes udhëzimit, edukimit, trajnimit
dhe shkëmbimit të përvojave më të mira.
Në nivel lokal:
1. Gjatë planifikimit të çdo ndërtimi të ri apo
zgjerimi të strukturave ekzistuese duhet të
kryhet një analizë ndjeshmërie e infrastrukturës
së parashikuar në kushtet ekstreme të motit,
dhe në bazë të rezultateve të saj, duhet të
përgatitet një plan masash për të reduktuar
në mënyrë të përhershme pasojat e këtyre
fenomeneve.
2. Zbatimi i masave për të reduktuar
ndjeshmërinë e infrastrukturës ndaj kushteve
ekstreme të motit duhet të bëhet një detyrë
qendrore e menaxhimit të çdo lloj infrastrukture.
Qëllimi i zbatimit të këtyre masave duhet të
bazohet sidomos në reduktimin e dëmit të
shkaktuar për përdoruesit e infrastrukturës së
ndjeshme ndaj motit.
3. Duhet të përcaktohen qartë udhëzimet për
metodologjinë, procedurat dhe realizimin
e mbledhjes së informacionit mbi kushtet
ekstreme të motit, si dhe për planifikimin
dhe zbatimin e masave për të reduktuar
ndjeshmërinë e infrastrukturës së parashikuar
ndaj këtyre kushteve.
4. Rehabilitimi, zgjerimi si dhe krijimi i
infrastrukturave për furnizimin me ujë duke
përfshirë skenarët e ndryshimeve klimatike në
këtë sektor, si dhe menaxhimi i kërkesës për ujë
përmes ripërdorimit, sigurimit të rezervave ujore
të reja, ujit të shiut, shkripëzimit etj.
5. Përmirësim i eficiencës së ujit, infrastrukturës
ujitëse; varietetet e bimëve, sistemi i kullimit,
plehërimi dhe ruajtja e lagështisë së tokës janë
disa masa që duhet të ndërmerren në sektorin
e bujqësisë, duke parë ndryshimet e pritshme të
klimës (temperaturave).

6. Menaxhimi i erozionit detar si dhe përshtatja
ndaj rritjes së nivelit të detit.
7. Monitorimi i nivelit të detit dhe i cilësisë
së ujërave në zonat ligatinore dhe ujërat
nëntokësore.
8. Monitorimi i vijës bregdetare dhe i sasisë së
sedimenteve që vijnë nga lumenjtë.
9. Përcaktimi i zonave buferike për rastet e
ndikimeve nga rritja e nivelit të detit.
10. Ndërtimi dhe mbrojtja nga përmbytjet duke
ngritur nivelet e shtretërve të lumenjve dhe
pritave detare.
11. Informimi i publikut, edukimi dhe
ndërgjegjësimi për ndryshimet klimatike dhe
efektet që lidhen me këtë sektor.
Ndërgjegjësimi i banorëve për ndryshimet
klimatike merr një zë të veçantë në
administrimin e territoreve nga njësitë vendore.
Informimi që duhet bërë nga bashkitë, duhet
të shoqërohet me përgatitjen e hartave që
tregojnë zonat e rreziqeve natyrore. Kjo gjë
mund të realizohet me edukimin dhe orientimin
e përvitshëm që duhet të aplikohet dhe
ndërmerret në shkolla dhe në zonat rurale, ku
jetesa është më e ndërlidhur me natyrën dhe
ku infrastrukturat publike mund të mos jenë në
kushtet e nevojshme.
Menaxhimi i rrezikut nga katastrofat
natyrore
Emergjencat civile në nivel kombëtar dhe ato
lokale për mbrojtjen e popullatës duhet të
administrojnë dhe menaxhojnë territore dhe
një fond financiar lokal për rreziqet natyrore me
fokus rialokimin e banorëve nga zonat e riskut.
Në terma afatmesëm dhe afatgjatë fondi lokal
duhet të sigurojë dhe ndërtimin e infrastrukturës
për banesa sociale për të tilla raste rreziqesh
natyrore.
Fokusi duhet drejtuar kundrejt zonave informale
të ndërtuara në ish-tokat bujqësore, si dhe pranë
shtretërve të lumenjve apo zonave të rrëshqitjeve
natyrore dhe zonave të evidentuara si zona
rreziku pranë digave apo zonave tektonike.
Evidentimi i banesave me risk të lartë duhet
të shoqërohet me mundësi shpërnguljeje dhe
rialokimi në territore të sigurta, duke mundësuar
kreditime të buta apo skema partneriteti. Duhen
parashikuar masa për reduktimin e rrezikut
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të fatkeqësive dhe rehabilitimin e rajoneve të
post-emergjencave natyrore si dhe sigurimi
i vendimeve afatshkurtra që nuk bien ndesh
me vendimet afatgjata. Rikonstruksionet
afatshkurtra impaktojnë opsionet e mundshme
për zhvillim të qëndrueshëm në terma
afatgjatë. Për këtë arsye, një vizion strategjik
në terma afatgjatë duhet vendosur menjëherë
pas katastrofave. Masat e rikuperimit duhet
të integrohen në një strategji koherente
ekonomike dhe sociale zhvillimi, e fokusuar në
termat afatgjatë të zhvillimit ekonomik, si dhe
të mundësive për punësim e banim në zonat e
prekura.
Identifikimi i bazës ekonomike dhe i drejtimeve
specifike ekonomike-sociale për rajonin për të
rritur aftësinë ripërtëritëse.
Duke qenë se rikuperimi kërkon kohë, është
esenciale për të identifikuar aktorët dhe
mundësitë e aksioneve prioritare për t’u
ndërmarrë për rindërtimin e ekonomisë dhe
zhvillimit social. Përcaktimi i aksioneve me më
prioritet do të ndihmonte në vendosjen e një
hierarkie kohore për fazat e rikuperimit dhe do
të sillte shenja suksesi për të krijuar barazi dhe
njësim të pronësisë.
Zhvillimi i një strategjie të integruar për rizhvillim
pas katastrofave natyrore duke fortësuar
dialogun ndërmjet grupimeve të prekura për të
rritur mundësitë e rikuperimit dhe për të rritur
cilësinë e vendimeve.
Shoqërimi i procesit të vendimmarrjes duke
identifikuar kondicionet për implementimin e
strategjisë dhe aktorëve pjesëmarrës. Kooperimi
midis aktorëve privatë e atyre publikë në nivele
të ndryshme të qeverisjes është i domosdoshëm,
si dhe duke mbajtur parasysh se kostot sociale
të katastrofave natyrore tejkalojnë mundësitë
financiare dhe organizative të rajonit të prekur.
Zgjidhjet strategjike kërkojnë udhëheqje lokale.
Edhe pse resurset e nevojshme financiare,
organizative ose të kapaciteteve njerëzore nuk
mund të sigurohen plotësisht nga institucionet
lokale, vendimet dhe zgjedhjet strategjike
të zhvillimeve të rajonit dhe instrumentet e
realizimit duhet të drejtohen dhe hartohen nga
vetë bashkitë. Shoqëria civile dhe sektori privat
duhet të jenë pjesë e rëndësishme e këtij procesi.
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Përdorimi i krizave për të vendosur standarde
apo reforma standardizuese.
Duke qenë se resurset dhe kapacitetet
kombëtare luajnë një rol drejtues në definimin e
strategjisë së zhvillimit të post-krizave natyrore
rajonale, standardet dhe përfundimet e postkrizave rajonale duhet të shërbejnë në ngritjen
dhe përmirësimin e platformës kombëtare
kundër krizave të tilla.
Krizat natyrore godasin jo vetëm kapitalin fizik,
por edhe atë social e kulturor të rajonit. Për këto
arsye, strategjitë lokale të zhvillimit duhet të
kuptojnë dhe reflektojnë vizionin e komuniteteve,
si dhe t’i bëjnë pjesë të vendimmarrjes,
pasi në këtë mënyrë lehtësojnë proceset e
vendimmarrjes dhe përshpejtojnë kohën e
rikuperimit.
Nxitja e pjesëmarrjes publike ndihmon në
marrjen e vendimeve. Në vijim jepen disa
këshilla për bashkitë, brenda këtij kuadri:
- Vendosja e standardeve të këshillimit dhe
informimit të publikut si një komponent i
strategjisë së zhvillimit.
- Përcaktimi i hapësirave për komunikim dhe
shqyrtim të vendimmarrjeve, hapësira fizike dhe
elektronike “on-line”. Organizmi i institucioneve
në takime për të diskutuar progresin, si dhe
për të siguruar se opinionet e shprehura kanë
influencë efektive në vendimmarrje.
- Ndërtimi i besimit rrit përgjegjshmërinë e
politikëbërjes dhe përmirëson kapacitetet e
administratës.
- Përmirësimi i aksesit, kualiteti dhe hapja e
informacionit në shpenzimet e rikonstruksionit,
në kriteret dhe kohëzgjatje janë fillimi i formimit
të besimit.
- Investimi në resurse, aftësim dhe fonde për të
siguruar sisteme informimi për të bashkuar dhe
shpërndarë vizionin dhe rezultatet e pritshme
nga zbatimi i strategjisë.
- Vendosja e targeteve të përcaktuara për
llogaridhënie e informim për transparencë dhe
dialog midis grupimeve të interesit, shoqërisë
civile, si dhe me planifikimin multisektorial
mund të rrisë e përmirësojë kapacitetet e
administrimit.

Mjedisi detar

Ajri

Mjedisi detar është hapësira detare e Republikës
së Shqipërisë, së bashku me faunën dhe florën,
pasuritë e ujit, të sipërfaqes së fundit të detit
dhe të nëntokës së tij, duke përfshirë edhe vijën
bregdetare, plazhet, portet, radët dhe territoret
tokësore të tyre, lagunat, grykëderdhjet e
lumenjve, liqenet e vijës së ujit që komunikojnë
me detin.

Ndotja e ajrit nga kimikatet, grimcat e pluhurit
dhe nga materialet biologjike shkakton
shqetësime ose dëmtime te njerëzit dhe
organizmat e tjerë, duke ndikuar negativisht në
mjedisin natyror. Burimet e ndotjes së ajrit mund
të kenë origjinë natyrore ose antropogjenike.
Efektet shëndetësore të shkaktuara nga ndotësit
e ajrit klasifikohen si ndryshime fiziologjike
dhe biokimike të lehta deri në vështirësi në
frymëmarrje, nuhatje, kollitje dhe probleme
kardiake e respiratore.

Mjedisi detar përdoret dhe shfrytëzohet për
veprimtari ekonomike, tregtare, shkencore,
shoqërore, sportive, turistike e ushtarake.
Në mjedisin detar ndalohet:
a) hedhja e lëndëve dhe e mbetjeve të rrezikshme
helmuese e plasëse;
b) hedhja e substancave dhe e lëndëve të
përcaktuara në shtojcën I, që i bashkëlidhet ligjit
nr. 8905, datë 6.6.2002 për mbrojtjen e mjedisit;
c) derdhja e hidrokarbureve dhe e ujërave të
ndotura;
ç) hedhja e lëndëve dhe e materialeve të ngurta,
të çfarëdo natyre dhe lloji, me përjashtim të
mjeteve e pajisjeve të peshkimit dhe të lëndëve
e mjeteve të nevojshme për ndërtimin e porteve,
pontileve e konstruksioneve të tjera, sipas
projekteve të miratuara nga Ministria e Mjedisit
dhe në kushtet e përcaktuara prej saj;
d) hedhja e mbeturinave dhe e çdolloj lënde nga
anijet, platformat, instalimet dhe nga bregdeti;
dh) transportimi i lëndëve dhe i mbetjeve të
rrezikshme;
e) fundosja e anijeve, e ngarkesave dhe e
mallrave të çdo lloji e tipi;
ë) fundosja dhe braktisja e çdolloj instalimi që ka
shërbyer për veprimtari të ndryshme;
f) ndërtimi dhe vënia në funksionim e pajisjeve që
lëshojnë rrezatim jonizues;
g) djegia e lëndëve dhe e materialeve të çdo lloji;
gj) hyrja në porte me balaste të papastra e mjete
detare të çfarëdo lloji, tipi e tonazhi.

Cilësia e ajrit në bregdetin shqiptar rezulton
brenda normave të lejuara në legjislacionin
shqiptar, si dhe në konventat evropiane. Gjithsesi,
tendenca e shtimit të popullsisë drejt qyteteve
bregdetare do të sjellë përkeqësimin e cilësisë
së ajrit nëse nuk merren disa masa parësore.
Masat e mundshme që do të ndihmojë në
përmirësimin e standardeve dhe cilësisë së ajrit
në qytetet e vendit tonë janë:
1- ulja e numrit të automjeteve nëpërmjet nxitjes
së përdorimit të transportit publik përkundrejt
atij privat;
2- përmirësimi i transportit publik;
3- menaxhimi i rrjetit rrugor;
4- promovimi i teknologjive të pastra të
automjeteve;
5- nxitja e çiklizmit;
6- rritja e sipërfaqeve të gjelbra;
7- përmirësimi i cilësisë së lëndëve djegëse.
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5.9 Ekonomia dhe turizmi
Në perspektivën afatgjatë, projeksionet
parashikojnë një reduktim të popullsisë së
bregdetit nga 39,4% të totalit të popullsisë në
vitin 2011, në 37,4% në vitin 2031. Popullsia
do të tkurret me rreth 40 mijë individë, që
përfaqësojnë rreth 80% të reduktimit të
popullsisë në shkallë vendi. Pjesa më e
madhe e tkurrjes së popullsisë vlerësohet
të jetë në zonat Fier (-59.231 banorë), Lezhë
(-23.388 banorë) dhe Shkodër (-36.731 banorë).
Strategjitë kombëtare dhe vendore të zhvillimit
duhet të identifikojnë faktorët dhe të orientojnë
politikat e investimet përkatëse që zbutin këtë
trend negativ.
Analizat e thelluara të profilit ekonomik e
social të qendrave urbane të bregdetit dhe
ndërlidhja e tyre me parashikimet e Planit të
Përgjithshëm Kombëtar të Territorit (PPK),
krijojnë premisa pozitive për të rritur cilësinë
e hartimit dhe implementimit të strategjive të
zhvillimit sektorial dhe vendor, të cilat, bazuar
në vizionin, objektivat strategjikë dhe projektet
prioritare, duhet të krijojnë efektin terrenin për
një zhvillim cilësor dhe harmonik në rajonin
e bregdetit dhe impaktin e tij në ekonominë
kombëtare.
Treguesit ekonomik dhe social për 12 bashkitë
e bregdetit, i referohen INSTAT-it.
Plani synon të ndërtojë kushtet primare
për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik të
brezit bregdetar, duke garantuar siguri për
vazhdimësinë e mirëqënies së popullatës dhe
zhvillimit të qendrueshëm mjedisor. Për këtë
hap cilësor synohet në rradhë të parë ndërtimi
i strukturave territoriale në mbështetje
të ekonomisë, e me pas modeleve të reja
ekonomike, të bazuara në punën në grup
mes kompanive, akademisë dhe strukturave
qeverisëse të nivelit qendror e vendor (modelet
e klasterizimit ekonomik).
Sektorët prioritarë të zhvillimit për brezin
bregdetar janë turizmi, ekonomia e
shërbimeve, logjistika dhe bujqësia. Plani
synon të nxisë zhvillimin e këtyre sektorëve
prioritarë duke krijuar kushte për zhvillimin
e territorit në mënyrë të qendrueshme

nëpërmjet infrastrukturave ndihmëse dhe
zonave të posaçme të destinuara në shërbim
të tyre. Zhvillimi propozohet të bazohet të
klasterizimi ekonomisë, mbështetur mbi polet
rajonale të zhvillimit të përcaktuara nga Plani
Përgjithshëm Kombëtar dhe Planet Sektoriale.
Bashkitë e brezit bregdetar duhet të
ndërthurin zhvillimin e faktorëve territorialë
me ato të burimeve njerëzore, fizike,
ekonomike e kulturore. Për arritjen e këtij
synimi ato duhet të zhvillojnë infrastrukturat
primare të qendrave urbane për të krijuar
kushtet për tërheqjen e investimeve vendase
apo të huaja si dhe për zhvillimin e klasterave
gjeografike apo grupimive ekonomike me
shërbime mbështetëse për njëra-tjetrën.
Zhvillimi i këtyre qendrave duhet të mbështesë
në rradhë të parë funksionet e mëposhtme, si;
1. Zhvillimin dhe ruajtjen e territoreve për
zonat ekonomike e teknologjike të nivelit të
administrimit qendror e lokal. Bashkitë duhet
të prioritarizojnë territoret për zhvillimin e
këtyre strukturave ekonomike të pajisura me
ndërlidhje të kollajtë e eficente për bizneset
elitare, me infrastruktura mbështetëse të
transportit publik e logjistik, infrastruktura
adekuate kanalizimesh e furnizimi me energji,
uje, dhe rrjet të shpejtë TIK. Përcaktimi i këtyre
territoreve duhet të harmonizohet jo vetëm
në nivelin e planeve të përgjithshme vendore
(PPV) por njëkohësisht edhe në nivelet e
planeve sektoriale qendrore dhe vendore.
2. Zhvillimin dhe ruajtjen e infrastrukturave
ndërlidhëse nën administrim qendror apo
lokal. Ministria e linjës dhe bashkitë duhet
të harmonizojnë zhvillimin e sistemit rrugor
ndërurban e urban, për ndërlidhjen e portave
hyrëse e dalëse të nivelit kombëtar (portet dhe
pikat kufitare tokësore) me zonat ekonomike,
qendrat primare urbane, aeroportet, zonat e
logjistikës, dhe zonat primare të zhvillimit të
bashkive, si BID dhe TID. Bashkitë bregdetare
duhet të parashikojnë dhe prioritarizojnë
territoret nën administrimin e tyre për
zhvillimin e zonave portuale e pontileve në
shërbim të ekonomisë së peshkimit, si dhe
të zonave në shërbim të turizmit bregdetar
të fuqizuara nga portet e jahteve, kroçerave e
ferryboat-eve. Zhvillimi i rrjetit rrugor urban
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duhet të mbështetet nga zhvillimi i rrjetit të
autostradave nga veriu në jug, si dhe nga lindja
në perëdim, të përcaktuara nga PPK-ja, si dhe
në strategjitë e planet sektoriale të ministrisë
së linjës.
3. Zhvillimin e hapësirave territoriale në
mbrojte të mjedisit dhe rekreacionit, që
mbështesin mirëqënien fizike të popullatës,
të lidhura me zonat e mbrojtura apo zonat
e lira natyrore. Njësitë e qeverisjes vendore
duhet të zhvillojnë sipërfaqe të reja në mbrojtje
të mjedisit dhe në shërbim të banorëve e
turistëve. Këto territore duhet të marrin
në mbrojtje zonat strategjike përsa i takon
shkallës së vlerave të mbartura, si në brendësi
të qendrave urbane, po ashtu edhe jashtë tyre.
Bashkitë duhet të krijojnë rrjete të lidhura
të zonave natyrore në shërbim të turizmit,
të shoqëruara me akses të thjeshtë dhe
njëhohësisht me infrastrukturë shërbimesh që
nuk dëmton mjedisin.
4. Zhvillim të aseteve të kulturës, materiale
apo jomateriale, të shoqëruara me shërbime
mbështetëse për zhvillimin ekonomik në
zona primare, qendra urbane dhe godina
që i përshtaten këtyre vlerave; si qendra
muzeale, qendra studimore, zona historike etj.
Prioritarizimi i investimeve publike duhet të
ndërlidhet me zonat strategjike të turizmit të
shoqëruara nga mundësitë e shërbimeve të
hotelerisë, rekreacionit, shërbimet e lidhura
me qendrat ekonomike urbane (BID, TID) dhe
zonat historike e kulturore.
Qendrat e turizmit, zyrat e informacionit,
shkollat e turizmit, qendrat historike e
kulturore, qendrat e panaireve, lagjet dhe
zonat kreative, duhet të shërbejnë si asete
mbështetëse për zhvillimin e ekonomive
lokale, si dhe njëhohësisht për të gjeneruar të
ardhura të vazhdueshme për mirëmbajtjen e
aseteve të kulturës.
5. Zhvillimin e zonave të shërbimeve dhe
infrastrukturave mikse në brendësi të
qendrave urbane, të shoqëruar me zona
pedonale, me qendra shkollimi të vazhduara
e shkollim të profilizuar në bazë të nevojave
dhe potencialeve të zhvillimit rajonal e
lokal. Bashkitë duhet të krijojnë kushte për
zhvillimin e qendrave urbane me funksione
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mikse që garantojnë akses të shpejtë e eficient
pa ndihmën e automjeteve private, duke
garantuar kështu kushte më të mira mjedisore
për qytetarët, si dhe duke shërbyer si qendra
atraktive për tërheqjen e investimeve të huaja,
apo të fuqisë punëtore, të specializuar, të huaj.
6. Zhvillimin, ruajtjen dhe konsolidimin e
territoreve në funksion të prodhimit bujqësor
dhe agroturizmit, të fuqizuara me zona
shërbimesh për tregjet, qendrat e përpunimit
të produkteve bujqësore dhe shkollave e
laboratorëve të profilizuar e certifikuar.
Bashkitë duhet të prioritarizojnë territoret në
funksion të prodhimit bujqësor, duke krijuar
kështu kushte për ndërlidhjen e investimeve
në sektorë si, mjedisi, uji dhe ekonomia
bujqësore. Ato njëkohësisht duhet të zhvillojnë
rrjetet e shkollimit profesional që mbështesin
të gjithë ciklin e zhvillimit të bujqësisë, nga
krijimi i farërave, deri te kompostimi dhe
marketimi i produkteve.

5.9.1 Zonat ekonomike (zhvillimi
i territoreve në mbështetje të
ekonomisë rajonale)
Zhvillimi i brezit bregdetar për PINs Bregdetin
synon pikësëpari uljen e pabarazive dhe
fuqizimin ekonomik e social të popullsisë së
zonave e territoreve rurale, si edhe zhvillimin e
ekonomisë së shërbimeve në qendrat urbane
që ndodhen në brendësi të territorit.
Për realizimin e këtij qëllimi, qeverisjet e nivelit
qendror e vendor duhet të bashkërendojnë
dhe harmonizojnë investimet në qendrat
urbane e lokalitetet, në sektorët primarë, për
të garantuar uljen e migrimit të popullatës, si
dhe për të krijuar kushtet e zhvillimit të masës
kritike në ekonominë e zonave rurale dhe
qendrave urbane të lidhura me to.
Kjo përqasje duhet të fuqizohet bazuar në
asetet specifike të zhvillimit të çdo bashkie,
përfshirë këtu vlerat territoriale, fizike e
historiko-kulturore, si dhe ato njerëzore.
Bazuar në këto mundësi, plani propozon si
primar zhvillimin e aseteve territoriale, në ato
territore që mbartin potenciale të theksuara
me karakter strategjik, të vlefshme për
zhvillimin e sektorit të turizmit.

Qendrat primare e sekondare urbane
duhet të drejtojnë investimet publike bazuar
në funksionet e hierarkisë së qendrave
të përcaktuara në PPK, në strategjitë e
zhvillimit rajonal të Agjencive (AZHR 1,2,4),
si dhe në direktivat e vendosura nga planet
ndërsektoriale kombëtare. Qendrat urbane
të nivelit terciar e lokal duhet të mbështesin
me shërbime komplementare hierarkinë më
të lartë të qendrave, duke krijuar kështu një
rrjet të lidhur funksionesh për një ekonomi të
bazuar në shërbime të klasterizuara.
Duke marrë në konsideratë pasuritë natyrore,
ujore, minerare dhe agrikulturore të brezit
bregdetar, si dhe afërsinë e qendrave urbane,
rezulton se mbështetje prioritare duhet të
ketë lidhja e aktiviteteve ekonomike rurale me
qendrat urbane, duke ofruar kështu produkte
e lëndë të parë që i shërbejnë qendrave
urbane dhe zonave ekonomike, për të zhvilluar
produkte dhe shërbime me cikël të mbyllur.
Këto shërbime duhet të ofrohen për tregjet me
eficiencë kohore të lartë dhe për këtë arsye
ndërtimi rrjetit të qendrave të logjistikës pranë
akseve primare rrugore paraqitet si prioritet.
Qendrat logjistike duhet të zhvillohen
njëkohësisht pranë porteve, aeroporteve,
korridoreve ekonomike, zonave ekonomike apo
industriale (sektoriale apo ndersektoriale), duke
garantuar kështu akses të lehtësuar për të
gjithë strukturat e biznesit, si dhe për lëvizjen e
të punësuarve. Bashkitë duhet të prioritarizojnë
ruajtjen dhe zhvillimin e territoreve (zona,
korridore) për këto funksione, duke u siguruar
njëkohësisht zona mbrojtëse (fasha mbrojtëse të
gjelbëruara), në bazë të tipologjive të zhvillimit
dhe legjislacionit në fuqi.
Zonat e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik
si dhe zonat industriale, pavarësisht nivelit
të administrimit, qendror apo lokal, duhet
të jenë të mbështetura nga infrastrukturat
për transport publik, rrjete TIK, sisteme
kanalizimesh që mbulojnë rrisqet kundrejt
përmbytjeve, rrjetet e furnizimit me ujë e
gazifikim, dhe struktrukturat mbështetëse të
shërbimeve publike në funksion të biznesit.
Këto zona duhet të përcaktohen e paraqiten
në PPV-të e bashkive në harmoni me
sistemet territoriale të përcaktuara në ligjin

për planifikimin e territorit. Ato duhet të
mbështesin konsolidimin e territorit urban,
duke garantuar njëkohësisht moscenim të
territoreve në funksion të prodhimit bujqësor
dhe zonave të mbrojtura mjedisore, historike e
kulturore, bazuar në legjislacionin në fuqi.
Në nivel kombëtar, zonat e teknologjisë dhe
zhvillimit ekonomik që duhen fuqizuar janë;
Shkodër, Lezhë-ShënGjin, Durrës, Fier, Vlorë,
Sarandë.
Në qendrat urbane, si faktor primar i zhvillimit
të aktiviteteve ekonomike, duhet të garantohet
jo vetëm plotësimi i nevojave të biznesit për
shërbime publike, por njëkohësisht duhet
të garantohet edhe zhvillimi i territorit me
funksione mikse, për shërbime biznesi të
lidhura me banimin në mënyrë eficiente. Kjo
e gjithë ndikon në uljen e ndotjes mjedisore
dhe njëkohësisht garanton eficiencë në
shërbime, në terma kohore dhe ekonomi
shkalle. Rekomandohet zhvillimi i zonave BID
(Zonë për Zhvillimin e Biznesit), TID ( Zonë për
Zhvillimin e Turizmit), për të gjeneruar pole të
reja zhvillimi brenda qendrave urbane, si dhe
për të profilizuar sektorët e ekonomisë lokale.
Çdo bashki duhet të krijojë apo bashkëveprojë
me sektorin privat nëpërmjet PPP-ve, për
zhvillimin e infrastrukturave prioritare në
shërbim të këtyre zonave, brenda qendrave
urbane me përdorim miks të territorit.
Zhvillimi i tyre duhet të jetë në harmoni
dhe i shoqëruar nga shërbime publike si,
qendrat e shërbimeve “One-stop-shop” zyrat
e shërbimeve publike, qendrat e informimit
dhe shërbime të shtuara nga sektori privat
që shërbejnë për të rritur potencialet për
tërheqjen e IHD-ve.
Terheqja e IHD-ve dhe krahut të punës së
specializuar, do të kërkojë në të njëjtën kohë
edhe realizimin e standarteve të larta në cilësi
urbane, duke detyruar kështu bashkitë për
zhvillimin e zonave të reja të parqeve, zonave të
atraksionit, ballinave ujore, zonave pedonale,
qendrave të panaireve dhe shërbimeve sociale,
në qendrat urbane.
Bazuar në nevojat prioritare të zhvillimit
rekomandohet ndërtimi i:
TID Shkodër, BID Lezhë, TID Durrës, TID
Divjakë, BID Fier, TID Vlorë, TID Himarë, TID
Sarandë.
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Zhvillimi i mëtejshëm ekonomik i këtyre
qendrave primare e sekondare, është i
lidhur ngushtë me zhvillimin e strukturave
dhe qendrave në shërbim të edukimit të
specializuar/profesional. Rekomandohet që
ministritë e linjës dhe bashkitë të ndërthurin
burimet dhe të bashkërendojnë veprimet, me
paketa dhe programe zhvillimi të bazuara në
sektorët strategjikë të ekonomive lokale, për të
çuar përpara arsimin profesional.
Konkretisht zhvillimi i këtyre paketave duhet
të përfshijë njëkohësisht edhe zhvillimin e
dijes për sipërmarrësit e lirë. Për këtë arsye
rekomadohet të zhvillohen instrumente
zhvillimi ekonomik si inkubatorët, të cilët
duhet të ofrojnë dije dhe asistencë për t’u bërë
pjesë e rrjeteve globale të sipërmarrësve.
Në qendrat urbane të sipërpërmendura
rekomandohet të nxitet zhvillimi i këtyre
strukturave dhe shërbimeve, duke u bazuar
kryesisht në formatet e bashkëpunimit PPP.
Format e drejtimit te këtyre strukturave
rekomandohet të zhvillohen bazuar në modele
si “Triple-helix, ose Quad- Helix”, forma
administrimi me borde drejtuese të përbëra
nga akademia, qeverisja e nivelit lokal dhe
biznesi, ose akademia, qeverisja e nivelit lokal,
biznesi dhe shoqëria civile.

5.9.2 Burimet minerare, energjia, uji
Sektori minerar ka qenë një nga prioritetet
kryesore, kontributor për zhvillimin e vendit,
para viteve ’90. Përgjatë viteve të para të
tranzicionit, industria e minierave rezultoi
me deficit ekonomik ndërsa pas viteve 2000,
ky sektor ka kaluar kryesisht në regjim
koncesionar. Zhvillimi i sektorit të industrisë
nxjerrëse, bazuar në analizat e të gjithë
sektorëve të tjerë në punësim dhe GDPsë, rezulton në përpjesëtim të zhdrejtë me
zhvillimin e ekonomisë së shërbimeve të
mbështetur në parimet e mbrojtjes së mjedisit.
Nga analizimi i të dhënave mbi hartën e
burimeve minerale rezulton se, në përgjithësi
pjesa më e madhe e këtyre burimeve
ndodhen kryesisht në pjesën e brendshme
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dhe atë lindore të territorit. Për këtë arsye
rekomandohet që zhvillimi i kësaj industrie të
përqendrohet më tepër në pjesën e brendshme
të territorit, në përpjekje për të minimizuar
krejtësisht impaktet mjedisore, akustike dhe
vizuale që kanë potencial të shkaktohen nga
këto aktivitete. Nga ana tjetër, një rregullim
i tillë krijon mundësi të shtuara për brezin
bregdetar për zhvillimin e turizmit të alternuar
me bujqësinë, ekonominë e shërbimeve dhe
formave novative të përthithjes së energjisë, si
era dhe dielli.
Bashkitë, kryesisht ato të ndodhura në
fashën e dytë e të tretë (nga Durrësi në Vlorë),
duhet që në planet e tyre vendore (PPV-të)
të konsiderojnë dhe përcaktojnë saktësisht
zonimet e përdorimit të tokës për industri
ekstraktuese dhe përpunuese, duke shmangur
konfliktet me territoret e përshtatshme për
zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe turizmit.
Njëkohësisht për zhvillimin e territoreve në
shërbim të sektorit të energjisë djellore,
bashkitë duhet të prioritarizojnë përdorimin
e territorit, duke lejuar zhvillimin e tyre në
territore të pafavorshme për prodhimin
bujqësor (si psh., tokat e kripura).
Potencialet për këto zona janë; Shkodër,
Durrës, Kavajë, Divjakë, Fier, Vlorë.

5.9.3 Turizmi
Nëpërmjet PINs Bregdetit komunikohet
vizioni për zhvillimin e bregdetit shqiptar si një
destinacion autentik, të shumëllojshëm dhe të
pastër.
Mbështetur në këtë vizion dhe objektivat
strategjike të planit jepen edhe mënyrat e
zhvillimit të turizmit gjithëvjetor, duke synuar
kështu zhvillimin e çdo hallke të zinxhirit të
vlerës bazuar në kombinimin e tipologjive të
turizmit me ekonomitë lokale me burimet
njerëzore e natyrore të këtij brezi. Turizmi në
Shqipëri është në një fazë ridimensionimi.
Strategjitë, programet dhe projektet sektoriale
që po ndërmerren nga qeverisja qendrore
aktualisht, synojnë ta shndërrojnë turizmin në
një sektor konkurrues në rajon, përballë vendeve
me traditë në këtë drejtim, siç janë: Mali i Zi,
Kroacia, Greqia, apo Italia.
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PINs Bregdeti në mbështetje të këtyre
strategjive kombëtare, bazuar në SKZHI,
Strategjinë e Turizmit 2020 dhe PPK, propozon
si hap primar ndërlidhjen më të mirë me
vendet fqinje, si dhe përmirësimin e gjendjes
mjedisore e urbane. Për këtë arsye, kërkohet
zhvillimi i të gjitha llojeve dhe kombinimeve
të mënyrave të transportit, duke i kushtuar
një vëmendje të veçantë transportit detar, jo
vetëm në nivel mesdhetar e ndërkombëtar,
por edhe atij kombëtar, për të mundësuar
aksesueshmëri eficiente të çdo destinacioni
turistik bregdetar.
Ministritë e linjës së bashku me bashkitë
pjesë e brezit bregdetar, duhet të zhvillojnë
infrastrukturat portuale në shërbim të
trasportit dhe turizmit bregdetar. Këto të fundit
duhet të zhvillohen pranë qendrave urbane
për të rritur mundësitë e kohëzgjatjes së
vizitës turistike të udhëtarëve dhe turistëve.
Infrastrukturat portuale që duhet të zhvillohen
dhe pasurohen me shërbime adekuate i
referohen qendrave urbane si; Lezhë, Durrës,
Kavajë, Vlorë, Himarë e Sarandë.
Portet e reja turistike duhet të ofrojnë mundësi
për akomodimin e ferryboat-eve, kroçerave,
jahteve dhe mjeteve të lundrimit për peshkim.
Njëkohesisht rekomandohet të zhvillohen
e rigjenerohen edhe zonat portuale në këto
qendra urbane, duke garantuar lidhje direkte
me zonat dhe nyjet multimodale të trasportit
publik rrugor. Zonat portuale në shërbim të
turizmit duhet të garantojnë njëkohësisht
hapsira të hapura portuale, të shoqëruara me
zona pedonale pranë qendrave urbane, për
të lehtësuar lëvizjen e turistëve të kroçerave
brenda qyteteve.
Këto zhvillime rigjenerimi e infrastrukturash
portuale duhet të prekin: portin e Shëngjinit,
Durrësit, Vlorës, Himarës e Sarandës.
Hap tjetër për zhvillimin e këtij sektori të
ekonomisë është ndërtimi i një destinacioni të
pastër e unik që shoqërohet me nevojën për
shtimin e zonave të reja mjedisore, si dhe me
rizhvillimin e rrjeteve të reja të kanalizimeve
të ujrave të ndotura, të impianteve të trajtimit
të ujrave të ndotur dhe pikave e stacioneve të
venddepozitimit të mbetjeve të ngurta, rajonale
apo lokale.
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Qeverisjet e nivelit qendror e lokal duhet
të prioritarizojnë investimet për zhvillimin
e këtyre infrastrukturave, duke marrë
paraprakisht në konsideratë projeksionin
e popullsisë dhe flukset e parashikuara të
turizmit deri në vitin 2030. Këto investime
strategjike publike duhet të lidhen ngushtë
jo vetëm me investimet brenda qendrave
primare e sekondare urbane, por duhet të
përfshijnë njëkohësisht edhe qendrat lokale
që paraqesin potencial turistik. Këto territore
duhet të zhvillohen duke marrë në konsideratë
përdorimin e territorit të përcaktuar në planet
e përgjithshme vendore (PPV) të çdo bashkie,
duke krijuar kështu lidhje për zhvillimet
e ardhshme në territoret e përcaktuara si
potencial turistik.
PINs Bregdeti propozon zgjerimin e zonave të
mbrojtura mjedisore, ku pritet të prezantohen
infrastruktura të gjelbra. Qendrat urbane
prioritare (qendra urbane e lokale), apo grupqendrat që duhet të punojnë për krijimin e
përcaktimin e infrastrukturave të gjelbra,
janë: Shkodër–Velipojë, Shën Gjin–Lezhë,
Durrë –Golem, Kavajë, Divjakë, Vlorë–Orikum,
Palasën–Dhërmi, Iliasn–Vuno, Himarën–
Qeparon–Borsh, Piqerasn–Lukovë, Shën
Vasin–Nivicë, Sarandë–Ksamil.
Krijimi i destinacionit unik vjen si rrjedhojë
në vijim të investimeve prioritare në sektorët
primarë. Kjo qasje kërkon që aktorët të
fokusohen drejt rehabilitimit dhe gjithë
aksioneve të nevojshme në mbështetje të
trashëgimisë kulturore e historike, si dhe në
të njëjtën kohë në zhvillimin e kapaciteteve
të domosdoshme njerëzore në sektorët e
shërbimeve brenda qendrave urbane, por edhe
në ato lokale.
Agjencitë e Zhvillimit Rajonal ( AZHR 1,2,4),
ministritë e linjës dhe bashkitë e brezit
bregdetar, duhet të zhvillojnë strategji të
bashkërenduara dhe programe të qarta
zhvillimi, të cilat do të ndërlidhin zonat e
rigjenerimit urban me ato historike-kulturore,
si dhe me ato natyrore e rurale.
Krijimi i cikleve dhe destinacioneve të qarta
të turizmit rajonal do të ndihmojë në të
njëjtën kohë edhe për rritjen e bashkëpunimit
ndërmjet qeverisjeve të nivelit lokal. Zonat

e rigjenerimit urban dhe programet e
menaxhimit të destinacioneve duhet të
shërbejnë si katalizatorë primarë për
tërheqjen e investimeve (vendase apo të huaja).
Ato mund të zhvillohen nga investime publike
apo dhe nga forma partneriteti publik-privat.
Zonat e rigjenerimit në shërbim të banorëve
dhe turizmit duhet të ndërlidhin rigjenerimin e
infrastrukturave dhe objekteve me tipologjitë e
shërbimeve në mbështetje të kësaj industrie.
Krijimi i destinacioneve duhet të mbajë
parasysh në të njëjtën kohë edhe zhvillimin e
strukturave administruese e monitoruese, për
mirëfunksionimin e tyre.
Shërbimet e këtyre qendrave (TID) duhet të
ofrojnë informim jo vetëm kundrejt turistëve
por njëkohësisht edhe kundrejt operatorëve
turistikë, për të lehtësuar kështu mundësitë
e marketimit dhe brendimit të destinacioneve
jashtë kufijve kombëtar.
Rehabilitimi dhe rivitalizimi i trashëgimisë
kulturore e historike duhet të mbështetet
po ashtu me dijen e nevojshme të burimeve
njerëzore, duke garantuar kështu edukim të
certifikuar në turizëm e sidomos atë kulturor.
Ministritë e linjës dhe bashkitë duhet të nxisin
e mbështesin me politika fiskale lehtësuese
krijimin e shkollave profesionale që garantojnë
certifikim për resurset njerëzore që operojnë
në këtë sektor.
Industria e turizmit për këtë brez bregdetar
ofron potenciale shumë të larta zhvillimi, duke
u bazuar në afërsinë e qendrave urbane me
resurset unike gjeografike dhe potencialet
historike e kulturore të shumëllojshme.
Bazuar mbi këto potenciale industria e turizmit
duhet të bëhet aspekt i rendësishëm i të
gjitha strategjive të zhvillimit të rajoneve dhe
bashkive, duke synuar kështu zhvillimin jo
vetëm mbi potencialet e vijës bregdetare, por
duke e lidhur atë me aktivitete të shtuara që
mund të zhvillohen në brendësi të territorit,
duke siguruar kushtet për një turizëm dhe
ekonomi të qendrueshme gjatë vitit. Zhvillimi
i turizmit me tipologji të shumëllojshme do
të shërbejë për të lidhur sektorët e veçuar
të ekonomisë, duke krijuar kështu lidhjen
e zinxhirit të vlerës nëpërmjet klasterave
ekonomikë.
Ministritë e linjës, agjencitë e zhvillimit të
rajoneve dhe bashkitë e brezit bregdetar

duhet të ndërlidhin strategjitë e zhvillimit dhe
marketimit bazuar ne asetet dhe burimet
specifike, si dhe në potencialet që ato ofrojnë
për segmente të qarta të industrisë së
turizmit global, duke synuar kështu zhvillimin
dhe lidhjen e turizmit urban me turizmin
e shërbimeve, atë natyror me të aventurës
(tokësor apo detar), si dhe agroturizmin me
turizmin det-diell.
Bashkitë e këtij brezi nëpërmjet PPV-ve dhe
projekteve prioritare duhet të ruajnë dhe
zhvillojnë zonat dhe territoret me prioritet
në sektorin e turizmit, përfshirë këtu zonat
historike, qendrat kulturore, qendrat muzeale
kulturore, qendrat e panaireve, zonat natyrore,
zonat bujqësore në brendësi të territorit, së
bashku me infrastrukturat shoqëruese për
përballimin e flukseve masive në sezonet e
pikut (kryesisht gjatë sezonit veror).
Zhvillimi i zonave të reja të turizmit jashtë
qendrave urbane duhet të jetë i ndërlidhur
ngushtë me potencialet natyrore dhe
territorialë të zonës, duke mos lejuar krijimin
e zonave të reja të urbanizimit (të cilat
zakonisht shfaqen si zona për komunitete të
mbyllura). Ky zhvillim duhet të jetë në harmoni
me legjislacionin sektorial në fuqi, si dhe
me legjislacionin e planifikimit të territorit,
duke siguruar se strukturat dhe shërbimet e
biznesit i përgjigjen nevojave të komunitetit
lokal dhe turistëve potencialë, duke mos
cenuar vlerat dhe potencialet e pesë sistemeve
territoriale.
Ky zinxhir i lidhur funksionesh do të lehtësojë
zhvillimin ekonomik të qendrave lokale në
brendësi të territorit, duke ndihmuar kështu
në uljen e pabarazive social-ekonomike, si
dhe në zgjatjen e periudhës së pushimit për
turistët vendas e të huaj, ç’ka ndikon direkt në
gjenerimin e të ardhura për gjatë gjithë vitit
për qendrat urbane dhe lokalitetet e brezit
bregdetar.
Zhvillimi në qendrat urbane e lokale (në
shërbim të turizmit) duhet të ruajë karakterin
e qendrave, duke mos ndryshuar karakterin
social, historik e kulturor të tyre. Shërbimet
turistike për këto qendra duhet të mbështeten
e fuqizohen me zhvillimin e shesheve
këmbësore (zonat pedonale), ballinave ujore,
zyrave të shërbimeve publike, qendrave të
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informacionit dhe shkollave komunitare
për edukimin e vazhduar të komunitetit në
shërbim të turizmit. Shërbimet publike, në
varësi të hierarkisë së qendrave urbane, duhet
të ofrojnë mjedise apo qendra informacioni
dhe shërbimesh për turistët.
Modelet e zhvillimit të lokaliteteve në
brendësi të territorit (referuar kryesisht
fashës 4: Riviera jugore) duhet të krijohen
të ndërlidhura me funksionet e qendrave
urbane primare e sekondare, duke siguruar
se investimet do të jenë të lidhura në bazë
të skemave të përbashkëta të zhvillimit
të turizmit e sektorëve të tjerë specifikë
prioritarë. Zhvillimi i lokaliteteve dhe qendrave
terciare historike duhet të zhvillohet mbi
skema të qarta rivitalizimi, duke përfshirë
këtu rigjenerimin fizik urban dhe njëkohësisht
rigjenerimin e ekonomive lokale. Kjo përqasje
do të kërkojë zhvillimin e skemave të reja të
rivitalizimit, bazuar në modelin e partneritetit
publik-privat, duke garantuar kështu
pjesëmarrje të vetë komunitetit e biznesit për
zhvillim.
Rekomandohet që çdo bashki të përcaktojë
qendrat lokale që do të jenë subjekt i
rivitalizimit. Këto zhvillime duhet të paraqiten
në listën e projekteve strategjike të bashkive
dhe në PPV-ve e tyre. Agjencitë e zhvillimit
ekonomik, AZHR-të dhe bashkitë duhet
të krijojnë e zhvillojnë bordin dhe fondin e
turizmit, i cili duhet të jetë i përbërë nga
strukturat e qeverisjes qendrore e vendore,
përfaqësuesit e komuniteteve, të akademisë
dhe biznesit lokal (quad-helix). Ky bord
përfaqësuesish duhet të administrojë dhe
garantojë mirëmenaxhimin në kohë të
qendrave që do të rivitalizohen, si dhe duhet
të nxisë dhe zhvillojë evente të vazhduara në
funksion të turizmit, duke garantuar kështu
kushtet e nevojshme për ekonomi lokale të
qëndrueshme.
Gjithashtu, nevojitet evidentimi i zonave
malore që janë të përshtatshme për alpinizëm,
kamping, hiking, rekreacion dhe aktivitete të
tjera të lidhura me traditën e zonës. Elemente
të rëndësishme për zhvillimin e turizmit
janë edhe lumenjtë dhe luginat e shumta që
shtrihen në zonat malore. Këto zona mund të
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shndërrohen në destinacione tërheqëse në
shkallë ndërkombëtare, nëse në to zhvillohet
infrastruktura e duhur dhe promovohen
në formën më të mirë nga struktura të
specializuara.
Qendrat lokale me potencial zhvillimi që duhet
të aplikojnë ndërhyrje rigjeneruese, janë:
Fishtë, Velipojë, Bushat, Tale, Hamallaj,
Rinia (Durrës), Golem, Qerret, Karpen, Spille,
Darëzezë, Zvërnec, Akerni, Radhimë, Orikum,
Dukat, Tragjas, Palasë, Dhërmi, Vuno, Ilias,
Himarë Kala, Pilur, Qeparo i sipërm, Kudhës,
Borsh, Kuç, Shën Vasil, Xarrë, Konispol.
Rigjenerimi fizik i qendrave lokale që do të
preken nga rizhvillimi duhet të jetë në harmoni
me zhvillimin e parashikuar të territorit, të
përcaktuar në PPV-të e bashkive të brezit
bregdetar. Këto qendra në brendësi të territorit
(jo vetëm ato në vijën bregdetare) duhet të
shërbejnë njëkohësisht për të akomoduar
edhe flukset e turistëve, duke shërbyer
kështu si qendra hoteliere elitare. Strukturat
e akomodimit duhet të shërbejnë si bujtina,
hostel, muze lokale, fjetje dhe mëngjes (B&B),
apo tipologji të tjera akomodimi që nuk
cenojnë këto asete historiko-kulturore.
Rigjenerimi i këtyre lokaliteteve duhet të jetë
i lidhur ngushtë me investimet strategjike
të pushtetit qendror e vendor, si dhe me
investitorët strategjikë, duke garantuar kështu
lidhje midis zhvillimit të territoreve të reja
me rigjenerimin e lokaliteteve. Instrumente
potencialë që do të mundësonin këto zhvillime,
kur nuk mund të zhvillohen me fonde
publike, janë instrumentet e zhvillimit që
prezantohen në ligjin e planifikimit të territorit,
si: Intensiteti i Zhvillimit me Kushte, apo
Transferimi i të Drejtës për Zhvillim (TDZh),
apo përdorimi i instrumenteve të tjerë si,
Taksimi i Diferencuar dhe skema të qarta PPP.
Mundësitë e zhvillimit: Investitorët strategjikë
që do të kërkojnë të zhvillojnë zona të reja
në bregdet, me sipërfaqe më të mëdha se
5-7 ha, me funksione rekreacioni dhe turizmi
Det-Diell, duhet të garantojnë edhe zhvillimin
apo rigjenerimin fizik të një qendre lokale,
apo të disa prej elementeve të rigjenerimit
fizik të tyre. Mbi bazën e parimit “win-win”,

investitorët që kontribuojnë në përmirësimin e
kushteve fizike të qendrave lokale, të cilat nga
ana tjetër do të ndikojnë në shtimin e ofertës
turistike të zonës, mund të kenë avantazhime
lidhur me kushtet e zhvillimit, të cilat do të
jenë subjekt i dokumentacionit të Planit të
Detajuar për Zonën e Rëndësisë Kombëtare,
apo lejes së zhvillimit e ndërtimit, sipas rastit.
Zonat e rigjenerimit duhet të zhvillohen vetëm
në territoret që paraqiten si prioritare për
zhvillimin e turizmit. Këto ndërhyrje duhet të
marrin në konsideratë tipologjitë e zhvillimit
të zonës dhe vlerat që ato mbartin. Strukturat
e qeverisjes së nivelit qendror e vendor duhet
të garantojnë skema të qarta për rigjenerimin
fizik e ekonomik, të cilat do të zhvillohen nga
investitorët privatë, duke garantuar kështu
mundësi për sukses për të dy grupimet,
si publike ashtu edhe private. Strukturat e
monitorimit duhet të jenë të përbëra nga
përfaqësues të të dy niveleve të qeverisjes.
Zhvillimi i strukturave të reja në shërbim
të turizmit, jashtë qendrave urbane duhet
të garantojë se zhvillimi është i lidhur
me shërbimet aktuale publike, si dhe me
shërbimet komunitare. Këto sipërmarrje
duhet të garantojnë punësimin e drejtpërdrejtë
apo indirekt të komuniteteve. Zhvillimi i
akseve të reja rrugore dhe infrastrukturave
mbështetëse (të mbi dhe nëntokës) duhet
të zhvillohet nga investitorët privatë, kur
këto zhvillime nuk paraqiten si investime
strategjike.
Në qendrat urbane bashkitë duhet të zhvillojnë
infrastrukturat mbështetëse për pritjet dhe
akomodimin e turistëve, si; portet, pontilet,
ballinat ujore, zonat hoteliere, qendrat e
shërbimeve dhe zyrat “infopoint”, muzetë,
shtëpitë pritëse (B&B), monumentet kulturore
dhe shërbimet mbështetëse për turizmin e
shërbimeve, argëtimit e shplodhjes (shëndetit).
Infrastruktura rrugore, rrjeti i kanalizimeve
dhe ujit, si dhe infrastruktura energjetike e
ajo TIK duhet të zhvillohen në këto qendra,
bazuar mbi parimin “germo-njëherë”, duke
shfrytëzuar korridore të njëjta mbivendosje
për infrastrukturat, ç’ka nënkupton eficiencë
të investimeve publike, si dhe të përdorimit të
territorit.

5.9.4 Potencialet turistike të brezit
bregdetar
Nga analizat dhe studimet e realizuara, bazuar
edhe në strategjitë kombëtare e ndërkombëtare
të turizmit, ky plan vlerëson se tendenca e
zhvillimit të turizmit në Shqipëri duhet të
përqendrohet në harmonizimin e tipologjive
të turizmit natyror dhe ekoturizmit, turizmit
bregdetar, turizmit historik e kulturor, turizmit
rural, turizmit të aventurës dhe turizmit të
shërbimeve.
Këto tipologji turizmi janë ndarë në nënkategori
për t’iu përshtatur sa më mirë mundësive të
zhvillimit bazuar në asetet territoriale dhe
burimet primare të atraksionit, si më poshtë:
1. Turizmi bregdetar i përbërë nga:
• turizmi nautik (detar);
• turizmi det-diell (plazh) i cili ndahet më tej në
tipologjinë A (ranor/gjerësi > 60m), tipologjinë B
(shkëmbor/gjerësi < 60m), tipologjinë AB (ranor/
shkëmbor), tipologjinë C (i paprekur/natyror);
• turizmi i udhëtimit me anije dhe kruazierë
(cruiser).
Në varësi të tipologjive të akomodimit do të
caktohet dhe target grupi frekuentues për secilin
plazh.
Për plazhet ku propozohen njësi akomodimi
ekologjike (kamping, çadra, kampera) target
grupi kryesor i frekuentuesëve do të jenë
kryesisht turistët në moshë të re, apo të prirur
drejt aventurës. Këto plazhe i përkasin kryesisht
atyre natyrore të tipologjive B dhe AB.
Për plazhet ku propozohen akomodime si
hotele, bujtina, qendra kurative, target grupi
kryesor i turistëve do të jenë turistët familjarë.
Këto plazhe i përkasin kryesisht tipologjive A
dhe B (tipologjitë e plazheve dhe akomodimet
përkatëse gjenden më poshtë në tabelën nr. 5.6).
2. Turizmi historik e kulturor i përbërë nga:
• Turizmi i monumenteve dhe arkeologjisë;
• Turizmi i itinerareve historike;
• Turizmi i fshatrave historikë;
• Turizmi i arkitekturës;
• Turizmi i gastronomisë.
3. Turizmi natyror i përbërë nga:
• Turizmi malor;
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• Ekoturizmi;
• Turizmi i zonave të mbrojtura.

detyrimisht nënkupton zhvillimin e ndërtimeve të
reja në bregdet.

4. Turizmi Rural i përbërë nga:
• Agroturizmi/turizmi i produkteve lokale;
• Turizmi i fermave bujqësore.

Plani detyron, së pari rritjen e cilësisë
së strukturave akomoduese ekzistuese
pranë bregdetit, si rigjenerimin e shtëpive
tradicionale dhe stokut të krijuar nga ndërtimet
e paplanifikuara në 25 vitet e fundit në vijën
bregdetare. Këto struktura duhet të pajisen me
infrastrukturën dhe shërbimet e nevojshme
hoteliere (në varësi të numrit të yjeve që ato
mbartin), të parashikuara në ligjin e turizmit. Më
pas sugjerohet plotësimi i nevojës dhe kërkesës
shtesë për akomodimin e turistëve pranë
këtyre zonave. Në këtë mënyrë do të mund të
organizohet zhvillimi i masës kritike të shoqëruar
me shërbime publike për turizmin, duke bërë të
mundur zhvillimin e infrastrukturave publike dhe
investimeve kapitale nga qeverisja qendrore dhe
vendore.

5. Turizmi i aventurës i përbërë nga:
• Turizmi çiklistik;
• Turizmi i alpinizmit;
• Turizmi i parashutizmit;
• Turizmi i parashutizmit nga avioni;
• Turizmi i zhytjeve dhe “windsurf”;
• Turizmi i ecjes në natyrë;
• Turizmi i hipizmit/kalërimit;
• Turizmi i peshkimit;
• Turizmi i lundrimit me velë;
• Turizmi i lundimit me rrema (kajak).
6. Turizmi i shërbimeve në qendrat urbane i
përbërë nga:
• Turizmi i shërbime të arsimimit, eventeve
kulturore dhe argëtimit;
• Turizmi i shërbimeve relaksuese dhe
shëndetësore.
Skedat e përdorimit të territorit bazuar në këto
nënndarje paraqiten në fund të seksionit të
strategjisë së zhvillimit të turizmit.

5.9.5 Turizmi në fashat bregdetare
Propozimet për zhvillimin e brezit bregdetar
në turizëm jepen sipas ndarjes së territorit
në 4 fasha horizontale, bazuar në analizat e
potencialeve dhe karakteristikave që ato mbartin:
Fasha 1 e bregdetit, e cila shtrihet nga Velipoja
deri te Kepi i Rodonit;
Fasha 2 e bregdetit, e cila shtrihet nga Kepi i
Rodonit deri në Kavajë;
Fasha 3 e bregdetit, e cila shtrihet nga Kavaja
deri në Nartë (Vlorë);
Fasha 4 e bregdetit, e cila shtrihet nga Narta
deri në Konispol.
Turizmi bregdetar është sektor i turizmit që
paraqet një nga potencialet më të dukshme për
rritje deri në vitin 2030. Përmirësimi i cilësisë së
burimeve primare dhe kushteve të zhvillimit të
strukturave akomoduese të turizmit bregdetar, jo
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Kjo qasje do të mundësojë prioritarizimin dhe
eficentimin e investimeve publike në territore të
përcaktura qartë si zona ndërhyrje (shembull
rivitalizimi dhe ndërhyrje është rasti i qendrave të
Golemit, Kavajës, Orikumit etj.). Plani propozon
makrozonat për zhvillimin e aktiviteteve dhe
ndërhyrjeve, për t’a kthyer këtë brez në shërbim
të turizmit vendas e të huaj.
Plani orienton bashkitë e brezit bregdetar të
hartojnë programe edukimi, trajnimi, menaxhimi
e marketimi për zhvillimin e vlerave kulturore,
natyrore, detare si dhe zhvillimin e burimeve
njerëzore në shërbim të këtij sektori.
Llojet e turizmit
Turizmi historik e kulturor, lidhet me aktivitete
që zhvillohen në sajë të aseteve dhe burimeve
kulturore, materiale (fizike) apo jomateriale duke
përfshirë potencialet e mëdha të trashëgimisë
kulturore, historike, arkeologjike, fetare,
folklorike, të kulinarisë, të artit dhe arkitekturës
tradicionale, në të gjithë territorin. Integrimi i
turizmit kulturor me tipologjitë e tjera të turizmit
është një nga objektivat kryesorë të planit, për
të mundësuar krijimin e itinerareve turistike të
shumëllojshme dhe të kombinuara.
Turizmi natyror/ekoturizmi, lidhet me aktivitetet
që mund të zhvillohen në zonat malore, në zonat

e mbrojtura natyrore dhe në territoret rurale larg
qendrave urbane. Zhvillohet për të promovuar
atraksionet natyrore, si malet, parqet kombëtare,
peizazhet tërheqëse, florën dhe faunën unike të
ekosistemeve të ndryshme, liqenet e lumenjtë, si
dhe për të nxitur gjallërimin e ekonomive lokale.
Turizmi rural, përfshin veprimtaritë turistike
që zhvillohen në një mjedis rural, orientuar
drejt përdorimit të burimeve e produkteve
vendase në sektorët e fermave bujqësore. Kjo
tipologji e produktit turistik përqëndrohet në
fshatrat tradicionale, me autenticitet të theksuar
rural. Aktiviteti i agroturizmit është thelbësor
për zhvillimin dhe lidhjen e këtyre vlerave të
pashfrytëzuara, duke siguruar bashkëveprimin
e bujqësisë me tipologjitë e tjera të turizmit
bregdetar, natyror, sportiv, kulturor etj.
Në brezin bregdetar, ky shërbim ofrohet
kryesisht nga popullsia vendase, duke e bërë
këtë lloj turizmi edhe më tërheqës, në kushtet
kur zhvillimi i degëve të tjera të ekonomisë në
zona të thella rurale ka shanse më të pakta.
Në terma ekonomikë, ky lloj turizmi paraqitet
premtues, pasi realizon një shpërndarje të të
ardhurave drejtpërdrejtë te popullsia lokale.
Turizmi i shërbimeve lidhet me aktivitete
kryesisht të ndodhura në zonat urbane, ku mund
të përfshihen shërbime si evente kulturore
dhe edukimi profesional, shëndeti e kurimi,
mirëqënie e relaksi/shplodhje etj.
Qendrat urbane, herazi edhe lokalitetet sipas
rastit, paraqesin potencial për zhvillimin
e turizmit të shërbimeve, kryesisht atij të
mirëqënies dhe shëndetit. Territori ofron si
resurse primare, ashtu dhe shërbime me
kosto të arsyeshme, ku mund të përmenden
shumëllojshmëria e bimëve mjekësore kurative,
burimet e ujërave termale etj. Rekomandohet
që këto zona të zhvillohen si pjesë e një rrjeti të
lidhur të turizmit të shëndetit, duke u bazuar në
shërbime të ofruara pranë qendrave. Bazuar
në karakteristikat fizike, kimike e klimatike, që
lidhen kryesisht me ujin e ëmbël apo të kripur,
rërën dhe baltën minerale, duhet të shfrytëzohen
mundësitë e zhvillimit të poleve të turizmit
shëndetësor dhe të mirëqenies.

Turizmi aktiv dhe i aventurës, lidhet me
aktivitetet sportive që zhvillohen bazuar në
resurse territoriale natyrore, duke nisur nga
ato të një niveli të lehtë për t’u aplikuar si: noti,
lundrimi, ecja, çiklizmi, hipizmi, golfi etj., e
deri te sportet ekstreme si: parashutizmi, gara
me makina në terrene të vështira, lundrimi në
lumenj të rrëmbyeshëm, zhytja, ski, alpinizmi etj.
Zhvillimi i këtyre aktiviteteve, ndonëse paraqitet
kryesisht i varur nga aktorë privatë, e ka të
nevojshëm zhvillimin e infrastrukturave bazë
për aksesimin e destinacioneve më unike të
territorit. Këto infrastruktura duhet të zhvillohen
në mënyrë që të garantojnë impakt të ulët në
mjedis dhe duke përdorur materiale ekologjike.
Ato mund të realizohet nëpërmjet PPP-ve apo
taksimit të diferencuar të bizneseve që operojnë
në këta sektorë.
Infrastrukturat shoqëruese duhet të jenë në të
njëjtën kohë në shërbim të aktiviteteve të tjera
të turizmit në ato segmente, ku tipologjitë dhe
itineraret turistike mbivendosen.
Akset rrugore dhe shtigjet malore duhet të jenë
të pajisura me sinjalistikën e nevojshme dhe
me stacione pushimi, duke siguruar ndërlidhje
unazore me qendrat urbane apo rurale.
Infrastrukturat e tjera shoqëruese përfshijnë:
• qendrat e posaçme për zhytjet;
• bankina, mole, korridore ujore për lundrimin;
• zona kampingu dhe kamperash të pajisura me
facilitetet e nevojshme;
• shtigje për ecje natyrore pranë zonave të
mbrojtura dhe përgjatë korridoreve lumore e të
gjelbra;
• pika të posaçme, të miratuara, për hedhjet me
parashutë;
• përcaktimi i zonave atraktive dhe të
përshtatshme për kalërim.
Bashkitë duhet të garantojnë paraqitjen e këtyre
akseve në rrjetet digjitale, duke mundësuar
marketimin dhe promovimin e potencialeve
turistike.
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Turizmi në fashën 1 të bregdetit

përdorimin e menaxhimin e zonave të mbrojtura.

Fasha 1 e bregdetit, e cila shtrihet nga Velipoja
deri te kepi i Rodonit, është cilësuar si prioritare
për zhvillimin e turizmit natyror, ekoturizmit
dhe turizmit det-diell. Aktivitetet, shërbimet dhe
strukturat akomoduese që do të zhvillohen në të
duhet të garantojnë impakt të ulët në mjedis.

PINs Bregdeti i përcakton këto territore si
destinacione strategjike, ku ka plazhe të
kategorisë C, të pacenuara nga zhvillimi i
shërbimeve e strukturave të përhershme.

Qendrat primare urbane që duhet t’i përgjigjen
me shërbime këtyre prioriteteve të zhvillimit
janë: Shkodra, Lezha, Kurbini.
Qendrat lokale të specializuara në turizëm
do të jenë Velipoja dhe Shëngjini, të cilat do të
sigurojnë akomodim për turizmin masiv dhe
shërbime si:
• shkolla profesionale;
• shërbime administrative;
• hapësira për aktivitete kulturore, koncerte,
shfaqje teatrale, konferenca, etj.;
• stacione plazhi;
• pika informacioni;
• stacione multimodale;
• qendra vizitorësh.
Lokalitetet turistike, për të ruajtur vlerat
autentike dhe ekologjike të territorit bregdetar
do të fokusohen në ofrimin e akomodimeve
ekologjike si:
• bujtina (Standard);
• fjetina-Hostel (Standard/Komfort);
• kamping me çadra (Standard);
• kamping për kampera (Standard).
Për akomodimin e flukseve të turizmit det-diell
(plazh), bashkitë e prekura nga kjo fashë duhet të
përcaktojnë në PPV-të e tyre zonat e lejuara për
zhvillimet në brezin bregdetar, duke garantuar
ndërthurjen me tipologjitë primare të zhvillimit
të turizmit natyror dhe ekoturizmit. Për të mos
lejuar keqmenaxhimin e territorit per turizmin
det-diell, prioritet për mbrojtje paraqesin zonat e
“Ranës së Hedhun”, Lagunës së Tales dhe asaj
të Patokut.
Ndonëse turizmi det-diell për këtë fashë
orientohet drejt përdorimit të plazheve në
shërbim të fluksit masiv familjar, bashkitë
duhet të garantojnë se përdorimi i plazheve të
tri zonave specifike të sipërpërmendura do të
zhvillohet në harmoni me legjislacionin në fuqi
për fushën e turizmit, përdorimin e plazheve, dhe
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Turizmi historik e kulturor në fashën 1,
zhvillohet përmes itinerareve lidhëse, nga
Velipoja në Shkodër, Theth, Valbonë, Bajram
Curri, Fierzë, Fushë-Arrëz, Vau i Dejës, Lezhë
(Shëngjin), Shkodër. Këto tipologji itineraresh
kanë për qëllim të ndërthurin sa më tepër
nga vlerat kulturore që mbart brezi bregdetar
me vlerat e tjera natyrore dhe fizike në
brendësi të territorit, drejt krijimit të turizmit të
qëndrueshëm dhe të diversifikuar.
Turizmi natyror/ekoturizmi, në fashën 1 shfaq
potencialet më të larta si tipologji për zhvillimin
e turizmit. Evidentimi, ndërlidhja dhe vendosja
e aseteve natyrore në funksion të turizmit
do t’i mundësojë bregdetit verior zhvillim të
diversifikuar.
Zonat potenciale për zhvillimin e ekoturizmit në
bregdetin verior janë:
• Liqeni i Shkodres/Shirokë,
• Grykëderdhja e lumit Buna,
• Laguna e Vilunit,
• Liqeni i Vaut të Dejës,
• “Rana e Hedhun”,
• Laguna e Tales,
• Laguna e Patokut,
• Rezervati i menaxhuar natyror i Berzanes,
• Grykëderdhja e lumit Shkumbin,
• Kepi i Rodonit.
Plani synon integrimin e pikave turistike të
cilësisë të lartë në sistemin e turizmit në
tërësi. Kjo do të arrihet duke i bërë këto pika
pjesë të itinerareve lokale me anë të rrugëve
dhe korridoreve lidhëse. Zonat me potenciale
natyrore janë pjesë e korridoreve të gjelbra
përgjatë bregdetit. Për të ndërtuar rrjetin e
zhvillimit të ekoturizmit duhet të sigurohet edhe:
- ngritja e qendrave informuese për turistët për
zonat e mbrojtura, qendrat turistike muzeale të
cilat shpjegojnë kompleksitetin e ekosistemeve,
rolin që ato luajnë, lidhjet me ekosistemet e tjera
etj.;
- ngritja e infrastrukturës dhe shërbimeve
edukative, të cilat do të ndërgjegjësojnë jo vetëm

popullsinë vendase, por në të njëjtën kohë do
të certifikojnë edhe guidat e stafet përkatëse të
shërbimit turistik (këshillohet që universitetet
të ndërtojnë lëndë të veçanta për ekoturizmin
dhe zonat e mbrojtura në kurrikulat shkollore,
si dhe të organizohen punëtori dhe konkurse të
vazhdueshme mbi to);
- ngritja e strukturave të nevojshme për nxitjen,
integrimin, bashkëpunimin dhe monitorimin
e aktiviteteve turistike që zhvillohen brenda së
njëjtës hapësirë të ekosistemit (rekomandohet
që këto struktura të ngrihen mbi konceptin e
klasterave);
- ngritja e strukturave dhe infrastrukturës së
nevojshme për promovimin e turizmit, duke
pasqyruar punën e të gjithë aktorëve publikë e
privatë, nëpërmjet rrjeteve e faqeve web, medias,
broshurave dhe zyrave të marketimit vendase e
të huaja;
- zhvillimi e promovimi i modaliteteve të
qëndrueshme të transportit, veçanërisht atyre
ekologjike (me biçikletë) apo me mjete të
transportit publik, si autobus, tren etj.;
- dhënia e statusit “zonë e mbrojtur” atyre
ekosistemeve që, pavarësisht vlerave që kanë,
ndodhen në një situatë të rrezikuar mjedisore,
për shkak të faktorëve të ndryshëm njerëzorë
apo natyrorë.
Turizmi rural në fashën 1 të bregdetit
parashikohet të zhvillohet me ndërthurjen e
shërbimeve bujqësore me produktet blegtorale
malore, nëpërmjet veprimtarive të bizneseve të
vogla familjare.
Elementet që duhet të ndërthuren në aktivitetet
e turizmit rural përfshijnë ushqimin tradicional
vendas, kantinat e verës, shumëllojshmërinë
e produkteve të detit dhe atraksionet e
shërbimeve dhe punës në ferma. Bashkitë
duhet të zhvillojnë sistemet mbështetëse, duke
përfshirë informimin, edukimin dhe trajnimin e
profesionistëve të fushës. Në zonat malore me
biodiversitet të lartë dhe terren të larmishëm,
nevojitet krijimi i qendrave turistike malore
dhe ndërtimi i infrastrukturës mbështetëse si
teleferikë, rrjeta mbrojtëse, sinjalistikë, shenjim
shtigjesh për këmbësorë në natyrën e egër
dhe përcaktimi i zonave të përshtatshme për
kamping.

Zonat prioritare për zhvillimin e tij janë:
Dajç, Reç, Kallmet, Torovicë, Zadrimë, Razëm,
Rrjoll, Barbullush, Ishull-Lezhë, Tale, Fushë
Kuqe - Gorre, Adriatik.
Turizmi aktiv dhe i aventurës zhvillohet duke
inkurajuar aktivitete të ndryshme sportive
tokësore dhe detare si: hipizmi, gjuetia, ecja
në natyrë, lundrimi me vela, kajak, zhytje etj.
Aktivitetet ujore do të zhvillohen në qendrat
bregdetare të Shëngjinit, Velipojës, Kunes, Tales,
e Patokut. Plani sheh të lidhur ngushtë me
aktivitetet e aventurës, zhvillimin e aktiviteteve
kulturore të përvitshme, sikurse janë festat
tradicionale, festivalet, panairet etj., me qëllim
përforcimin e identitetit të këtyre zonave,
për shkak të potencialeve turistike. Zonat e
propozuara për zhvillimin e këtyre aktiviteteve
janë:
• Grykderdhja e Bunës;
• Velipoja;
• Laguna e Vilunit;
• Rana e Hedhun;
• Shëngjini;
• Kune-Vaini;
• Tale;
• Laguna e Patokut.
Turizmi i shërbimeve fokusohet në zhvillimin
e aktiviteteve të ndryshme mbështetëse për
zhvillimin e turizmit. Ky lloj turizmi kryesisht do
të zhvillohet në qendrat urbane, të cilat duhet
të ofrojnë akomodimin dhe shërbimet bazë për
turistët.
Këto potenciale për fashën 1 shfaqen në zonat e
Velipojës dhe Shëngjinit.
Pjesë e turizmit të shërbimeve është dhe turizmi
shëndetësor, i cili mund të zhvillohet në Shkodër.
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Razëm

Nicaj-Shalë

Ndrejaj

Koplik

Gruemirë
Boriç

Koman

Dobraç
Zogaj
Bobot
Shiroka
Dramosh
Shtufë

Shkodër

Oblikë
Muriqan

Vau i Dejës

Rrushkull

Barbullush

Ruç

B1

N2

Kukël

Pulaj

Velipojë

N1
Plazhi i Velipojës A

U1

Fishtë

Gjadër
Kakarriq

Rrjolli

N3

Gocaj

Shëngjin

Rana e Hedhun C

U2

Plazhi i Shëngjinit A

Lezhë

Kune AB

Ishull Shëngjin

N4

Rrila
Tale A

N5

Tale

Fasha 1

Fushë-Kuqe

Laç

Gorre
Patok

N6

Gotulla AB

Adriatik

N7Shetaj

Draç
Fushë-Draç

N8

Gjiri i Lalzit A

Likmetaj

Kapidanaj
Rrotulla

Ishëm
Gjuricaj

Krujë

Shkafane
Hamallaj

N9
B2
Bisht Pallë AB

Rinia

Rrushkull
Jubë

Katund i Ri

Qerret

N10Durrës

Marikaj

Plazhi i Durrësit AB

Dajt

Tiranë

Shijak

U3

Currila A

Kamëz

Vorë

Sukth

Vrinas
Kallm AB

Prezë

Arapaj
Shkallnur
Pezë Helmes

Qendër parësore
Mali i Robit A
Qendër dytësore

Stani i Ri AB

Golem A
Qerret A

Kanaparaj

Kufiri iQerret
PINs Bregdetit
B3

Pezë

Kavajë

VijaKarpen
e ndërtimit 200m/60m

Forsiluk AB

Qendër lokale e specializuar
Lokalitet i specializuar
Plazhi i Gjeneralit AB
Spille A
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Golem

Seferaj
Zonë e urbanizuar

Rrakull

Qendër terciare

Ndroq

Greth A

Rrugë kryesore
Bago

Hajdaraj
Domën
Kazi
Spanesh
Spille

ABC

German

Rruga bregdetare peizazhistike

Sistemi Urban
Tipologjia e plazhit
Zonë e mbrojtur mjedisore
Elbasan

Harta 5.7 LlojetKryevidh
e turizmit për fashën e parë
Rrogozhinë

B4

Patk-Milot
Rreth-Greth
Çermë
Bashtovë
Sulzotaj
Shënepremte

N12
Plazhi i Divjakës A

U1

Synej

N11Peqinaj

Sistemi Bujqësor
B1 Petrelë
Baldushk Bërzhitë
Krrabë
N1 Sistemi Natyror

Divjakë

Gërmenj i Madh

Peqin

Belsh

Llojet e zhvillimit të turizmit në bregdet (Fasha 1)
Emri i
zonës/Kodi

Sistemi

Sektorët
e turizmit

Tipologjitë e
turizmit

Target grupi

Përjashtime

Prioritete

- Reç (B1)

-Bujqësor

- Rural
- Natyror

- Agroturizëm
- Gastronomi
- Ekoturizëm

- Familjarë

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Kanalizimet
- Promovimi
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Grykëderdhja
e Bunës (N1)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë

- Grupe turistësh
- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Promovimi
- Infrastruktura soft

- Laguna e
Vilunit (N2)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Zonat e mbrojtura
- Hipizëm

- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi

- Velipoja (U1)

-Urban

- Shërbime
- Det-Diell
- Aventurë
- Nautik

- Arsim, evente
kulturore dhe argëtim
- Lundrimi me rrema
- Udhëtim me Cruiser
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv

- Rana e
hedhun (N3)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Det-Diell

- Ekoturizëm
- Turizmi malor
- Plazh tipologjia C

- Individual
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Shëngjin (U2)

-Urban

- Shërbime
- Det-Diell
- Aventurë
- Nautik

- Arsim, evente
kulturore dhe argëtim
- Lundrimi me rrema
- Udhëtim me Cruiser
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv

- Kune Vain (N4)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Det-Diell

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Zonat e mbrojtura
- Lundrimi me rrema
- Plazh tipologjia AB

- Ambientalistë
- Individual

- Tale (N5)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Rural
- Det-Diell

- Gastronomi
- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Plazh tipologjia A

- Familjarë

- Laguna
Patok (N6)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Rural
- Det-Diell

- Gastronomi
- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Plazh tipologjia A

- Ambientalistë
- Individual

- Zhvillim urban

- Promovimi

- Kepi i Rodonit
(N7)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Hipizëm
- Zhytje

- Ambientalistë
- Individual
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Rrotulla
Qerret (B2)

-Bujqësor

- Rural
- Natyror

- Agroturizëm
- Gastronomi
- Ekoturizëm

-

- Zhvillim urban

- Kanalizimet
- Promovimi
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Gjiri i Lalzit
(N8)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Det-Diell

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Plazh tipologjia A

- Masiv
- Elitar
- Individual

- Bishti i Pallës
(N9)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Rural
- Det-Diell

- Agroturizëm
- Gastronomi
- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Plazh tipologjia AB

- Individual
- Turistë ditor

-

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme
-

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

-

- Zhvillim urban

- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Infrastruktura
informuese
- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Promovimi

- Promovimi

- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal
- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

Tabela 5.2 Llojet e zhvillimit të turizmit për fashën e parë
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Turizmi në fashën 2 të bregdetit
Fasha 2 e bregdetit, shtrihet nga kepi i Rodonit
deri në Kavajë. Ajo paraqitet me identitet të
fortë në favor të zhvillimit të ekonomisë së
shërbimeve, industrisë, logjistikës dhe disa
tipologjive të turizmit si ai historik-kulturor,
natyror/ekoturizëm, rural/agroturizëm,
i sporteve, i shërbimeve dhe turizmi detdiell. Aktivitetet, shërbimet dhe strukturat
akomoduese që do të zhvillohen duhet të jenë në
përputhje me nevojat primare të secilës tipologji.
Qendrat primare urbane që duhet t’i pergjigjen
me shërbime dhe zona rigjenerimi potencialit
turistik të kësaj fashe, janë Durrësi e Kavaja.
Brezi 12 milje dhe vija bregdetare e kësaj fashe
do të kenë në fokus njëkohësisht edhe zhvillimin
e transportit detar, duke u bazuar në potencialet
primare që ajo ofron referuar portit dhe qendrës
urbane Durrës (shërbime dhe transport
udhëtarësh), si dhe portit industrial “Bisht Pallë”
(shërbime logjistike dhe lëndësh të para).
Në këtë zonë është i domosdoshëm zhvillimi
i zonave atraktive për aktivitete dhe struktura
në shërbim të turizmit të rekreacionit gjatë
fundjavës, si dhe atij të shërbimeve e turizmit
“det-diell”. Kjo qasje do t’i përgjigjet nevojës së
lartë të zonës për turistët e fundjavës, bazuar
kryesisht në shërbime cilësore elitare brenda
qendrave urbane.
Zonat primare për zhvillimin e turizmit në vijën
bregdetare janë Gjiri i Lalëzit, zona e Currilave
Durrës, qendra urbane Durrës, Golem, Karpen.
Për akomodimin e flukseve të turizmit “Det-Diell”
(plazh) bashkitë e kësaj fashe duhet të vendosin
në PPV-të përkatëse, zonat e lejuara të zhvillimit
në brezin bregdetar, duke u bazuar në tipologjitë
primare të zhvillimit të turzimit të përmendura
më lart. Për të evituar keqmenaxhimin e
përdorimit të territorit për turizmin “det-diell”,
vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet zonave
si Kepi i Rodonit, rezervati Rushkull-Bisht Pallë,
kodrat Currila-Kallm, Karpen-Kepi i Lagjit.
Ndonëse turizmi det-diell këtu orientohet
drejt përdorimit të plazheve në shërbim të
turizmit masiv familjar e rinor, bashkitë duhet
të garantojnë se përdorimi i plazheve do të
realizohet në harmoni me legjislacionin në fuqi
që rregullon këtë fushë.
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Prioritetet e zhvillimit për zonat specifike,
paraqiten në skedat në fund të seksionit
dedikuar turizmit.
Strategjitë e thelluara dhe zonat e zhvillimit
të kësaj fashe, do të përcaktohen nga plani i
Integruar Ndërsektorial i Zonës Tiranë-Durrës.
Turizmi historik e kulturor në fashën 2
propozohet një itinerar unazor, i cili fillon nga
Kepi i Rodonit në Prezë, vijon më pas në kodrat
buzë malit të Dajtit, Petrelë, Ndroq, Maminas
e përfundon përsëri në Kepin e Rodonit. Një
itinerar i rëndësishëm për t’u zhvilluar dhe
që mund të përfshihet në rrugët kulturore
europiane mbetet “Via Egnatia”, e cila përshkon
tejpërtej Shqipërinë e Mesme. Në qytetin historik
të Stambollit gjendet i shenjuar njëri skaj i
“Via Egnatia”. Qyteti i Durrësit do të duhet të
shenjojë gjithashtu skajin tjetër të kësaj rruge të
rëndësishme historike.
Turizmi natyror/ekoturizmi në fashën 2 të
bregdetit ka potencial zhvillimi në njësitë vendore
Durrës e Kavajë, në territore si:
Bishti i Pallës, liqenet natyrore, fushat e Qerretit,
Kalaja e Turrës etj.
Prezenca e aseteve natyrore dhe potencialit
për zhvillime ekonomike e logjistike e bëjnë
këtë zonë tepër të veçantë dhe të pasur, por
njëkohësisht e veshin me sfida të rëndësishme
për të integruar potencialet turistike me ato
ekonomike, brenda një territori relativisht të
vogël, pa dëmtuar sho-shoqin.
Kjo mund të arrihet përmes disa nismave, si:
• ngritja e qendrave informuese për turistët në
lidhje me zonat e mbrojtura; qendrat turistike
muzeale, të cilat shpjegojnë kompleksitetin e
ekosistemeve, rolin që ato luajnë, lidhjet me
ekosistemet e tjera etj.;
• ngritja e infrastrukturës dhe shërbimeve
arsimore, të cilat do të ndërgjegjësojnë jo vetëm
popullatën lokale, por në të njëjtën kohë do
të certifikojnë edhe guidat e stafet përkatëse;
këshillohet që universitetet të përfshijnë lëndë të
veçanta për ekoturizmin dhe zonat e mbrojtura
në kurrikulat shkollore, si dhe të organizojnë
punëtori e konkurse mbi këto tematika;
• ngritja e zhvillimi i strukturave të nevojshme
për nxitjen, integrimin, bashkëpunimin dhe
monitorimin e llojeve të turizmit që mundësohen

brenda së njëjtës hapësirë të ekosistemit;
rekomandohet që këto struktura të zhvillohen
duke ndjekur parimin e klasterave;
• ngritja e strukturave dhe infrastrukturës
së nevojshme për promovimin e turizmit.
Promovimi duhet të zhvillohet duke u bazuar
në punën e të gjithë aktorëve publikë e privatë,
nëpërmjet rrjeteve, faqeve të web-it, medias,
broshurave, panaireve dhe zyrave të marketimit;
• zhvillimi dhe promovimi i mënyrave të
qendrueshme të transportit, veçanërisht
atyre ekologjike (me biçikletë), apo mjeteve të
transportit publik për udhëtarë, si autobusët;
• dhënia e statusit “zonë e mbrojtur” atyre
ekosistemeve që pavarësisht vlerave që kanë,
ndodhen në një situatë të rrezikuar mjedisore,
për shkak të faktorëve të ndryshëm mjedisorë
apo ndikimit të njeriut.
Turizmi rural në fashën 2 të bredgdetit, ka
potencial të zhvillohet për shkak të ndërthurjes
së shërbimeve agro me produktet blegtorale
të pasura të zonës, nëse krijohen kushtet e
nevojshme bazuar në shërbime të ofruara nga
biznese të vogla me strukturë familjare.
Në këtë zonë dhe në afërsi të saj janë zhvilluar
disa shembuj të suksesshëm të agriturizmit, si:
agriturizëm Huqi, kantinat e verës në Durrës dhe
zhvillimet e serave në fushën e Durrësit.
Nxitja e bizneseve të tilla do të mundësonte
zhvillim eficient dhe të kontrolluar të zonës, pasi
do të garantonte zhvillim të agrikulturës dhe
mundësonte zhvillimin rural larg modeleve të
urbanizimit, dhe njëkohësisht do të integronte
më tepër zonat rurale me ato urbane.
Turizmi aktiv dhe i aventurës në fashën 2 të
bredgdetit, kërkon zhvillimin e aktiviteteve të
ndryshme sportive tokësore dhe detare të tilla
si: hipizmi, gjuetia, ecja në natyrë, lundërimi me
vela, lundrimi dhe garat me kajak, aktivitete të
zhytjes etj. Zhvillimi i organizuar dhe i integruar
i turizmit tokësor me atë detar dhe forcimi i
ndërlidhjes midis sektorëve të turizmit detar
dhe tokësor do të krijojë mundësinë e një guide
të plotë që pasuron ofertën e vendit. Aktivitetet
turistike që kanë lidhje me turizmin e aventurës
kanë potencial të zhvillohen në zonat:
• Bishti i Pallës;
• Kodrat e Durrësit;
• Karpen.

Turizmi i shërbimeve në fashën 2 të bredgdetit,
fokusohet në ofrimin e aktiviteteve të ndryshme
mbështetëse për zhvillimin e turizmit. Ky
lloj turizmi do të zhvillohet kryesisht në
qendrat urbane primare, të cilat duhet të
ofrojnë akomodimin dhe shërbimet bazë për
mundësimin e tij.
Qyteti i Durrësit është një ndër qytetet më të
mëdha në vend dhe njëkohësisht një qytetportë, ku janë të alokuara shërbime primare
administrative, shëndetësore, ekonomike dhe
turistike.
Pjesë e turizmit të shërbimeve shikohet dhe
turizmi shëndetësor, i cili mund të zhvillohet në
disa nga qendrat primare bregdetare.
Në këto qendra, për shkak të prezencës së lartë
të qendrave të shërbimeve dentare, atyre të
ndërhyrjeve estetike (plastike) dhe shërbimeve
fizioterapeutike, propozohet të zhvillohet edhe
kjo tipologji turizmi. Mbi këto mundësi zhvillimi
rekomandohet të merren masa rregullatore
për arritjen e certifikimeve të njohura edhe nga
vendet e BE-së. Njëkohësisht, përmes taksimit
të diferencuar apo formave të lehtësive të tjera
fiskale, propozohet të krijohen paketa të plota
të turizmit javor që ofrojnë shërbime për këto
segmente të tregut në shkallë globale.
Hapat që duhen ndjekur për të zhvilluar këtë
sektor janë:
• mbledhja e informacionit dhe evidentimi i të
gjitha aseteve që përbëjnë potencial zhvillimi;
• krijimi i një strategjie për menaxhimin dhe
shfrytëzimin e këtyre aseteve;
• shtimi dhe ndërtimi i shërbimeve dhe
infrastrukturës mbështetëse në afërsi të këtyre
aseteve;
• gërshetimi me shërbime të tjera paralele, si:
shërbime hoteliere, kulinaria etj.;
• vendosja e standardeve për qendrat dhe
shërbimet shëndetësore, te të cilat specifikohen
standardet si: pajisjet, siguria, cilësinë e
shërbimit etj.;
• promovimi i këtyre vlerave në formate të
paketave turistike të ndërthurura me tipologji të
tjera të turizmit.

189

Turizmi në fashën 3 të bregdetit
Fasha 3 e bregdetit shtrihet nga Kavaja deri
në Nartë. Ajo paraqitet me identitet të fortë në
favor të zhvillimit të disa tipologjive të turizmit
si rural/agroturizëm, natyror/ekoturizëm dhe
turizmit det-diell.
Aktivitetet në fashën 12 milje bregdetare për
këtë zonë do të jenë të orientuara kryesisht në
aktivitete që kombinojnë turizmin “det-diell”
me atë natyror dhe agrikulturor, duke u bazuar
në praninë e burimeve natyrore si Kalaja e
Bashtovës, Parku Kombëtar i Karavastasë, fusha
e Myzeqesë, Plazhi i Semanit, Parku Natyror i
Pishë-Poros, Laguna Vjosë-Nartë.
Qendrat primare e sekondare urbane në
funksion të zhvillimit të tipologjive të mësipërme
të turizmit, të cilat duhet të përgjigjen me
shërbime dhe zona rigjenerimi, janë: Rrogozhina,
Divjaka/Lushnja, Fieri e Vlora.
Për akomodimin e flukseve të turizmit “det-diell”
bashkitë pjesë e kësaj fashe, duhet të vendosin
në PPV-të përkatëse, zonat e lejuara të zhvillimit
në brezin bregdetar, duke u bazuar në tipologjitë
primare të zhvillimit të turizmit të renditura më
lart. Për të evituar keqmenaxhimin e përdorimit
të territorit për turizmin “det-diell”, vëmendje e
veçantë duhet t’i kushtohet zonave si Laguna e
Karavastasë, Parku Natyror i Pishë-Poros dhe
Rezervati Vjosë-Nartë.
Ndonëse turizmi “det-diell” në këtë fashë
kategorizohet si turizëm masiv familjar e rinor,
sa i përket mënyrës së përdorimit të plazheve,
bashkitë duhet të garantojnë se përdorimi i tyre
do të realizohet në harmoni me legjislacionin në
fuqi që rregullon këtë fushë.
Prioritetet e zhvillimit për zonat specifike,
paraqiten në skedat në fund të seksionit
dedikuar turizmit.
Turizmi historik e kulturor, në fashën 3
propozohen itinerare që bëjnë të mundur lidhjen
e zonës detare me atë bujqësore dhe historike e
kulturore. Një itinerar i tillë fillon në Divjakë dhe
kalon më pas në Berat, Apolloni e Seman.
Turizmi natyror/ekoturizmi në fashën 3 të
bregdetit ka potencial zhvillimi në njësitë vendore
Fier, Berat, Divjakë e Lushnjë, të cilat përbëjnë
edhe potencialin më të madh bujqësor në vend.
Ndërthurja e sektorit të turizmit natyror dhe
atij bujqësor i mundëson kësaj zone zhvillim të
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shpejtë dhe të balancuar. Territoret potenciale
për zhvillimin e ekoturizmit janë Divjaka, Semani,
Darzeza, Grykëderdhja e Vjosës, për shkak edhe
të pranisë së zonave të mbrojtura.
Turizmi rural në fashën 3 të bregdetit ka
potencial të jashtëzakonshëm për t’u zhvilluar
për shkak të traditës së konsoliduar të të jetuarit
duke punuar e prodhuar prej tokës, si edhe
mirëqënies, së vërtetuar tashmë, që krijohet
edhe duke kryer aktivitet bujqësor.
Lokalitetet që ndodhen në afërsi të bregdetit
në fashën 3 do të shërbejnë si ndërmjetëse për
lidhjen e turistit bregdetar dhe përfitimin e tij nga
vlerat e turizmit rural/agrikulturor. Produktet
bujqësore vendase, të cilat prodhohen e
përpunohen në lokalitetet në afërsi të bregdetit,
do të shërbehen për turistët e akomoduar, jo
vetëm në bregdet. Lokalitetet do të shërbejnë si
pole ku do të zhvillohen klasterat me karakter
bujqësor, sikurse do të shërbejnë edhe si njësi
shërbimi e akomodimi.
Zonat e destinuara për zhvillimin e turizmit rural
janë Bashtovë, Spille, Divjakë, Adriatik, Seman,
Darzezë, Grykëderdhja e Vjosës etj.
Plani synon lehtësimin e aksesit në këto
territore, zhvillimin e arsimit profesional në
agrikulturë dhe agriturizëm, lehtësira dhe
subvencione për zhvillimin e tokës etj. Krijimi i
klasterave, ku kombinohen bujqësia, industria
ushqimore dhe turizmi, mundëson zhvillimin
eficient dhe të qëndrueshëm të territorit.
Turizmi aktiv dhe i aventurës në fashën 3,
kërkon zhvillimin e aktiviteteve sportive tokësore
dhe detare të tilla si: hipizmi, gjuetia, ecja në
natyrë, lundërimi me vela, me kajak, zhytje
etj. Plani sheh të lidhur ngushtë aktivitetet e
aventurës me ato kulturore në bazë vjetore, si
festat tradicionale, festivalet, panairet etj., me
qëllim forcimin e identitetit të këtyre zonave me
potenciale turistike. Terriotoret e propozuara
për zhvillimin e këtyre aktiviteteve janë: Divjakë,
Seman, Darzezë, Grykëderdhja e Vjosës.
Turizmi i shërbimeve fokusohet në zhvillimin
e aktiviteteve të ndryshme mbështetëse për
zhvillimin e turizmit në tërësi. Ky lloj turizmi
kryesisht do të zhvillohet në qendrat urbane
primare, të cilat duhet të ofrojnë akomodimin
dhe shërbime bazë për zhvillimin e turizmit.
Për zonën 3 shërbimet shëndetësore do
të merren në qendrat primare urbane dhe
në qendrat lokale në afërsi të bregdetit si:
Rrogozhinë, Divjakë, Lushnjë e Fier.
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Llojet e zhvillimit të turizmit në bregdet (Fasha 2)
Emri i
zonës/Kodi

Sistemi

Sektorët
e turizmit

Tipologjitë e
turizmit

Target grupi

Përjashtime

Prioritete

- Kordrat e
Durrësit (N10)

-Natyror

- Rural
- Natyror
- Aventurë

- Gastronomi
- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema

- Familjarë
- Eksplorues

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Rritja e
kapacitetit lokal

- Durrës (U3)

-Urban

- Shërbime
- Det-Diell
- Aventurë
- Nautik
- Historik/
Kulturor

- Arsim, evente
kulturore dhe argëtim
- Lundrimi me rrema
- Udhëtim me Cruiser
- Monumente dhe
arkeologji
- Plazh tipologjia A

- Grupe turistësh
- Turistë ditor

-

- Qerret (B3)

-Bujqësor

- Rural
- Natyror
- Aventurë

- Agroturizëm
- Ekoturizëm
- Hipizëm

- Individual

- Zhvillim urban

- Kanalizimet
- Promovimi
- Infrastruktura

- Karpen (N11)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Historik/
Kulturor

- Ekoturizëm
- Hipizëm
- Ecje në natyrë
- Monumente dhe
arkeologji

- Familjarë, masiv

- Zhvillim urban

- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal
- Infrastruktura
informuese

- Infrastruktura

Tabela 5.3 Llojet e zhvillimit të turizmit për fashën e dytë

Llojet e zhvillimit të turizmit në bregdet (Fasha 3)
Emri i
zonës/Kodi

Sistemi

Sektorët
e turizmit

Tipologjitë e
turizmit

Target grupi

Përjashtime

Prioritete

- Spille (B4)

-Bujqësor

- Rural
- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë

- Agroturizëm
- Gastronomi
- Ekoturizëm
- Hipizëm
- Plazh tipologjia A

- Eksplorues

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Kanalizimet
- Infrastruktura
- Infrastruktura
informuese

- Divjakë (N12)

-Natyror

- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Zonat e mbrojtura
- Lundrimi me rrema
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv
- Ambientalistë
- Individual
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Rritja e
kapacitetit lokal
- Infrastruktura
informuese

- Rural
- Natyror

- Agroturizëm
- Gastronomi

- Ambientalistë
- Individual

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Kanalizimet
- Promovimi

- Topojë-Darzezë -Bujqësor
(B5)
- Seman (N13)

-Natyror

- Det-Diell
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv
- Individual
- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Darzezë (N14)

-Natyror

- Det-Diell
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv
- Individual
- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Grykëderdhja
e Vjosës (N15)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Hipizëm
- Ecje në natyrë

- Ambientalistë
- Individual
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

Tabela 5.4 Llojet e zhvillimit të turizmit për fashën e tretë
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Turizmi në fashën 4 të bregdetit
Fasha 4 e bregdetit, e cila shtrihet nga Narta
në Konispol, është zona me potencial për
zhvillimin e turizmit kulturor, natyror dhe atë të
aventures. Vija bregdetare (12 milje e bregdetit)
për turizmin det-diell do të ketë prioritet
konsolidimin e identitetit historik e kulturor të
qendrave lokale (fshatrave historikë) të bregut
dhe atyre në brendësi të territorit.
Brezi 12 milje dhe vija bregdetare e kësaj fashe
do të ketë prioritet po ashtu edhe zhvillimin e
transportit detar, duke u bazuar në potencialet
primare që ajo ofron, ku gjenden porti në
qendrën urbane Vlorë (për shërbime dhe
transport udhëtarësh), porti i peshkimit dhe ai
industrial gjithashtu në Vlorë, porti i qendrës
urbane Sarandë (për shërbime dhe transport
udhëtarësh).
Zhvillimi territorial i ekonomisë detare me
marina, resorte, vendqëndrime për kruaziera,
infrastruktura në shërbim të aktiviteteve të
sporteve të ujit etj., duhet të drejtohet pranë
qendrave urbane, të çdo niveli, duke shërbyer për
të diversifikuar ofertën e paketës turistike.
Shkollat profesionale, të cilat lidhen me sektorë
të ndryshëm si: turizmi bregdetar, agrikultura,
kultura dhe mjedisi, marina e sportet detare,
duhet të vendosen në qendrat urbane për të
ndikuar intensivisht në rritjen e kapaciteteve
dhe krijimin e kapitalit njerëzore, në shërbim të
zhvillimit të sektorëve.
Qendrat primare urbane që duhet t’i përgjigjen
me shërbime dhe zona rigjenerimi zhvillimit të
turizmit janë: Vlorë, Orikum, Palasë-DhërmiVuno, Himarë, Qeparo-Borsh, Lukovë, Sarandë,
Ksamil.
Për akomodimin e flukseve të turizmit “Det Diell”
(plazh) bashkitë e prekura nga kjo fashë duhet
të vendosin në PPV-të respektive zonat e lejuara
të zhvillimit në brezin bregdetar, duke u bazuar
në tipologjitë primare të zhvillimit të turzimit të
dhëna më lart. Për të evituar keqmenaxhimin e
përdorimit të territorit për turizmin “det-diell”,
vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet zonave si
Rezervati Vjosë-Nartë, gadishulli i Karaburunit,
Ishulli i Sazanit, Gjiri në Porto-Palermo, Parku
Kombëtar i Butrint.

Ndonëse turizmi “det-diell” në këtë fashë
kategorizohet si turizëm familjar e rinor, sa
i përket mënyrës së përdorimit të plazheve,
bashkitë duhet të garantojnë se përdorimi
i plazheve do të realizohet në harmoni me
legjislacionin në fuqi që rregullon këtë fushë.
PINs Bregdeti përcakton këto territore si
destinacione strategjike për plazhe të kategorisë
C, pra si destinacione elitare, me plazhe të
pastra, të pazhvilluara, të paprekura nga presioni
post ‘90 i zhvillimeve masive të shërbimeve
e strukturave të përhershme. Prioritetet e
zhvillimit për zonat specifike, paraqiten në
skedat në fund të seksionit dedikuar turizmit.
Turizmi historik e kulturor në fashën 4
propozohet të realizohet nëpërmjet një itinerari
që mundëson ndërlidhjen e zonës bregdetare
me brendësinë e territorit. Një korridor i tillë
është korridori i lumit të Vlorës, i cili fillon
në Vlorë, kalon në Sevaster (Amantia), Velcë,
Lepenicë, Kuç e Borsh, ku mundësohet lidhja e
disa fshatrave me histori dhe vlera kulturore të
shumta. Një korridor tjetër kalon nga Butrinti në
Gjirokastër dhe më pas del në Berat. Të dyja këto
itinerare kombinohen me “Parkun e Plazhit”,
një kalim këmbësor i vazhduar përgjatë gjithë
Rivierës (si rruga e ushtarit, dikur) dhe me një
kalim të ri mespërmes maleve, ç’ka do të ishte
një realizim mjaft interesant për të sjellë të gjithë
kontekstin e bregdetit të jugut së bashku.
Korridor tjetër për zhvillimin e turizmit kulturor
e historik është itinerari i fshatrave të jugut, të
cilët paraqesin secili vlera kulturore autentike
(ky itinerar mbivendoset pjesërisht me “Parkun
e Plazhit”).
Turizmi natyror/ekoturizmi në fashën 4 ka një
potencial të jashtëzakonshëm, për shkak se
kjo zonë paraqet vlera natyrore detare e malore
unike. Prezenca e elementeve të forta natyrore
dhe detare e bëjnë zonën bregdetare autentike
në shkallë vendi e rajoni, për zhvillimin e turizmit
të natyrës. Vitet e fundit, trendi i vizitorëve të huaj
ka qenë në rritje, për shkak të këtyre tipareve.
PINs Bregdeti propozon zhvillimin e pikave Info
Point, qendra vizitorësh, guida dhe ture fizike e
virtuale, qendra edukimi dhe për evente, stacione
nautike, qendra muzeale, zyra administrative,
porte të tipologjive të ndryshme, qendra sigurie,
hapësira për evente outdoor; të gjitha këto
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për të arritur një zhvillim të integruar dhe të
qëndrueshëm, gjithëvjetor në bregdetin e jugut,
ku padiskutim dhe dukshëm nevojiten investime
në shërbime dhe në infrastrukturën për të
ralizuar gjithë sa më sipër.
Zonat potenciale në këtë fashë, për zhvillimin e
ekoturizmit, janë:
• Zvërnec;
• Sazan;
• Karaburun;
• Palasë;
• Dhërmi-Vuno;
• Pilur;
• Porto Palermo;
• Borsh-Lukovë;
• Kakome;
• Butrint;
• Kepi i Stillos.
PINs Bregdeti synon lehtësimin e aksesit në këto
zona, zhvillimin e arsimit profesional, ngritjen e
marinave, konsolidimin e shërbimeve të turizmit
dhe diversifikimin e guidave turistike, si edhe
lehtësimin e aksesit në investime për zonat me
prioritet zhvillimin e turizmit etj.
Krijimi i klasterave, ku bashkohen zhvillimet
me qëllim turizmin e natyrës me atë detar në
lokalitetet turistike të bregdetit të jugut, është
prioritet i vendosur nga PINs Bregdeti.
Turizmi rural në fashën 4 të bregdetit të jugut
mund të zhvillohet më së miri në lokalitete
të specializuara në turizëm dhe lokalitete të
specializuar në bujqësi, në varësi të potencialeve
që paraqet territori i tyre.
PINs Bregdeti synon rritjen e ndërveprimit mes
territoreve me potencial zhvillimin e turizmit
det-diell dhe atij kulturor me territoret ku mund
të zhvillohet turizmi agrikulturor, si një mundësi
shumë e mirë për klasterizimin e ekonomisë
së turizmit në jug të vendit, i cili paraqet tipare
unikale dhe potenciale të theksuara në:
• florë, faunë tokësore;
• flora, fauna ujore;
• ekosisteme;
• peizazh;
• monumente natyre;
• gjeomonumente, shkëmbinj, shpella;
• zona të lira natyrore;
• ujvara, kanione, pyje, lumenj;
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• zona të peshkimit;
• ishuj, gjire natyrore;
• plazhe shkëmbore e ranore;
• pika referimi (landmark).
Turizmi rural pritet të zhvillohet kryesisht në
asetet ekzistuese të lokaliteteve të specializuara,
ku mund të ketë edhe zhvillime të reja sipas
nevojave për akomodim dhe shërbim, por
gjithmonë duke integruar zhvillimet e reja me
zhvillimet ekzistuese.
Turizmi aktiv dhe i aventurës në fashën
bregdetare 4 është tipologjia e turizmit me
potencialin më të madh për t’u zhvilluar.
Në tabelën ilustruese për fashën 4 në vijim,
evidentohen gjithë sektorët e turizmit të
aventurës dhe zonat përkatëse ku mund të
realizohen këto aktivitete.
Turizmi i aventurës mund të zhvillohet duke
filluar nga zona e Nartës, duke vazhduar me
zonën e Llogarasë e Karaburunit, dhe më pas
me fshtrat e Rivierës nga Dhërmi e Pilur deri në
Ksamil.
Turizmi aktiv dhe i natyrës mund të zhvillohet me
organizimin e sporteve të tilla, si hipizmi, gjuetia,
ecja në natyrë, lundërimi me vela, me rrema,
me kajak, zhytje, peshkimi, çiklizëm malor,
parashutizëm, rally etj.
Turizmi i shërbimeve fokusohet në zhvillimin
e aktiviteteve të ndryshme mbështetëse për
zhvillimin e turizmit. Ky lloj turizmi kryesisht do
të zhvillohet në qendrat urbane, të cilat duhet
të ofrojnë akomodimin dhe shërbimet bazë për
zhvillimin e turizmit.
Për zonën 4, shërbimet shëndetësore do të
alokohen në qendrat primare urbane dhe në
qendrat lokale në afërsi të bregdetit si: Vlora,
Himara, Saranda dhe Ksamili.

Pishporo A

N14

Berat

Darëzezë e re

B5

Bashkim

Boçovë

Dëllenjë

Bishan
Pishë-Poro

Delisuf

Patos

Poro

N15
Akerni

Cakran

Ballsh

Hoshtimë

Plazhi i Zvërnecit A

Kërkovë

N16
Zvërnec

N17

Selenicë

Nartë

Vlorë

Xhyherinë

Kutë

Sherishtë
Plazhi i Vjetër A
Plazhi i Ri i Vlorës A

U4

Drashovicë

Kaninë

Krahës

Mavrovë

Sevaster

Lapardha

Qesarat
Vasjar

Radhimë

Sinanaj

Gumenicë

Plazhi i Orikumit B

Orikum
Tragjas

N18

Velçë

Gjorm

B6

Salari

Lepenicë

Tepelenë

Dukat i Ri
Dukat

N19

Tërbaç

Bolenë
Gusmar

Llogara

Vranisht Kallarat

Labovë e Madhe

Kuç

N20Palasë

Palasë A

Gjilek Dhërmi
Ilias

Drimadhë A

Fasha 4

Progonat

Dhërmi A
Jalë A

N21

Gjipe C
Livadh A
Potam B
Llaman B

Picar

Golëm
Vuno

Pilur

U5

Himarë B
Filikuri C

Plesar

N22

Himarë

Çorraj

Fterrë

Kudhës

Zhulat

Kardhiq

Mashkullorë

N23

Qeparo

Qeparo B

Borsh A

Lapardha B

Borsh

Gjirokastër
Lazarat
Derviçan

N24
Piqeras
Sasaj

Bunec B

Lukovë

Lukovë B
Krorëz C

Kalasë

Vergo
Sofratikë
Terihat

Shën Vasil
Rusan
Nivicë
Bajkaj

Delvinë

Kakome C

Bistricë

Stjar

N25

Sarandë

Kranë
Vrion
Çaush

U6 B7

Dërmish

Çukë

Cerkovicë

Halo
Pulëbardha B
Gjiri i Hartës B

Manastir B

Pllakë
Kodër
Kulluricë
Gravë

N26

Ksamil B

U7

Pema e Thatë B

Muzinë

Finiq

Bregas

Plazhi i Sarandës B

Pasqyra B

Libohovë

Grazhdan
Qesarat

Ksamil

Vagalat

Karroq

Shëndelli
Vrinë

N27

Xarrë

B8

Mursi

Shalës

Çiflig

Konispol

Qendër parësore

Zonë e urbanizuar

B1

Sistemi Bujqësor

Qendër dytësore

Kufiri i PINs Bregdetit

N1

Sistemi Natyror

Qendër terciare

Vija e ndërtimit 200m/60m

U1

Sistemi Urban

Qendër lokale e specializuar

Rrugë kryesore

Lokalitet i specializuar

Rruga bregdetare peizazhistike

ABC

Tipologjia e plazhit
Zonë e mbrojtur mjedisore
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Janjar

Shpjegues për leximin e tabelës së llojeve të
zhvillimit të turizmit, e cila jepet në këtë kapitull
për secilën prej 4 fashave të organizimit të brezit
bregdetar, në varësi të leximit të karakteristikave
territoriale të tij.
Tabelat lidhen me secilën prej zonave të
identifikuara në brezin bregdetar si potencial për
zhvillimin e turizmit, ku secila ka marrë një kod
unik që merr shkas nga sistemi territorial të cilit
i përket bazuar në legjislacionin për planifikimin
e territorit. Për secilën zonë jepen sektorët dhe
tipologjitë e turizmit që mund të zhvillohen në to,

si propozim i PINs Bregdetit, përsëri bazuar në
karakteristikat territoriale të secilës zonë. Për
secilën zonë, bazuar në tipologjitë potenciale
të turizmit, jepen edhe grupet e përdoruesve
të mundshëm. Ka disa përdorime që duhet të
evitohen në secilën prej zonave dhe këto jepen
në kolonën përjashtime, e cila duhet të zbatohet
me rigorozitet nga strukturat përgjegjëse
për menaxhimin e tyre. Dhe së fundmi jepen
objektivat që duhet të qëndrojnë si prioritete
udhërrëfyese për vendimmarrjen në nivel
qendror e vendor.

Llojet e zhvillimit të turizmit në bregdet (Fasha 4)
Emri i
zonës/Kodi

Sistemi

Sektorët
e turizmit

Tipologjitë e
turizmit

Target grupi

Përjashtime

Prioritete

- Zvërnec (N16)

-Natyror

- Rural
- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë

- Gastronomi
- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Turizmi i
monumenteve

- Familjarë
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Rritja e
kapacitetit lokal

- Vlorë-Orikum
(U4)

-Urban

- Shërbime
- Det-Diell
- Aventurë
- Nautik
- Historik/
Kulturor

- Arsim, evente
kulturore dhe argëtim
- Lundrimi me rrema
- Monumente dhe
arkeologji
- Plazh tipologjia A

- Grupe turistësh
- Turistë ditor

-

- Orikum-Dukat
(B6)

-Bujqësor

- Rural
- Natyror

- Gastronomi
- Ekoturizëm

- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Sazan (N17)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Nautik
- Historik/
Kulturor

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Zonat e mbrojtura
- Udhëtim me Cruiser
- Monumente dhe
arkeologji

- Ambientalistë
- Individual
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Karaburun 1
(N18)

-Natyror

- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë
- Nautik

- Ekoturizëm
- Udhëtim me Cruiser
- Plazh tipologjia AB

- Ambientalistë
- Individual
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Karaburun 2
(N19)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Nautik

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Zonat e mbrojtura
- Lundrimi me rrema

- Ambientalistë
- Individual
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Palasë (N20)

-Natyror

- Natyror
- Det-Diell

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Lundrimi me kajak
- Plazh tipologjia A

- Individual

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Dhërmi-Vuno
(N21)

-Natyror

- Det-Diell
- Aventurë
- Historik/
Kulturor

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Turizmi i
monumenteve
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv
- Individual
- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese
- Rritja e
kapacitetit lokal

-Natyror

- Rural
- Natyror
- Aventurë

- Gastronomi
- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë

- Individual
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese
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- Pilur (N22)

- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal

(N19)

- Aventurë
- Nautik

- Ecje në natyrë
- Zonat e mbrojtura
- Lundrimi me rrema

- Individual
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Infrastruktura
informuese

- Palasë (N20)

-Natyror

- Natyror
- Det-Diell

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Lundrimi me kajak
- Plazh tipologjia A

- Individual

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Dhërmi-Vuno
(N21)

-Natyror

- Det-Diell
- Aventurë
- Historik/
Kulturor

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Turizmi i
monumenteve
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv
- Individual
- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Pilur (N22)

-Natyror

- Rural
- Natyror
- Aventurë

- Gastronomi
- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Turizmi i
monumenteve
- Hipizëm

- Individual
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Himarë (U5)

-Urban

- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë
- Nautik

- Arsim, evente
kulturore dhe argëtim
- Udhëtim me anije
- Lundrimi me rrema
- Turizmi i
monumenteve
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv

-

- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Porto Palermo
(N23)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë
- Historik/
Kulturor

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Lundrimi me rrema
- Turizmi i
monumenteve
- Zhytje

- Ambientalistë
- Individual
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Borsh-Lukovë
(N24)

-Natyror

- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Lundrimi me rrema
- Lundrimi me kajak
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv
- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Kakome (N25)

-Natyror

- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë
- Historik/
Kulturor

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Turizmi i
monumenteve
- Plazh tipologjia C

- Ambientalistë
- Individual
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Sarandë (U6)

-Urban

- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë
- Nautik
- Historik/
Kulturor

- Arsim, evente
kulturore dhe argëtim
- Udhëtim me anije
- Lundrimi me rrema
- Turizmi i
monumenteve
- Plazh tipologjia A

- Familjarë, masiv

-

- Infrastruktura
- Rritja e
kapacitetit lokal

- Finiq (B7)

-Bujqësor

- Rural
- Natyror

- Agroturizëm
- Gastronomi

- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Ksamil (U7)

-Urban

- Natyror
- Det-Diell
- Aventurë
- Historik/
Kulturor

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Turizmi i
monumenteve
- Plazh tipologjia B

- Familjarë, masiv
- Turistë ditor

-

- Butrint (N26)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë

- Zonat e mbrojtura
- Udhëtim me Cruiser
- Lundrimi me rrema
- Monumente dhe
arkeologji

- Ambientalistë
- Eksplorues
- Turistë ditor

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Vrinë (B8)

-Bujqësor

- Rural
- Natyror

- Agroturizëm
- Gastronomi

- Turistë ditor

- Zhvillim urban

- Promovimi

- Kepi i Stillos
(N27)

-Natyror

- Natyror
- Aventurë

- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë

- Eksplorues

- Zhvillim urban
- Struktura akomodimi
të përherëshme

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese

- Promovimi
- Infrastruktura
informuese
- Promovimi
- Infrastruktura
informuese
- Rritja e
kapacitetit lokal

Tabela 5.5 Llojet e zhvillimit të turizmit për fashën e katërt
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5.9.6 Kapacitetet e plazheve
Bazuar në prioritetet e sipërpërmendura të
shfrytëzimit të vijës bregdetare, PINs Bregdeti
paraqet në vijim studimin/propozimin mbi
mundësitë e zhvillimit dhe kapacitetet e
shfrytëzimit të plazheve (nga veriu në jug) në
shërbim të turizmit “det-diell”.
Bazuar në tipologjitë e përdorimit të plazheve,
PINs Bregdeti orienton ndarjen territoriale të
tyre dhe mënyrën e përdorimit të këtyre aseteve,
Zonat
bregdetare

Zona 1

bazuar në tiparet fizike të gjithësecilit plazh.
Vlerë e shtuar, në ndihmë të strukturave që do
të menaxhojnë territoret e plazheve dhe ato
në afërsi të tyre, në brendësi të tokës, është
përcaktimi i strukturave dhe infrastrukturave
shoqëruese të nevojshme dhe të mundshme, për
secilin nga këto asete territoriale.
Studimi është ndërtuar mbi bazë territoriale,
duke grupuar plazhet e secilës prej 4 fashave
në një grupim të vetëm. Propozimi jep të dhëna
mbi emërtimin e plazhit, gjerësinë në metra të

Kapaciteti i plazheve në Bregdetin Shqiptar
Emri (Kategoria)

Gjatësia
Sipërfaqja
Gjerësia (m) lineare (km) totale (km2)

Kapaciteti
10 (m2/turist)

500

3.2

0.16

16 000

“Rana e Hedhun” (C)

150

2

0.3

-

Plazhi i Shëngjinit (A)

145

2

0.29

29 000

Hotel, Bujtina, Hostel

725 000
625 000

Zona 3

Total
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Kamping Çadra, Kampera

400 000
-

Plazhi Kune-Vain (AB)

50

5

0.25

25 000

Plazhi Tale (A)

180

4

0.72

72 000

Hotel, Bujtina, Hostel

Plazhi Gotulla (AB)

50

4.6

0.23

23 000

Kamping Çadra, Kampera

20.8

1.72

165 000

Gjiri i Lalëzit (A)

114

9.6

1.1

110 000

Plazhi Bisht Pallë (AB)

20

0.2

0.006

600

Kamping Çadra, Kampera

15 000

Plazhi i Kallmit (AB)

36

0.25

0.009

900

Kamping Çadra, Kampera

22 500

Plazhi Currilat (A)

100

0.5

0.05

5 000

Kamping Çadra, Kampera

Plazhi i Durrësit (AB)

54

2.6

1.41

141 000

Hotel, Bujtina, Hostel

3 525 000

Plazhi i Golemit (A)

135

3.7

0.5

50 000

Hotel, Bujtina, Hostel

1 250 000

7 000

Hotel, Bujtina, Hostel

175 000
2 375 000

1 800 000
575 000

4 125 000
Hotel, Bujtina, Hostel

Plazhi Mali i Robit (A)

77

0.9

0.07

Plazhi i Qerretit (A)

100

0.95

1.95

95 000

Hotel, Bujtina, Hostel

2 750 000

22 500

Plazhi Stal i Ri (AB)

43

0.8

0.035

3 500

Bujtina, Hostel, Kamper

87 500

Plazhi i Forsilukut (AB)

38

1.1

0.042

4 200

Kamping Çadra, Kampera

105 000

Plazhi i Gjeneralit (AB)

57

0.35

0.02

2 000

Bujtina, Hostel, Kamper

50 000

Plazhi i Spillesë (A)

180

3.6

0.65

65 000

Hotel, Bujtina, Hostel

1 625 000

Plazhi i Grethit (A)

250

2.2

0.55

55 000

Kamping Çadra, Kampera

1 375 000

Total

Kalaja e Turrës - Nartë

Hotel, Bujtina, Hostel

Bujtina, Hostel, Kamper
Qendër kurative

Total

Bisht Pallë - Kalaja
e Turrës

Kapaciteti

25m2/person
(Njësia m2)

Plazhi Velipojë (A)

Velipojë - Bisht Pallë

Zona 2

Tipologjia bazë
e akomodimit

26.75

6.392

539 200

13 377 500

Plazhi i Divjakës (A)

454

2.2

1

100 000

Kamping Çadra, Kampera

2 500 000

Plazhi i Semanit (A)

593

6.4

3.8

380 000

Hotel, Bujtina, Hostel

9 500 000

Plazhi i Darzezës (A)

462

5.4

2.5

250 000

Hotel, Bujtina, Hostel

6 250 000

Plazhi i Pishë Poros (A)

462

3.1

1.42

142 000

Kamping Çadra, Kampera

3 350 000

Plazhi i Zvërnecit (A)

178

2.8

0.5

50 000

Hotel, Bujtina, Hostel

1 250 000

19.9

9.22

922 000

22 850 000

tij, duke e kategorizuar sipas një paracaktimi në
A, B, AB dhe C, ku A është plazh kryesisht me
përbërje ranore dhe gjerësi të brezit mbi 60 m;
B është plazh kryesisht me përbërje shkëmbore
dhe zhavorri, me gjerësi të brezit jo më shumë
se 60 m; AB është plazh i ndërthurur, i cili
përmban karakteristika të tipeve A dhe B; dhe
C është plazh i paprekur, natyror, për përdorim
të lirë, në të cilin nuk lejohet asnjë veprimtari
ndërtimore, qoftë edhe për stacion plazhi.
Studimi jep gjatësinë lineare të secilit plazh në

Zona 4
Nartë - Kepi
i Stillos

Gjiri i Nartës (C)

50

0.2

0.01

-

Kamping Çadra, Kampera
Kamping Çadra, Kampera

-

Zvërnec (C)

156

0.96

0.15

-

Plazhi i vjetër Vlorë (A)

84

2

0.16

16 000

Hotel, Bujtina, Hostel

375 000

Plazhi i Vlorës (A)

127

1.8

0.23

23 000

Hotel, Bujtina, Hostel

400 000

Plazhi i Orikumit (B)

58

1.6

0.1

10 000

Hotel, Bujtina, Hostel

250 000

Plazhi i Palasës (A)

166

1.2

0.2

20 000

Hotel, Bujtina, Hostel

250 000

Plazhi i Drimadhës (A)

83

1.8

0.15

15 000

Bujtina, Hostel, Kamper

375 000

Dhërmi (A)

76

1.7

0.13

13 000

Hotel, Bujtina, Hostel

325 000

Plazhi i Gjipesë (C)

77

0.3

0.02

-

Plazhi i Jalit (A)

100

0.3

0.03

3 000

Hotel, Bujtina, Hostel

75 000

Plazhi Livadhja (A)

76

1.3

0.1

10 000

Hotel, Bujtina, Hostel

250 000

Plazhi Himarë (B)

40

0.5

0.02

2 000

Hotel, Bujtina, Hostel

50 000

Plazhi Himarë 1 (B)

50

0.2

0.01

1 000

Hotel, Bujtina, Hostel

25 000

Plazhi i Potamit (B)

50

0.4

0.02

2 000

Hotel, Bujtina, Hostel

50 000

Plazhi i Potamit 1 (B)

50

0.6

0.024

2 400

Hotel, Bujtina, Hostel

60 000

Plazhi i Frikurit (C)

25

0.2

0.005

-

Plazhi i Llamanit (B)

50

0.2

0.01

1 000

Hotel, Bujtina, Hostel

12 500

Plazhi i Qeparoit (B)

41

1.6

0.067

6 700

Hotel, Bujtina, Hostel

167 500

Plazhi i Borshit (A)

88

3.4

0.3

30 000

Hotel, Bujtina, Hostel

750 000

Plazhi Piqeras (B)

55

0.9

0.05

5 000

Bujtina, Hostel, Kamper

125 000

Plazhi i Lapardhasë (B)

33

0.6

0.02

2 000

Bujtina, Hostel, Kamper

50 000

Plazhi i Lukovës (B)

42

0.7

0.03

3 000

Bujtina, Hostel, Kamper

75 000

Plazhi i Krorëzës (C)

41

1.2

0.05

-

Kamping Çadra, Kampera

-

Plazhi i Kokomesë (C)

33

0.3

0.01

-

Kamping Çadra, Kampera

-

Plazhi i Sarandës (B)

25

0.4

0.01

1 000

Hotel, Bujtina, Hostel

25 000

Plazhi Mango (B)

23

0.3

0.007

700

Hotel, Bujtina, Hostel

17 500

Plazhi i Manastirit (B)

25

0.2

0.005

500

Hotel, Bujtina, Hostel

12 500

Plazhi i Pasqyrave (B)

40

0.3

0.012

1 200

Bujtina, Hostel, Kamper

30 000

Plazhi Pulëbardha (B)

36

0.27

0.009

900

Bujtina, Hostel, Kamper

22 500

Kamping Çadra, Kampera

Kamping Çadra, Kampera

Kamping Çadra, Kampera

-

-

-

Plazhi Gjiri i Hartës (B)

20

0.15

0.003

300

Plazhi i Ksamilit (B)

33

1.5

0.05

5 000

Hotel, Bujtina, Hostel

125 000

Plazhi Pema e Thatë (B)

20

3.2

0.064

6 400

Kamping Çadra, Kampera

160 000

28.98

2.056

181 100

4 065 000

96.43

19.388

1 807 300

44 417 500

Total
Total

km, llogarit në km2 sipërfaqen totale të plazhit,
orienton për kapacitetin mbajtës të pushuesve
në secilin plazh, mbi bazën e standardit 10
m2 për çdo turist, ku janë të përfshira edhe
hapësirat e nevojshme për lëvizje dhe shërbime
të plazhit. Propozimi orienton për tipologjinë e
mundshme dhe të favorshme të akomodimit në
afërsi të secilit plazh, bazuar në karakteristikat
territoriale të zonave mbështetëse. Së fundmi,
propozimi orienton mbi kapacitetin ndërtimor që
mund të mbulojë zona mbështetëse.

Total

7 500

Tabela 5.6 Kapaciteti i plazheve
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Sistemi Zona/kodi

Tipologjitë Elementë
Infrastrukturë
e turizmit tërheqës/lehtësira shërbimi/publike

Akomodim/fjetje

Urban

-Velipojë (U1)
-Shëngjin (U2)
-Durrës (U3)
-Vlorë (U4)
-Himarë (U5)
-Sarandë (U6)
-Ksamil (U7)

- Shërbime
- Det-Diell
- Aventurë
- Nautik
- Historik/
Kulturor

- Burime njerëzore të
specializuara, shërbime të
specializuara, edukim i
profilizuar;
- Ballina Ujore,
gjeomonumente nënujore,
cilësia e plazheve dhe ujit,
gjiret natyrore, hapësira
portuale;
- Qendra Historike (Kisha,
Manastrire, Xhami etj.),
qendrat urbane turistike;
-Festivale.

- Qendra spitalore, spitale,
qendra shëndetësore,
ambulancë etj.;
- Universitete, shkolla të
profesionalizuara,
gjimnaze etj.;
- Shërbime administrate;
- Koncerte, hapësira
publike, teatre, konferenca;
- Stacione plazhi;
- Info-point;
- Stacione multimodale;
- Qendër vizitorësh.

- Bujtinë (Standard)
- Fjetinë-Hostel
(Standard/Komfort)
- Kamping Çadra (Standard)
-Kamping Kampera (Standard)
- Fjetinë dhe Mëngjes B&B
(Standard/Komfort/Superior)
- Qendër Kurative (2-5 yje)
- Motel
(Standard/Komfort/Superior)
- Hotel (1-5 yje)
- Resort (3-5 yje)

Natyror/
Ujor

-Grykëderdhja Bunë (N1)
-Laguna e Vilunit (N2)
-Rana e Hedhun (N3)
-Kune Vain (N4)
-Tale (N5)
-Laguna Patok (N6)
-Kepi i Rodonit (N7)
-Gjiri i Lalëzit (N8)
-Bishti i Pallës (N9)
-Kodrat e Durrësit (N10)
-Karpen (N11)
-Divjakë (N12)
-Seman (N13)
-Darzezë (N14)
-Grykëderdhja Vjosë (N15)
-Zvërnec (N16)
-Sazan (N17)
-Karaburun 1 (N18)
-Karaburun 2 (N19)
-Palasë (N20)
-Dhërmi-Vuno (N21)
-Pilur (U22)
-Porto Palermo (N23)
-Borsh-Lukovë (N24)
-Kakome (N25)
-Butrint (N26)
-Kepi i Stillos (N27)

- Natyror
- Aventurë
- Rural
- Det-Diell
- Ekoturizëm
- Ecje në natyrë
- Zonat e
mbrojtura
- Turizmi malor
- Lundrimi me
rrema
- Hipizëm
- Zhytje

- Pika vrojtimi, peizazhi,
pika referimi (Landmark);
- Zonat e lira natyrore;
- Ujëvara, kanione, pyje,
lumenj;
- Ekosisteme, flora,
fauna ujore;
- Gjeomonumente,
shkëmbinj, shpella,
monumente natyre;
- Zonat e peshkimit;
- Ishujt, gjiret natyrore,
plazhe.

- Zona shlodhjeje, hapësira
eventesh;
- Info-point;
- Qendër vizitorësh;
- Guida dhe ture fizike dhe
digjitale;
- Qendra edukimi dhe
eventesh;
- Stacione nautike;
- Qendra muzeale;
- Zyra administrative;
- Portet;
- Qendra sigurie.

- Bujtinë (Standard)
- Fjetinë-Hostel
(Standard/Komfort)
- Kamping Çadra (Standard)
- Kamping Kampera
(Standard)

- Rural
- Natyror
- Agroturizëm
- Gastronomi
- Ekoturizëm

- Peisazhi natyror;
- Turet e produkteve
lokale bio, degustimi i
produkteve të freskëta,
proceset e përpunimit të
produkteve;
- Festivalet;
-Eksperiencat dhe turet
për punët në bujqësi e
agrikulturë;
-Aktivitetet në ferma,
mbjelljet, korrjet;
-Gjedhët dhe kafshët e
stallave, stanet, stallat.

- Restorante, bujtina,
ferma, kantina, struktura
ekologjike për markata,
shitje produktesh
ushqimore Bio, bujtina dhe
restorante me produkte
bio, kantina dhe qendra të
përpunimit të produkteve;
- Qendër vizitorësh;
- Guida dhe ture fizike dhe
digjitale;
- Qendra edukimi dhe
eventesh;
- Infrastruktura rrugore
adeguate;
- Markatat e produkteve
lokale;
- Restorantet e bujtinat
tradicionale;
- Infrastruktura rrugore të
paasfaltuara nga qendrat
lokale drejt fermave;
- Shërbime dhe produkte
tradicionale.

- Bujtinë (Standard)
- Fjetinë-Hostel
(Standard/Komfort)
- Kamping Çadra (Standard)
- Kamping Kampera
(Standard)

Bujqësor -Reç (B1)
-Rrotulla-Qerret (B2)
-Qerret (B3)
-Spille (B4)
-Topojë-Darzezë (B5)
-Orikum-Dukat (B6)
-Finiq (B7)
-Vrinë (B8)

Tabela 5.7 Atraksionet, shërbimet dhe akomodimi në bregdet
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Turizëm Detar
Turizëm Kulturor
Agriturizëm
Turizëm Malor

TURIZËM I
ALTERNUAR

MALI I ZI

KOSOVË

RAJONI
NATYROR

Shkodër

FS
FS

Lezhë

DETI

MAQEDONI
(FYROM)

FS

RAJONI
EKONOMIK

ADRIATIK
FS

Tiranë

Durrës
FS

RAJONI
AGRIKULTUROR

FS

FS

Fier
UNESCO

FS
S
S

FS

Vlorë

RAJONI I PLAZHIT DHE
TURIZMIT KULTUROR

FS

R

DETI

GREQI

UNESCO

R

FS

FS

JON
FS

Sarandë

UNESCO

FS

LEGJENDA
PINS Bregdeti

Monumente

Zona të mbrojtura mjedisore
Korridore lidhëse

Plazhe

Pikë vrojtimi

Marinë/Stacion për tragete të vegjël
Port ekzistues
Port i propozuar

Shteg në natyrë
UNESCO

UNESCO

0

Shteg turistik
10

20

40

60

Km

Harta 5.10 Turizmi
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6

Rregullore për
përdorimin e
territorit

Përmbajtja
205 RT1- Përcaktimet për përdorimin e tokës
205 RT2- Konsolidimi i qendrave urbane
212 RT3- Konsolidimi dhe rigjenerimi i qendrave rurale
215 RT4- Zhvillimi i poleve bujqësore rajonale
216 RT5- Zonat e zhvillimit ekonomik
217 RT6- Zhvillimi i poleve me karakter turistik e çlodhës
220 RT7- Rrjetet rrugore strategjike rajonale
223 RT8- Infrastruktura, energjia dhe telekomunikacioni
224 RT9- Mbrojtja dhe zhvillimi i hapësirave dhe
ekosistemit mjedisor

Rregullore për
përdorimin e territorit

Hyrje
Kjo rregullore është hartuar në bashkërendim
me rregulloren për përdorimin e territorit,
pjesë përbërëse e Planit të Integruar
Ndërsektorial për zonën Tiranë-Durrës,
plan i ngjashëm në hierarki, metodologji dhe
përmbajtje me PINs Bregdetin.
Këto rregullore synojnë:
• nxitjen e zhvillimit të qendrueshëm urban,
mjedisor dhe ekonomik;
• rritjen ekonomike dhe investimet përmes
studimit të zonave të përfshira në plan;
• forcimin e sektorëve të dobët apo të
pazhvilluar në të gjitha polet urbane, duke
ruajtur hierarkinë që ky plan propozon për
zhvillim e bregdetit;
• shmangien e zhvillimeve spontane dhe
shpërhapjen urbane (si për shembull, ndalimi
i zhvillimeve të reja mbi asetet e rëndësishme
të territorit si: tokat bujqësore, ullishte, pyje,
vreshtari, tarraca agrumesh dhe pemëtari
frutore);
• mbrojtjen nga rreziqet natyrore duke
përcaktuar dhe evidentuar në hartë zonat
e rrezikuara nga përmbytjet, rrëshkitjet,
problemet gjeologjike dhe gjeomorfologjike të
terrenit;
• përmirësimin ose ofrimin e shërbimeve
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publike në shumë sektorë si: transport,
energji, kanalizime, ujësjellës, shëndetësi dhe
në menaxhimin e mbetjeve urbane;
• parashikimin dhe plotësimin e kërkesave për
shërbime publike shtesë gjatë periudhës së
sezonit turistik.
Zona për të cilën do të zbatohet kjo rregullore
dhe për të cilën është hartuar ky plan, është
hapësira territoriale e 12 bashkive bregdetare
të Shqipërisë (që kanë dalje në detet Adriatik
dhe Jon), si dhe hapësira detare prej 12
miljesh detare nga Veriu (me detin Adriatik)
deri në Jug (me detin Jon; sipas Vendimit nr. 1,
datë 8.10.2013, “Nisma për hartimin e Planit të
Integruar Ndërsektorial për bregdetin”).
Sugjerohet që kjo rregullore zhvillimi të
përdoret edhe prej bashkive kufitare në
brendësi të territorit, si dokument këshillues
dhe orientues për planifikimin dhe zhvillimin
e territorit administrativ të tyre, sepse ndikimi
i rajonit bregdetar në zhvillimin e tyre është i
pashmangshëm.
Për zonat në brendësi të territorit, këto
rregulla janë këshilluese dhe orientuese, me
qëllim arritjen e një harmonizimi të zhvillimeve
në territor mes bashkive kufitare. Këtu
bëhet fjalë për bashkitë e bregdetit me ato

të brendësisë së territorit, për të koordinuar
dhe bashkërenduar tipologjitë e ndryshme të
zhvillimit të ekonomisë dhe turizmit, jo vetëm
bregdetar por edhe atij malor. Në këtë skenar,
bashkitë malore përfitojnë nga potencialet e
bregdetit dhe anasjelltas.
Njësitë e qeverisjes vendore, të cilat janë pjesë
e hapësirës që merret në studim nga Plani i
Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar
dhe që kanë detyrimin të bazojnë planifikimin
e përgjithshëm vendor për bashkitë e tyre mbi
këtë Plan, e si rrjedhojë, të zbatojnë orientimet
dhe rregullat e përcaktuara këtu, janë 12:
Shkodër, Lezhë, Kurbin, Durrës, Kavajë,
Rrogozhinë, Divjakë, Fier, Vlorë, Himarë,
Sarandë, Konispol.
Brenda territorit të PINs Bregdetit, ka edhe
territore të mbrojtura, të sektorit të mjedisit,
trashëgimisë kulturore apo të mbrojtjes
kombëtare. Për këto territore me status
specifik, të përcaktuar me Vendim të Këshillit
të Ministrave, apo me vendime të posaçme,
zbatohen përcaktimet e legjislacionit sektorial
në fuqi, planet e menaxhimit sektorial dhe
rregulloret shoqëruese, sipas rastit. Planet
e territorit, kanë detyrimin të njihen me
këto përcaktime dhe t’i reflektojnë ato në
dokumentet përkatëse. Planet e territorit
nuk kanë kompetencë të ndryshojnë duke
pakësuar shkallën e mbrojtjes së këtyre
territoreve, por mund të propozojnë masa
mbrojtëse shtesë, nëse e vlerësojnë të
nevojshme. Për masat shtesë, është e
nevojshme të merret aprovimi i autoriteve
përgjegjëse për territoret e mbrojtura me
status të posaçëm.
Lista e zonave mund të ndryshojë ndër vite,
në bazë të studimeve sektoriale, sikurse dhe
planet e menaxhimit e rregulloret përkatëse.
Është përgjegjësi e autoritetve të planifikimit
dhe zhvillimit, në nivel vendor e qendror, të
ndjekin dinamikën e legjislacioneve sektoriale
dhe dokumenteve shoqëruese që përcaktojnë
regjimin juridik të territoreve të mbrojtura, me
qëllim planifikimin dhe zhvillimin e duhur të
territorit.

RT1- Përcaktimet për përdorimin e tokës
Përcaktimet për përdorimin e tokës duhet të
bazohen në vizionin e zhvillimit të territorit në
kuadër të përcaktimeve që vijnë nga konteksti
kombëtar e rajonal. Procesi për përcaktimin
e përdorimit të tokës duhet të jetë një
proces analitik sistematik që lidh përdorimet
ekzistuese me objektivat strategjikë për të
ardhmen e territorit në fjalë.
Përcaktimi i përdorimit të tokës duhet të
ndjekë një proces “eliminimi” apo rezervimi
hierarkik, duke nisur nga kushtëzimet
sektoriale që vijnë nga plane që qëndrojnë
më lart në piramidën e hierarkisë, apo nga
legjislacioni sektorial.
Të tilla përcaktime specifike janë:
- Objektet ekzistuese apo të planifikuara të
infrastrukturës detare, ku përfshihen: portet
tregtare, të peshkimit, të jahteve, molet për
përdorim argëtimi dhe infrastruktura e tyre
mbështetëse.
- Aeroportet dhe pistat e uljes së avioneve.
- Zonat ushtarake.
- Rezervat për infrastrukturën kryesore,
si: rrugë të reja, zgjerime të rrugëve
aktuale, ujëmbledhësve, tubacione kryesore
ujësjellës, kanalizime, rrugë kryesore,
shtylla transmetimi të energjisë elektrike,
venddepozitime të mbetjeve, landfille, impiante
të përpunimit të ujrave të ndotura, etj.

RT2- Konsolidimi i qendrave urbane
Zhvillimi i qendrave urbane duhet të sigurojë
gjithëpërfshirje dhe barazi për çdo shtresë
sociale, zhvillim të kontrolluar të përdorimit
të territorit e mjedisit, duke garantuar
kushtet për zhvillim të qëndrueshëm për
brezat aktualë dhe ata të ardhshëm.
Bashkitë duhet të kontrollojnë zhvillimin
urban, duke siguruar kushtet e nevojshme
për të ofruar qendra urbane kompakte,
të pajisura me shërbime eficiente për
komunitetin e duke garantuar barazi
në shërbime për të gjitha hapësirat dhe
territoret brenda zonave të urbanizuara.
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Kompaktësimi i qendrave duhet të
bazohet në procesin e rritjes dhe zhvillimit
të urbanizimit në zona kompakte të
kontrolluara, që nxisin përqendrimin e
funksioneve mikse, formimin e ekonomisë
së shkallës dhe densifikimin, mbështetjen
me akses të shpejtë, lëvizje dhe shërbime
publike eficiente për të gjitha grupimet
shoqërore. Zhvillimi i qendrave duhet të
jetë i kontrolluar, të shmanget shpërhapja
e urbanizimit duke përdorur instrumente
si densifikimi, “vija e gjelbër” kufizuese e
urbanizimit si dhe incentiva ligjore e fiskale
për përdorimin e territorit. Duhet siguruar
përdorimi eficient i këtyre instrumenteve,
në mënyrë të tillë që të garantohet
qëndrueshmëri dhe kontroll i shtrirjes
urbane në zonat periferike (periurbane), të
reduktohet gjurma ekologjike e qendrave
urbane si dhe të përdoret në mënyrë më
eficiente territori në këto hapësira.
Bashkitë e brezit bregdetar duhet të nxitin
dhe të zhvillojnë qendra urbane (të të gjitha
niveleve) me gjurmë të ulëta ekologjike,
duke nxitur shërbimet brenda territoreve
urbane, duke rritur densitetin në zonat
prioritare si: zonat e rigjenerimit, zonat e
rivitalizimit, zonat qendrore të zhvillimit të
biznesit, zonat e orientuara drejt transportit.
Këto qendra duhet të nxitin krijimin e
masës kritike, duke siguruar densitetet
minimale e maksimale, të mbështetura
në pole dhe zona zhvillimi me përdorim
miks të territorit. Polet dhe zonat duhet
të zhvillohen duke adresuar nevojat e
komuniteteve jo vetëm në banim por edhe
në punësim, duke ofruar lagje dhe blloqe
banimi me hapësira të përshtatshme mikse,
me gjelbërim, shërbime dhe rekreacion.
Bashkitë duhet të fokusohen në:
• zbutjen e presionit të përdorimit të
tokës për banim, në zonat periferike dhe
periurbane;
• eficientimin e përdorimit të tokës në
agrikulturë dhe shërbime mbështetëse, në
zonën periurbane;
• integrimin e shërbimeve të turizmit dhe
rekreacionit në zonat periurbane;
• ruajtjen e vlerave të larta natyrore e
mjedisore në zonat periurbane;
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• kufizimin e zhvillimit urban jashtë “vijës
së gjelbër”;
• promovimin e zhvillimit të zonave “TOD”
(Transit-Oriented Development/Zhvillimi i
orientuar drejt transportit publik) dhe “CBD”
(Central Business District/Zonat Qendore
të Biznesit);
• përdorimin e territorit urban me funksione
të përziera me densitet të lartë (Mix-use);
• promovimin e ecjes dhe lëvizjes me
biçikleta në zonat urbane;
• distanca të shkurtra ndërurbane më pak
të varura nga automjetet, për të reduktuar
konsumin energjetik dhe emetimet e CO2;
• uljen e ndotjes së mjedisit nëpërmjet
rritjes së sipërfaqeve të gjelbra;
• rritjen e standardeve të jetesës falë
shërbimeve eficiente për banorët;
• uljen e kostove në infrastrukturë dhe
shërbime.
Densifikimi i qendrave
Densifikimi i zgjuar i qendrave urbane duhet
të zhvillohet mbi modelin e lagjeve dhe
blloqeve të banimit shumë-funksionale,
me cilësi të lartë në hapësira publike e
sociale, të mbështetura në vlerat historike
e arkitektonike të zonave. Densifikimi
duhet të sigurojë eliminimin e kërkesës për
banim jashtë qendrave urbane, për të rritur
shkallën e policentrizmit ndërmjet poleve të
qendrave urbane dhe për të rritur cilësinë e
shërbimeve dhe jetesës në këto qendra.
Rritja e përdorimit të hapësirës për banim e
shërbime duhet të drejtohet në vertikalitet,
duke siguruar kushtet e nevojshme për
më shumë hapësira komunitare të gjelbra,
mënyra transporti ekologjike dhe funksione
mikse në shfrytëzimin e godinave në blloqet
e banimit. Bashkitë nëpërmjet masave
ligjore/financiare, sistemit të taksave lokale
apo edhe të partneriteteve publike-private
duhet të nxisin rivënien në përdorim të
këtyre aseteve të pashfrytëzuara. Më pas,
zhvillimi duhet të drejtohet drejt “mbushjes
së blloqeve” me strukturë të dobët urbane,
duke përdorur instrumente si rigjenerimi apo
rivitalizimi.
Zhvillimi i zonave të reja urbane duhet të
fokusohet drejt përdorimit të tokave me

bonitet të ulët, pranë infrastrukturës së
mbi dhe nëntokës të shoqëruar me akses
në transport publik, për të lidhur zonat
e punësimit me vendbanimet. Bashkitë
duhet të nxitin përdorimin e kritereve të
reja të zhvillimit urban, si koeficienti i
përshkueshmërisë/depërtueshmërisë së
tokës për blloqet urbane, për të garantuar
rritjen e përthithshmërisë së tokës në
periudhat e reshjeve, duke garantuar
eficiencë më të lartë për sistemet e
kanalizimeve, si dhe për të ulur impaktin
e katastrofave që mund të shkaktojnë
përmbytjet.
Polet dhe zonat strategjike të densifikimit
urban, duhet të mbështeten me transport
publik eficient, me korsi të specializuara që
nxisin mundësinë e përdorimit për lëvizjet e
punësimit dhe të turizmit.
Rigjenerimi urban është procesi dhe
programi i ritrajtimit të një zone urbane, që
synon rivënien në eficiencë të zonës, duke
përdorur instrumente si ritrajtimi i fasadave,
shesheve, objekteve të hapësirave publike
dhe infrastrukturës. Rigjenerimi urban
duhet të adresohet si zgjidhje eficiente për
zonat urbane me densitet të lartë banimi, që
paraqiten të degraduara apo me strukturë të
dobët të zhvillimit urban. Përdorimi i territorit
në këto zona duhet të marrë në konsideratë
nevojën për zhvillim të zonës në të ardhmen,
duke siguruar hapësirat e nevojshme për
zhvillimin e infrastrukturës, rrugë me korsi
të dedikuara për transport publik, korsi
biçikletash si dhe hapësira të shtuara për
shërbime dhe zona këmbësore me funksione
mikse.
Këto hapësira dhe territore duhet të shprehin
qartë kufijtë e zonës së rigjenerimit, duke
marrë parasysh nevojën e shtuar të zhvillimit
për banim e punësim, jo vetëm brenda
këtij territori por edhe në njësitë kufitare
rrethuese.
Rigjenerimi urban dhe krijimi i poleve të reja
urbane duhet të nxitet nga qendra të reja të
përdorimit publik si:
• Objekte social-kulturore, qendra
krijuese, qendra ekspozimi, objekte sociale

tregtare, blloqe banimi të përziera, zona
post-industriale (rizhvillim në funksion të
komunitetit) apo parqe të reja për çlodhje dhe
argëtim.
• Zona të stacioneve të transportit publik,
blloqe të reja me karakter biznesi dhe/ose
edukimi me standarde të larta.
• Zona të reja për industrinë krijuese, zhvillim
dhe ritrajtim i godinave me vlera kulturorehistorike dhe arkitektonike.
• Mundësi për zona këmbësore, të pajisura
me shërbime mikse.
Rivitalizimi urban është procesi dhe
programi i ritrajtimit/rizhvillimit të zonës
urbane dhe komunitetit, që synon zhvillimin
dhe rigjenerimin, jo vetëm të hapësirave
publike por edhe të komuniteteve. Duke
krijuar zona që nxisin punësimin e shërbimet
njëkohësisht garantohet edhe zhvillimi i
komuniteteve, falë strategjive të nxitjes së
kapaciteteve njerëzore të zonës. Bashkitë
duhet të nxisin përdorimin e instrumenteve
si P.P.P në zhvillimin e këtyre zonave të cilat
paraqesin mundësi ritrajtimi për të krijuar
kushte më të mira jetese për komunitetin.
Duke qenë se rivitalizimi urban përfshin
edhe rigjenerimin, këshillohet të përdoret si
instrument zhvillimi për zona të paracaktuara
më parë në planet e përgjithshme vendore. Ky
instrument duhet të përdoret në ato territore
që shfaqin mundësi zhvillimi për të ardhmen,
si zonat e degraduara me strukturë të dobët
urbane.
Rizhvillimi urban është procesi i zhvillimit
të zonës urbane që synon rindërtimin e këtij
territori. Ky proces duhet të drejtohet nga
bashkitë e brezit bredetar në përputhje të
plotë me planet e përdorimit të territorit (PPV),
duke siguruar më parë kushtet e nevojshme
për vendosjen e infrastrukturës, krijimin
e hapësirave të nevojshme për funksione
sociale e rekreative të shoqëruara me zona
të gjelbra. Bashkitë e brezit duhet të përdorin
këtë mënyrë zhvillimi, duke marrë parasysh
kushtet gjeografike dhe vlerat social-kulturore
që paraqet zona. Përdorimi i tokës duhet të
zhvillohet në mënyrë efikase, duke u bazuar në
parimet e gjithëpërfshirjes dhe të zhvillimit të
qëndrueshëm.
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Bashkitë duhet të nxitin përdorimin e
instrumenteve si Transferimi i të Drejtave të
Zhvillimit, Intensiteti me Kusht, apo forma të
tjera të instrumenteve financiarë për zhvillimin
e territorit. Këto ndërhyrje duhet të përputhen
me kërkesën për zhvillim të PPV-ve dhe ato
duhet të zhvillohen nëpërmjet studimeve të
detajuara vendore (PDV) për këto territore.

të shpërndara, segregim social etj. Modele të
ngjashme të zhvillimit të urbanizimit në
qendrat e banuara janë shoqëruar me
spekulime në përdorimin e territorit dhe
kanë rezultuar në krijimin e sistemeve
urbane ineficiente e të fragmentarizuara,
ku avantazhet e urbanizimit dhe koncepti i
qendrave urbane humbasin apo minimizohen.

Zhvillimi i zonave “Periurbane” duhet
të drejtohet larg presionit të urbanizimit
me funksione parësore të përdorimit të
territorit në shërbime mbështetëse për
zonat rurale dhe urbane. Përdorimi i tokës
në zonat periurbane duhet të drejtohet drejt
zhvillimit me funksione në favor të mjedisit,
agroturizmit, shërbimeve të rekreacionit dhe
bujqësisë urbane. Bashkitë e brezit duhet të
përdorin taksimin e diferencuar dhe incentivat
ligjore në mbrojtje të këtyre hapësirave. Zonat
periurbane duhet të përcaktohen në planet e
përgjithshme vendore, si instrumente kontrolli
zhvillimi të mbështetura nga “vija e gjelbër” e
kufizimit të urbanizimit.

Qendrat urbane të së ardhmes duhet të
ndërtohen sipas një formë të re të strukturës
urbane dhe të hapësirës, ku jetesa e
komunitetit “lulëzon” dhe pjesa më e madhe
e problemeve aktuale urbane zgjidhet. UN
Habitat propozon një qasje që përmbledh dhe
ripërcakton teoritë ekzistuese të planifikimit
të qëndrueshëm urban, për të ndihmuar në
ndërtimin e një marrëdhënie të re ndërmjet
banorëve të qendrave urbane dhe hapësirës
urbane, si dhe rritjes së vlerës së tokës
urbane. Kjo qasje bazohet në pesë principe që
mbështesin tri tiparet kryesore të qendrave
dhe blloqeve urbane: kompakte, të integruara
dhe të ndërlidhura.

“Zonat e ekspansionit të zhvillimit urban”,
pavarësisht fokusit të zhvillimit, kur nevojitet
të krijohen jashtë kufijve të urbanizimit,
ato duhet të sigurojnë kushte të tilla që të
mund të garantojnë vazhdimësi të zonës së
urbanizuar. Këto sipërfaqe duhet të zhvillohen
pranë qendrave aktuale, të mbështetura
me shërbime dhe akses, duke mos cenuar
përdorimin e tokës bujqësore me rendiment
të lartë, pyjet, zonat e mbrojtura dhe sistemin
ujor. Zhvillimi i tyre duhet të bazohet në
funksionet mikse të përdorimit të territorit,
duke shmangur krijimin e lagjeve apo blloqeve
të mbyllura “Gated communities”, si vila me
përdorim të kufizuar apo banesa të dyta.

Principet për ndërtimin e blloqeve dhe lagjeve
urbane të qëndrueshme:50

Blloqe dhe lagje urbane të qëndrueshme

4. Gjithëpërfshirja sociale (komunitete të
përziera) me disponueshmëri të ndryshme të
gamës së çmimeve dhe mënyrës së zotërimit
të banesave në çdo lagje apo bllok urban,
për të akomoduar banorë me të ardhura të
ndryshme; 20 deri në 50% të sipërfaqeve të
banimit duhet të jenë për banesa me kosto të
ulët; çdo tipologji e zotërimit nuk duhet të jetë
më tepër se 50% i totalit të shfrytëzuar.

Tipari kryesor i qendrave urbane me rritje
të shpejtë është shpërhapja urbane. Kjo
mënyrë e drejtimit të zhvillimit shoqërohet
me urzurpimin e sipërfaqeve të mëdha të
tokës së lirë, duke sjellë probleme serioze në
mënyrën e përdorimit të territorit, vartësinë e
lëvizjeve me automjete, densitete të ulëta dhe
50

1. Hapësira të përshtatshme për rrugë,
me një sistem eficient trasporti. Sistemi
rrugor duhet të mbulojë 30% të territorit dhe
minimumi18 km gjatësi rrugore/km2.
2. Densitet i lartë me të paktën 15 000 banorë/
km2 ose 150 banorë/ha.
3. Përdorim miks të territorit me të paktën
40% të sipërfaqes së kateve bazë të jenë
në përdorim të funksioneve ekonomike dhe
shërbimeve në çdo lagje apo bllok urban.

https://unhabitat.org/a-new-strategy-of-sustainable-neighbourhood-planning-five-principles/
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5. Limitimi i përdorimit të tokës për
funksione të specializuara (unike), kjo për të
limituar zhvillimin e blloqeve apo lagjeve me
një funksion unik. Zonat me një funksion të
dedikuar nuk duhet të mbulojnë më shumë së
10% të çdo lagjeje apo blloku.
Objektivat e pesë principeve për
mbështetjen e krijimit të blloqeve dhe
lagjeve të qëndrueshme:
1. Promovimi i densitetit të lartë urban,
zbutja/zvogëlimi i shpërhapjes urbane dhe
maksimizimi i përdorimit eficient të tokës.
2. Promovimi i komuniteteve të
qëndrueshme, të larmishme, me barazi
sociale dhe të shëndetshme (të begatë).
3. Nxitja e lagjeve të përshkueshme në
këmbë dhe zvogëlimi i varësisë ndaj
përdorimit të makinës.
4. Optimizimi i përdorimit të tokës dhe
sigurimi i një rrjeti rrugor të ndërlidhur, i
cili do të ndihmojë në krijimin e mjediseve
të sigurta dhe efikase për të ecur, përdorur
biçikletën dhe makinën.
5. Nxitja e punësimit, prodhimit dhe
konsumit lokal.
6. Sigurimi i hapësirave, sipërfaqeve
të tokës dhe tipologjive të banesave të
shumëllojshme, në mënyrë të tillë që të
plotësohen nevojat e ndryshme për banim të
komunitetit dhe në densitete të tilla, që të
mund të sigurohet mbështetja me shërbime
lokale.
Karakteristikat kyçe për lagjet dhe blloqet
urbane të qëndrueshme
Pesë principet e promovuara nga UN Habitat
parashikojnë të nxisin zhvillimin urban të
qëndrueshëm duke krijuar vendbanime të
jetueshme dhe eficiente. Qendrat urbane
duhet të jenë të suksesshme, të përshtatshme,
të jetueshme dhe të sigurta. Qendrat
urbane duhet të mbartin këto elemente
dhe karakteristika, të cilat kontribuojnë
në përmbushjen e pesë principeve të
lartpërmendura:

1. Rrugë plot gjallëri, që mbështesin dhe
promovojnë jetën në rrugë duke lejuar
aktivitete të ndryshme, si dhe fasada e gjerësi
rrugësh të favorshme që reduktojnë prezencën
dhe rolin e transportit individual me mjete.
Pesë principet inkurajojnë densitetet e larta
dhe përdorimin miks të territorit që shërbejnë
si shtysë (nxitës) për krijimin e këtyre rrugëve.
Densitetet e larta duhet të gjenerojnë
shërbime me kërkesë të mjaftueshme
ekonomike dhe komerciale, ndërkohë që
përdorimi miks i territorit duhet të sigurojë
hapësira të përshtatshme për shërbime dhe
prodhim. Qendrat urbane në përputhje me 5
parimet duhet të jenë të afta të lidhin kërkesën
me ofertën dhe kështu të stimulojnë dhe të
sigurojnë prosperitet për jetën plot gjallëri
të rrugëve të qyteteve, të cilat përmbushin
nevojat materiale dhe shpirtërore të banorëve,
si dhe për të krijuar siguri e prosperitet në
këto qendra. Kjo është karakteristikë kyçe e
qendrave urbane të qëndrueshme.
2. Blloqe/lagje miqësore për këmbësorët
që promovojnë ecjen, si masë për të sjellë
njerëzit në hapësirat publike, për të reduktuar
mbipopullimin me trafik, si dhe për të nxitur
ekonominë dhe ndërveprimet në shërbime.
Rrugët e gjallërueshme inkurajojnë ecjen
dhe lëvizjen me biçikleta, ndërkohë që një
rrjet rrugor bën të mundur që shërbimet
e nevojshme të administratës të arrihen
lehtësisht në këmbë ose me biçikletë, duke
garantuar siguri dhe eficiencë kohore.
Densiteti i lartë, përdorimi miks i territorit
si dhe miksimi social bëjnë të mundur
afërsinë me punën, banesën dhe shërbimet.
Ecja ndihmon në zvogëlimin e varësisë ndaj
përdorimit të makinës, duke siguruar në këtë
mënyrë, lehtësimin e trafikut, ndotjen e ajrit
dhe problematikat e shterimit të resurseve.
Është më e shëndetshme të “ecësh sesa të
ngasësh makinën!” Vitaliteti i jetesës në
qytete shtohet në mënyrë të jashtëzakonshme
nga këmbësorët dhe shërbimet në funksion
të tyre.
3. Të përballueshme në transaksione,
aktivitete ekonomike, në shërbime dhe banim,
duke promovuar distanca të shkurtra, duke
reduktuar kostot dhe shërbimet e banesave
për grupe të ndryshme përdoruesish në
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shoqëri. Afërsia e sjellë nga aplikimi i “Pesë
Parimeve”, ndihmon në reduktimin e kohës
së keqshpenzuar dhe resurseve, duke sjellë
kështu uljen e kostove në shërbimet kryesore.
Principi i miksimit social duhet të promovojë
një shpërndarje racionale të resurseve
publike urbane si dhe të ofrojë strehim të
përshtatshëm për grupime me të ardhura
të ndryshme, nëpërmjet rregulloreve të
planifikimit të qendrave urbane, duke
siguruar barazi sociale dhe duke promovuar
eficiencë ekonomike. Një qendër urbane që
ofron akomodim të përballueshëm dhe ftues,
është një shembull i mirë me karakteristika
bazë për formimin e qendrave urbane të
qëndrueshme.
Zhvillimi i eficiencës energjetike në godina
Nëpërmjet Planeve të Përgjithshme Vendore,
Planeve Sektoriale Vendore dhe Planeve
të Detajuara Vendore dhe rregulloreve
lokale, bashkitë e brezit bregdetar duhet të
zhvillojnë fillimisht zonat dhe standardet për
nxitjen e eficiencës energjetike në godina.
Bashkitë e brezit duhet të rrisin fillimisht
efikasitetin energjetik në godina me
funksione publike dhe sociale, duke
synuar rigjenerimin e plotë të godinave që
mundësojnë uljen e përdorimit të energjisë
elektrike, duke përdorur burime alternative
energjetike, si dhe duke përmirësuar
infrastrukturën e rrjeteve të brendshme të
godinave.
Bashkitë duhet të vendosin në rregulloret
e tyre të zhvillimit standarde të larta për
efikasitetin energjetik, e si rrjedhojë të
gjitha ndërtimet e reja duhet të plotësojnë
standarde të larta të efikasitetit energjetik.
Në të njëjtën kohë duhet nxitur përdorimi
i tarracave të gjelbëruara me funksione
mikse, si prona të përbashkëta, me hapësira
të dedikuara për panelet diellore dhe me
shërbime mbështetëse. Bashkitë e brezit
duhet të zhvillojnë standarde klasifikuese e
diferencuese për zhvillimin e blloqeve të reja të
banimit me certifikata “green/të gjelbra”, duke
ofruar taksim të diferencuar për përdorimin e
këtyre aseteve.
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Lëvizshmëria në qendrat urbane
Planet e lëvizshmërisë urbane duhet të
mbulojnë të gjitha format dhe mënyrat e
transportit për të gjithë aglomerimet urbane
e rajonale, duke përfshirë lëvizjen me
automjete private dhe publike, të pasagjerëve
dhe të mallrave, të motorizuara ose jo të
motorizuara, në lëvizje apo në zona parkimi.
Qendrat urbane duhet të zhvillojnë sistemet
unazore rrugore, polet multimodale të
shkëmbimit të mënyrave të transportit, të
shoqëruara me zona parkimi masive pranë
akseve kryesore hyrëse-dalëse. Bashkitë
duhet të garantojnë eficiencë për mënyrat e
transportit publik, duke siguruar rrjete dhe
nyje eficiente shkëmbimi.
Sistemet e trasportit publik duhet të
garantojnë siguri dhe eficiencë në përdorim,
për të garantuar flukse masive lëvizjeje.
Këto rrjete duhet të shërbehen me akse
të dedikuara dhe stacione të shpeshta
shkëmbimi të pajisura me sistem informimi.
Rrjetet e lëvizshmërisë së qendrave duhet të
ndërthurin flukset e lëvizjes jashtë urbane
me ato urbane, duke krijuar nyje multimodale
lëvizshmërie në polet strategjike ku lidhen
sistemet unazore dhe akset primare
rrugore rajonale. Lidhja dhe harmonizimi i
lëvizshmërisë urbane duhet të ndërthurë
skema dhe rregulla të qarta për:
• lëvizjen e motorizuar të banorëve;
• logjistikën urbane;
• lëvizjen me mjete publike;
• mënyrat alternative të lëvizjes pa
ndotje mjedisore.
Polet dhe zonat strategjike të densifikimit
urban duhet të mbështeten me transport
publik eficient dhe me korsi të specializuara,
që nxitin mundësinë e përdorimit të tyre për
lëvizjet e punësimit dhe të turizmit.
Transporti publik në qendrat urbane
Qendrat urbane duhet të sigurojnë hapësira
dhe rrjete të dedikuara për të lidhur zonat e

punësimit me zonat e banimit, ku korsitë e
dedikuara do të rrisin eficencën e lëvizjes për
punësim në korridoret strategjike (primare)
urbane, duke garantuar plotësimin e nevojës
për stacione të transportit publik brenda
distancave prej jo më shumë se 300 metra
ose/dhe jo më tepër se 10-12 minuta ecje në
këmbë.
Korridoret strategjike me flukse lëvizje me
më tepër se 30.000-40.000 pasagjerë/ditë
në lëvizje të drejtuar në një kah, duhet të
shoqërohen me transport publik me linja të
dedikuara parësore, kurse flukset nën 10.000
përdorues ditorë duhet të mbështeten me
transport alternativ, si taksi, mjete private të
motorizuara dhe biçikleta.
Bashkitë duhet të marrin masa për
evidentimin e zonave për zhvillim në të
ardhmen, duke garantuar në të njëjtën
kohë ruajtjen e hapësirave të korridoreve të
transportit publik, moslejimin e zhvillimit
paraprak urban në këto akse strategjike,
pajisjen me zona buferike, dërgimin e
infrastrukturës së nëntokës në nyjat kryesore
para zhvillimit të këtyre rrjeteve.
Lëvizja në qendrat urbane duhet të zhvillohet
jo vetëm drejt mjeteve të motorizuara, por ajo
duhet të nxisë po ashtu lëvizjen me biçikleta,
duke siguruar infrastrukturën e nevojshme
rrugore, zonat e parkimit masiv, mjedise të
përshtatshme për parkim gjatë orareve të
punësimit, si dhe pika për biçikleta me qira.

Itineraret rajonale për lëvizjen me biçikleta
Itineraret e lëvizjes me biçikleta jashtë zonave
urbane, duhet të jenë të përshtatura me korsi
të specializuara, larg lëvizjes së automjeteve,
për të bërë sa më të sigurt dhe sa më të
këndshme lëvizjen.
Sugjerohet zhvillimi i itinerareve të lëvizjes
unazore për biçikletat, përgjatë vijave ujore,
lumenjve, liqeneve, bregdetit dhe zonave
të mbrojtura, duke lidhur elementet e
rëndësishme natyrore, urbane e kulturore, si
dhe duke bërë ndërlidhjen e tyre me parqet
natyrore rajonale.
Kalimet pranë infrastrukturës rrugore,
duhet të projektohen në mënyrë të tillë që
të garantojnë një nivel të lartë sigurie për
përdoruesit e biçikletave, duke krijuar barriera
ndarëse. Stacionet e biçikletave të qendrave
urbane duhet të jenë të bashkëngjitura
me stacione shërbimi të mënyrave të tjera
të transportit. Stacionet e biçikletave për
itineraret e distancave të largëta, mund të
mbulojnë rreze veprimi jo më të madhe se
6-8 km. Ato duhet të ofrojnë mundësi për
shkëmbimin e mjeteve të transportit pa patur
nevojë për të kthyer përdoruesin në pikën
parësore të udhëtimit për dorëzimin e mjetit
lëvizës.
Lëvizshmëria këmbësore në qendrat
urbane

Zhvillimi i akseve rrugore duhet të garantojë
mbrojtjen e nevojshme për të siguruar ecje
të sigurt në krah të automjeteve. Korsitë e
biçikletave duhet të zhvillohen në mënyrë
të tillë që të mund të garantojnë informim
për lëvizjen. Kryqëzimet rrugore duhet të
ritrajtohen për të mbështetur këto forma
lëvizje. Bashkitë duhet të zhvillojnë rregullore
të qarta për vendosjen e zonave të parkimit të
biçikletave pranë qendrave të punësimit dhe
institucioneve publike.

Qendrat parësore, dytësore dhe lokale duhet
t’i japin përparësi lëvizshmërisë këmbësore.
Bashkitë duhet të krijojnë kushte dhe
rregullore zhvillimi për:

Zonat e reja të urbanizimit duhet të zhvillohen
në mënyrë të tillë, që të garantojnë hapësira
dhe zona buferike për kalimin e korsive të
dedikuara për transportin publik.

• Lëvizshmëria këmbësore duhet të
mbështetet në akses të sigurt gjatë orëve të
vona, duke mundësuar ndriçim dhe mundësi
lëvizjeje për persona me aftësi të kufizuara.

• Krijimin e akseve të shpejta të lëvizjes
ndërmjet blloqeve të banimit për këmbësorët,
nëpërmjet eliminimit të barrierave në blloqet
e banimit, si p.sh.: heqja e mureve ndarëse
jashtë pronave private, eliminimi i pengesave
ndërlidhëse midis blloqeve të banimit.
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RT3- Konsolidimi dhe rigjenerimi i
qendrave rurale

aktuale, nëse këto të fundit mbartin vlera
kulturore, historike e arkitektonike.

Rigjenerimi i qendrave rurale do të
realizohet duke nxitur krijimin e hapësirave
të përbashkëta, duke eliminuar kufijtë
hapësinorë (si mure ndarës, gardhe dhe
kangjella), duke krijuar zona e hapësira
shërbimesh kolektive për komunitetin si dhe
duke krijuar më tepër hapësira rekreative dhe
parqe urbane.

Ndërtimi i zonave të reja të banimit në
qendrat rurale duhet t’i përgjigjet nevojës
për zhvillim jashtë zonave të urbanizimit
vetëm pasi të ketë përfunduar shfrytëzimi
i plotë i territorit urban referuar PPV-ve. Ai
duhet të zhvillohet duke iu bashkëngjitur
zonave tradicionale për të nxitur punësimin,
shërbimin dhe cilësinë e këtyre qendrave, si
dhe duke ulur shpenzimet në infrastrukturë.
Zhvillimi i kërkesës duhet të drejtohet drejt
tokave jobujqësore, duke mos dëmtuar
bujqësinë, mjedisin ujor dhe burimet
natyrore. Në pamundësi për zhvillim në toka
jobujqësore, presioni i kërkesës duhet të
drejtohet në tokat që kanë humbur bonitetin
e përdorimit bujqësor.

Zonat për densifikim në qendrat rurale
duhet të jenë pjesë e zonave të urbanizuara
të njësive lokale administrative. Hapësirat
e patrajtuara në zonat e urbanizuara, duhet
të nxiten për densifikim urban nëpërmjet
përdorimit të ligjit të planifikimit të territorit
apo instrumenteve të tjera të menaxhimit të
tokës. Këto zona/troje duhet të kenë dalë nga
fondi i menaxhimit të tokave bujqësore apo të
jenë pjesë e hartës së zonave të urbanizuara.
Gjithashtu, zonat informale duhet të trajtohen
pas vendosjes së tyre brenda poligoneve të
zonave të urbanizuara të sistemit GIS të njësive
administrative lokale.
Kërkesa për banim në zonat rurale duhet
të drejtohet në zonat e densifikimit, duke iu
përgjigjur nevojave për të mbushur hapësirat
e pabanuara aktuale, mbështetur nga polet
e rigjenerimit të qendrave me hapësira dhe
shërbime sociale. Planet e përgjithshme
vendore (PPV) duhet të sigurojnë dhe të
ndihmojnë zhvillimin brenda vendbanimeve
lokale. Gjithashtu ripërdorimi dhe efikasiteti i
godinave ekzistuese duhet të inkurajohen aty
ku është e mundur, në vend që të ndërtohen
godina të reja.
Kërkesa për zhvillim duhet të përputhet
me frymën e arkitekturës tradicionale dhe
rurale, duke krijuar harmonizim midis këtyre
qendrave rurale dhe duke mos dëmtuar
karakterin rural të zonës. Zhvillimet e reja
urbane duhet të përshtaten me natyrën,
duhet të mos cenojnë siluetën natyrore, si
dhe duhet të zhvillohen me materiale lokale.
Përmasat dhe format e zhvillimeve të reja
duhet të jenë në harmoni me zhvillimet
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Shtëpitë e pushimit mund të kenë një
ndikim pozitiv ose negativ në zonat rurale.
Të vendosura dhe të përshtatura në zonat
rurale, këto banesa mund t’i zhvillojnë
strukturalisht zonat e dobëta rurale në
terma ekonomikë, por mund të shkaktojnë
edhe efekte negative për banorët e
përhershëm. Një qasje e balancuar për
furnizimin me infrastrukturë për shtëpitë
e pushimit (të cilat mund të përfshijnë
shtëpitë individuale të pushimit, skemat
e strehimit, grupimet apo akomodimin
turistik), duhet të pasqyrohen në planet e
zhvillimit, duke marrë parasysh identifikimin
e potencialeve për shtëpitë e pushimit, në
mënyrë që të përshtatet me zhvillimin e këtyre
njësive.
Zhvillimi duhet të jetë i përshtatshëm dhe i tillë
që të mos dëmtojë peizazhin. Bashkitë duhet
të marrin masa në menaxhimin e mbetjeve
dhe infrastrukturës së ardhshme mbi këto
struktura, duke detyruar zhvillimin e skemave
të pavarura, të vetëfinancuara private, për
plotësimin e nevojave të shtuara sezonale.
Zonat me banesa karakteristike, me
arkitekturë tradicionale dhe monumentale
Zhvillimet e reja, në trajtën e restaurimeve
apo ndërtimeve të reja, në zonat me status
mbrojtje, shpallur në bazë të legislacionit

sektorial për trashëgiminë kulturore, duhet të
zbatojnë planet e menaxhimit dhe rregulloret
përkatëse, si edhe legjislacionin sektorial
në tërësi. Ndërsa zhvillimet e reja në zonat
përreth atyre me status mbrojtje duhet të
respektojnë orientimet e këtij plani, deri në
miratimin e planeve të përgjithshme vendore,
apo planeve të detajuara për zonat e rëndësisë
kombëtare, sipas vendndodhjes specifike.
Rregullorja për zbatimin e planeve të
përgjithshme vendore duhet të mbështetet
patjetër në orientimet e PINs Bregdetit.
Rregullorja për zbatimin e planeve të detajuara
për zonat e rëndësisë kombëtare, duhet
gjithashtu patjetër të ndërtohet duke u bazuar
në orientimet e këtij Plani, si korniza bazë
orientuese për zhvillimet në territorin e brezit
bregdetar.
Në ato njësi ku ka prezencë të arkitekturës
tradicionale dhe monumente të kulturës,
zhvillimet e reja duhet të projektohen në
harmoni dhe në respekt të parimeve të
arkitekturës tradicionale, dhe morfologjisë së
zhvillimit historik urban të asaj njësie. Në raste
të tilla, arkitektura e re duhet të këshillohet
nga ekspertë të trashëgimisë arkitektonike.
Në bazë të karakteristikave të secilit
vendbanim, zhvillimet e reja duhet t’i
përshtaten morfologjisë ubane, silluetës dhe
arkitekturës tradicionale, duke respektuar
lartësinë, volumin, largësinë nga objektet
fqinjë, muret rrethuese etj.
Njësitë e qeverisjes vendore, apo autoritetet
përgjegjëse sipas rastit, duhet të kujdesen
për përfshirjen në rregulloret respektive të
rregullave që kërkojnë respektimin e traditës
arkitekturore të vendbanimit, ku materialet e
ndërtimit, teknika e ndërtimit dhe tonalitet e
ngjyrave që karakterizojnë ndërtimet gjejnë
vazhdimësi.
Njësitë e qeverisjes vendore, apo autoritetet
përgjegjëse sipas rastit, duhet të formulojnë
rregulla specifike për të përshtatur ndërtimet
ekzistuese të papërdorura apo të braktisura,
sipas tipologjive që sjell arkitektura
tipike e vendbanimeve. Kjo masë është e
domosdoshme, në mënyrë që të arrihet

harmonia arkitektonike e vendbanimit, ç’ka
do të ketë ndikim edhe në zhvillimin e turizmit
përmes vlerave tradicionale.
Njësitë e qeverisjes vendore, apo autoritetet
përgjegjëse sipas rastit, duhet t’i shoqërojnë
rregulloret arkitektonike edhe me masa
incentivuese dhe mbështetëse për pronarët
e ndërtesave ekzistuese e të braktisura, në
mënyrë që të stimulohen për të kryer punimet
e nevojshme harmonizuese. Masa të tilla do
të konsolidonin zhvillimet urbane dhe do të
përmirësonin ndjeshëm cilësinë urbane e
arkitektonike të vendbanimeve. Nga ana tjetër
do të zvogëlohej presioni për shtrirje urbane
në dëm të tokave të destinuara për prodhim.
Rezidencat e banimit dhe ndërtesat e
zhvilluara për qëllim turistik duhet të jenë të
përziera në brendësi të lagjeve dhe zonave të
përhershme të banimit.
Nuk këshillohet krijimi i nukleve të reja
turistike në territore pa infrastrukturë publike,
kanalizime, ujësjellës, elektricitet, rrugë
automobilistike, e të tjera të ngjashme, të cilat
janë bazë për funksionimin e një vendbanimi.
Procesi i planifikimit të territorit duhet
të udhëhiqet nga parimi i përdorimeve të
përziera, ku njësitë e banimit dhe strukturat e
destinuara për shërbime turistike të gjenden
të përziera së bashku apo në afërsi të njëratjetrës, për të përfituar nga dinamika e shoshoqit.
Në rast se proceset planifikuese të territorit
shprehen se territore të pazhvilluara duhet
të marrin zhvillim në të ardhmen për të
akomoduar nevojën për shërbime, atëherë,
zhvillimi i tyre duhet t’i nënshtrohet një
planifikimi të detajuar vendor, apo për zonën e
rëndësisë kombëtare, sipas rastit.
Njësitë e qeverisjes vendore, apo autoritetet
përgjegjëse sipas rastit, duhet të ringjallin dhe
promovojnë ngjarjet tradicionale dhe kulturore
të secilit lokalitet (si për shembull festivalet).
Kjo do të ndihmojë në zhvillimin e ekonomisë
lokale, tërheqjen e turistëve vendas dhe të huaj
përgjatë gjithë vitit dhe jo vetëm gjatë sezonit
veror, si dhe do të ndikojë drejtpërdrejt në
përmirësimin e jetës sociale në këto lokalitete.
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Shtrirja/zgjerimi i vendbanimeve
Duhet që fillimisht të densifikohen zonat e
urbanizuara ekzistuese dhe më pas të shkohet
drejt zgjerimit në territore të reja të lira, në
periferi të qendrave të banimit. Kjo qasje
do të mundësojë konsolidimin e territorit të
urbanizuar dhe ruajtjen sa më gjatë të tokave
të prodhimit.
Kthimi i vëmendjes drejt vendbanimeve të
braktisura, apo me tendencë depopullimi,
në brendësi të territorit bregdetar, mund të
arrihet duke ofruar incentiva për një zhvillim
të turizmit bregdetar të alternuar me tipologji
të tjera turizmi, si p.sh., ai malor, i natyrës dhe
aventurës, kulinarisë etj.
Përdorimi/konsolidimi i tokës bujqësore
Bashkitë e brezit, mbështetur në planet e
përgjithshme vendore (PPV), duhet të marrin
parasysh mundësitë e ndryshme të zhvillimit
të territoreve rurale. Kjo përqasje kërkon
përgjigje të ndryshme, në lidhje me kontekstet
hapësinore rurale, për ekonomizimin e
përdorimit të tokës bujqësore, hapësirës
së strehimit dhe të shërbimeve të ofruara.
Bashkitë duhet të prioritarizojnë përdorimin e
tokës bujqësore, duke u bazuar në tipologjitë e
mëposhtme:
Zonat rurale nën ndikim të fortë urban, zonat
periurbane janë zonat periferike urbane nën
ndikim të lartë nga urbanizimi, ku presioni
i zhvillimit dhe i aktiviteteve urbane ka një
ndikim të fortë mbi përdorimin e tokës.
Zhvillimi dhe përdorimi i tokës në zonat
periurbane duhet të drejtohet për përdorimin e
tyre si zona buferike për frenimin e zgjerimit të
urbanizimit, nëpërmjet instrumenteve, si:
• vija e gjelbër, kufizuese e zonave të
urbanizuara;
• nxitësit ekonomikë dhe ligjorë, të cilët duhet
të përdoren për t’i dhënë përparësi këtyre
zonave në funksion të zhvillimit rural me
shërbime, si: tregje rajonale, bujqësi urbane,
agroturizëm, rekreacion dhe shërbime në
ndihmë të zhvillimit të qëndrueshëm etj., për
të nxitur ndërveprimin midis zonave urbane
dhe atyre rurale.
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Zonat nën ndikim të fortë rural, zonat e
agrikulturës, janë zonat me fokus zhvillimin e
agrikulturës, ku të ardhurat kryesore nxirren
nga bujqësia. Përdorimi i tokës në këto
territore duhet të orientohet larg presionit
të aktiviteteve urbane. Bashkitë e brezit,
nëpërmjet Planeve të Përgjithshme Vendore
(PPV), në këto territore duhet të kthejnë në
prioritet aktivitetin bujqësor, duke shmangur
lindjen dhe shpërhapjen e urbanizimit. Kushtet
dhe rregulloret e planifikimit duhet të lejojnë
vetëm zhvillimin e aktiviteteve të lidhura me
këto funksione.
Zonat rurale margjinale, agrokulturorenatyrore, të cilat kanë strukturë zhvillimi
bujqësor të dobët ose zhvillim të urbanizimit
të shpërbërë, duhet të zhvillohen me fokus
drejt mundësive të mbështetjes së bujqësisë,
si zona rezervë të agrikulturës dhe natyrës.
Përfitimi do të mundësohet nga përdorimi
i territorit në sipërfaqe të mëdha kryesisht
në funksione me fokus natyrën, si rezervate
apo hapësira në shërbim të mjedisit dhe
ekoturizmit, hapësira në shërbim të pyjeve
të kultivuar, pemëtari, zona në mbështetje
të bujqësisë me hapësira të nevojshme për
speciet e kultivuara që kërkojnë territore të
mëdha.
Zonat e lira natyrore dhe zonat e mbrojtura
natyrore janë pjesa periferike e ndikimit të
presionit urban dhe rural. Këto territore duhet
të mbahen në mbrojtje dhe të ruhen nga
zhvillimet urbane. Ndërlidhja dhe shërbimi i
këtyre zonave me zonat e urbanizuara duhet
të ketë në fokus funksionet rekreative dhe
turizmin natyror. Shërbimet dhe infrastruktura
e këtyre zonave duhet të shoqërohet me
tabela informuese si dhe me shërbime të
përkohshme në funksion të turizmit natyror.
Sugjerohet përdorimi me koeficient minimal
shfrytëzimi i këtyre hapësirave në mbrojtje
të ekosistemeve. Zonat me fokus mbrojtjen
nga zhvillimi janë: deltat e lumenjve, zonat
ligatinore, sistemi dhe burimet ujore, pyjet
bregdetare, vargmalet dhe kodrat periferike.

Menaxhimi i tokës bujqësore
Do të realizohet nëpërmjet instrumentit te
“konsolidimit” për të krijuar një sektor agrar
konkurrues, me fokus zhvillimi drejt rritjes së
sipërfaqeve të parcelave të fragmentarizuara
të tokës, për përdorim bujqësor në zonat
rurale.
Ministria e linjës dhe bashkitë e brezit duhet
të zhvillojnë programe dhe projekte të bazuara
mbi këtë instrument, për të krijuar mundësi
për unifikim të parcelave të tokës bujqësore,
duke nxitur aglomerimet me shërbime të
njëjta, me synim krijimin e sipërfaqeve me tokë
të punueshme me produkt të njëjtë në 5-7 ha.
Si fillim, rekomandohet të realizohen
projekte pilote fillestare, për të zhvilluar më
pas programe të plota të konsolidimit, për
menaxhim të tokës bujqësore në shkallë
rajonale.
Bashkitë e brezit duhet të krijojnë dhe
zhvillojnë fondin dhe bordin e menaxhimit të
tokës bujqësore, me buxhete të paracaktuara
përdorimi. Mënyra më efektive e ndërtimit
të këtij instrumenti të zhvillimit rural është
konsolidimi i plotë dhe gjithëpërfshirës,
por ekzistojnë edhe mundësi të tjera si,
konsolidimi i thjeshtëzuar apo konsolidimi
i grupimeve vullnetare. Bashkitë nxiten të
zhvillojnë paraprakisht projekte pilote, e më
pas të aplikojnë konsolidimin në shkallë të
gjerë.

RT4- Zhvillimi i poleve bujqësore
rajonale
Fermat bujqësore janë aktorë kryesorë
në nxitjen e aktiviteteve ekonomike në
zonat rurale. Trajtimi i përmasave dhe i
vendndodhjeve të tyre duhet të lejojë që
fermerët të jenë në gjendje të ndryshojnë
aktivitetet e prodhimit sipas nevojave.
Bashkitë duhet të prioritarizojnë investimet,
duke përmbledhur zhvillimet ekonomike në
pole territoriale me funksione mikse sipas
nevojave. Zhvillimi i këtyre poleve duhet
të bazohet në kushtet e paracaktuara të
përdorimit të territorit.

Funksionet e zonave për aktivitete paraqiten si
më poshtë:
• Zonat periferike (periurbane) duhet të
shfrytëzohen për aktivitete të specializuara në
agroturizëm rural-urban, shërbime bujqësie
urbane, tregje apo shërbime të cilat mund
të ndihmojnë në lidhjen e zonave urbane me
zonat rurale.
Shfrytëzimi dhe zhvillimi i këtyre hapësirave
territoriale, duhet të drejtohet nga bashkitë
nëpërmjet politikave dhe rregulloreve të
diferencuara, fiskale apo ligjore për përdorime
që kanë në fokus krijimin e aktiviteteve të
sipërpërmendura.
• Zonat rurale duhet të zhvillohen mbi
një vizion të qartë ndërveprimi në rrjet të
industrisë bujqësore, për krijimin e ekonomisë
së shkallës në bujqësi. Bashkitë sugjerohet
të përdorin instrumente të zhvillimit, si:
konsolidimi dhe menaxhimi i tokës bujqësore,
partneriteti publik-privat, kooperativat dhe
rajonalizimi i prodhimit bujqësor.
Bashkitë rekomandohen të nxisin:
• Zhvillimin e rrjetit dhe infrastrukturës
shpërndarëse të produkteve ushqimore si
pikat e grumbullimit e përpunimit, paketimit e
magazinimit dhe shpërndarjes së produkteve
në tregjet e qendrave urbane.
• Zhvillimin e infrastrukturës për riciklimin,
duke krijuar rrjetin e pikave të kompostimit,
riciklimit dhe ripërdorimit të mbetjeve
natyrore, për të nxitur një ekonomi rurale me
cikël të mbyllur në nivel lokal dhe rajonal.
• Rigjenerimin e infrastrukturës së sistemeve
vaditëse të tokës bujqësore.
Bashkitë e brezit bregdetar duhet të zhvillojnë
projekte për të realizuar sisteme të integruara
vaditje rajonale. Këto sisteme duhet të
mbrohen me zona buferike dhe të monitorohen
nga ndotjet mbi dhe nëntokësore, si dhe nga
ndërtimet urbane në afërsi të tyre.
Zhvillimi i sistemeve të vaditjes si dhe të
kullim-drenazhimit duhet të ripërtërihet duke
nisur nga: rizhvillimi i sistemit të pompimit
të rezervuarëve, pastrimi i rezervuarëve të
mbetur aktiv, pastrimi i piletave të shkarkimeve,
kanaleve vaditëse/kulluese dhe sistemeve të
tyre të kontrollit të qendërzuar, ndërtimit të
puseve të ujit të kontrolluar dhe të certifikuar.
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RT5- Zonat e zhvillimit ekonomik
Zonat e zhvillimit ekonomik, me përqendrim
aktivitetesh ekonomike, janë pjesë integrale
e një pjese të konsiderueshme të brezit
bregdetar. Bashkitë e brezit, ku hasen këto
zhvillime, duhet të nxisin dhe zhvillojnë
aglomerime gjeografike për akomodimin e
ndërmarrjeve rajonale.
Zhvillimet e ardhshme të këtyre territoreve,
brenda dhe jashtë qendrave urbane, duhet
të orientohen drejt aksesit të shpejtë pranë
akseve rrugore dhe hekurudhore, të cilat
janë tashmë të formuara. Megjithatë,
zhvillimi duhet të jetë i tillë që të mos lejojë
shpërhapjen e urbanizimit në fasha lineare
të vazhduara, që shfrytëzojnë vetëm brezin
e parë të përdorimit të korridoreve rrugore,
por duke zhvilluar pole të konsoliduara
territoriale. Mbështetja e tyre me zona
ndihmëse në brendësi të territorit duhet
nxitur duke ndërtuar fasha të dyta e të treta,
që do të shërbejnë për të zhvilluar shërbimet
e ardhshme, si dhe për të krijuar mundësinë
e ndërveprimit ndërmjet tyre për shërbime
dhe infrastrukturë.
Synohet përqendrim i funksioneve të
shërbimeve, ndalim i shtrirjes lineare
përgjatë rrugëve nacionale, krijimi i fashave/
barrierave me zona të gjelbra ndarëse, si
dhe fuqizimi i zonave natyrore pranë këtyre
territoreve. PPV-të e bashkive të brezit
bregdetar duhet t’i paraqesin këto territore
mbështetëse për strukturat e biznesit.
Për të mundësuar realizimin e sa më
sipër, bashkitë e brezit duhet të ofrojnë
për bizneset e së ardhmes hapësira të një
cilësie të mirë, madhësie dhe rangu të
përshtatshëm me natyrën e tyre. Në varësi
të përparësive të secilës qendër urbane dhe
të hierarkisë së tyre (sipas përcaktimeve
të PPK-së dhe PINs-it), këto NjQV duhet të
garantojnë:
• Zhvillimin e hapësirave konkurruese dhe
tërheqëse për zonat qendrore të biznesit,
parqet industriale e teknologjike, zonat
e zhvillimit të NVM-ve, të cilat mund të
tërheqin dhe të akomodojnë biznese të
ndryshme e me nevoja specifike.
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• Zyra shërbimi që mbulojnë nevojat e
biznesit për shërbime administrative.
• Rrjete infrastrukturore, mbi e
nëntokësore, eficiencë në lëvizshmëri dhe
në furnizim me energji, ujë, gaz, rrjet
kanalizimesh etj.
• Sistem efektiv transporti publik që siguron
mundësi kombinimi të modaliteteve
të ndryshëm.
• Rrjete telekomunikacioni TIK që
garantojnë lidhje dhe shkëmbime të shpejta
në rang global.
• Mjedis natyror e urban të cilësisë së lartë,
të pasuruar në asete natyrore dhe fizike, me
ndërlidhje e mënyra lëvizje që nuk krijojnë
ndotje dhe ndikim negativ.
• Bashkitë e brezit duhet të marrin në
konsideratë dhe të propozojnë mënyrat për
shmangien e riskut të shtuar nga faktorët
dhe fatkeqësitë natyrore në këto zona.
Propozohet të zhvillohen infrastruktura të
posaçme në mbështetje dhe mbrojtje të
këtyre investimeve strategjike me rëndësi
rajonale dhe kombëtare.
• Planet e Përgjithshme Vendore (PPV) të
bashkive të brezit duhet të parashikojnë dhe
paraqesin zonat e propozuara të zhvillimit
ekonomik dhe zonat përkatëse buferike, për
zgjerime në të ardhmen.
“Zonë me specifikë zhvillimi” - Është
një njësi territoriale funksionale, që
përfshin pjesë të një ose më shumë
njësive të vetëqeverisjes vendore brenda
një poli zhvillimi, me tipare të ngjashme
të aglomerimeve urbane. Këto territore
kur paraqesin potencial të zhvillimit me
fokus drejt specializimit ekonomik duhet
të shoqërohen me akses të shpejtë,
duke garantuar akse transporti dhe nyje
shkëmbimi eficiente.
Ato duhet të mbështeten me infrastrukturën
e nevojshme si: korsi të dedikuara për mjetet
e transportit publik, rrjete kanalizimesh,
furnizim me ujë, rrjete elektriciteti dhe lidhje
të shpejta të infrastrukturës TIK.

Përdorimi i territorit në këto zona duhet të
zhvillohet me funksione mikse shërbimesh që
garantojnë ekonomi shkalle, siguri dhe kushte
të mjaftueshme çlodhjeje për përdoruesit.
Zhvillimi i hapësirës duhet të jetë i tillë që
të garantojë vazhdimësinë e përdorimit të
zonës gjatë gjithë ditës, duke u shërbyer me
funksione mikse mbështetëse.
Zonat e panaireve dhe eventeve massive
duhet të zhvillohen pranë poleve primare
të shkëmbimit të mjeteve të transportit, si
qendra multimodale, stacione qendrore apo
dytësore, duke krijuar mundësi të shtuara për
lëvizjen e flukseve masive dhe duke siguruar
hapësira të nevojshme parkimi për të gjitha
nevojat. Këto territore duhet të garantojnë
siguri përdorimi dhe funksione diverse në
përdorim të territorit, duke garantuar zhvillim
të disa tipologjive të eventeve në të njëjtën
kohë. Qendrat tregtare duhet të zhvillohen
brenda kufijve të urbanizimit dhe sistemeve
unazore të transportit, ato duhet të shërbejnë
si pole të reja për tërheqjen dhe zhvillimin
e zonave të reja urbane të mbështetura me
transport eficient.
Zonat portuale kombëtare si porta
strategjike hyrëse duhet të garantojnë
aksesin e shpejtë të mallrave dhe mjeteve
në rajon. Këto hapësira duhet të pajisjen
me infrastrukturë bashkëkohore, për të
përballuar volumet e shtuara të udhëtarëve
dhe të mallrave në të ardhmen. Këto zona
portuale duhet të garantojnë zhvillim të tillë
që adresojnë nevojat e komunitetit për mjedis
të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, duke
siguruar përpunimin e mallrave dhe lëndëve
primare jashtë qendrave urbane.
Zonat e stacionimit duhet të zhvillohen me
hapësira për magazinim dhe menaxhim të
flukseve, duke u mbështetur me zona rezervë
për shtimin e kapaciteteve në raport me
flukset deri në 2030.
Hapësira portuale e menaxhimit të flukseve
të udhëtarëve, të turistëve e anijeve të mëdha
turistike (‘cruiser’) dhe të jahteve, duhet të
krijojë akses të hapur për ndërlidhje me
qytetin, për të rritur atraksionin midis portit
e qytetit, si dhe për të zhvilluar ekonominë

lokale, kudo ku këto hapësira portuale
ndodhen.
Ato duhet të krijojë akses dhe stacionim për:
1. stacion udhëtarësh, për ankorim të anijeve
të udhëtimit me përmasa mesatare e të vogla;
2. stacion turistik, për ankorim të anijeve të
mëdha turistike (‘cruiser’);
3. zonë portuale shërbimi e përpunimi, për
ankorim të kontenierëve kargo;
4. zonë portuale shërbimi, për ankorim të
flotës së peshkimit;
5. zonë portuale turistike, për ankorim jahtesh.

RT6- Zhvillimi i poleve me karakter
turistik e çlodhës
Krijimi dhe zhvillimi i poleve turistike duhet
të shoqërohet me shërbime cilësore në
infrastrukturë fizike dhe elektronike. Zonat
dhe polet turistike duhet të pajisen fillimisht
me infrastrukturë që mundëson akses të
shpejtë me transport publik dhe lidhjen me
nyjet multimodalale të shkëmbimit të mjeteve
të lëvizjes. Këto pole duhet të mbështeten me
shërbime në nxitje të turizmit dhe ekonomisë
bazuar në tipologjitë e zhvillimit, kushtet
gjeografike, social-kulturore dhe mjedisore.
Synohet zhvillimi i poleve turistike duke lidhur
potencialet gjeografike, fizike, njerëzore e
kulturore bazuar në:
• Rigjenerimin dhe zhvillimin e aseteve
territoriale natyrore, historike-kulturore në
shërbim të turizmit, duke ofruar siguri dhe
akses të shpejtë me qendrat e banimit; lidhje
fizike eficiente rrugore ose/dhe hekurudhore,
zona parkimi masive mbi apo nëntokë,
transport publik dhe infrastrukturë elektronike
për akses me tregun global; shërbime
eficiente; infrastrukturë informuese (zyra
informacioni) dhe guida shoqëruese turistike
të certifikuara.
• Promovimin e zonave turistike me
organizimin e eventeve kulturore e sociale
dhe kthimin objekteve historike në qendra
muzeale, mjedise kulturore dhe hapësira
ekspozimi. Kjo kërkon rivitalizimin e godinave
social-kulturore, duke rigjeneruar fasadat,
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lidhjen me rrjetin energjetik, përdorimin e
sistemeve të ventilimit dhe mënyra alternative
furnizimi me energji (panele diellore) për
të rritur eficiencën energjetike. Kërkon
zhvillimin e qendrave të biznesit pranë poleve
të zhvillimit ekonomik, si dhe krijimin e zonave
të panaireve, eventeve dhe konferencave, të
mbështetura nga aksesi i shpejtë dhe hoteleria
cilësore e certifikuar për këto shërbime.
• Organizimin e festivaleve të hapura dhe
eventeve të shumëllojshme që promovojnë
kulinarinë, kulturën, folklorin, traditën dhe
historinë e qendrave urbane dhe/ose rurale.
Këto aktivitete duhet të mundësojnë lidhjen
e shërbimeve të ofruara me funksionet e
qendrave urbane e rurale, për të krijuar
ekonomi shkalle, siguri dhe eficiencë
maksimale.
• Krijimin e zonave me karakter rinor,
artistik dhe kreativ, ku promovohet kultura
dhe arti, duke rivitalizuar godinat, sheshet
pedonale, infrastruktura dhe pikat e informimit
si dhe duke zhvilluar kapacitetet e burimeve
menaxheriale, për të ofruar shërbime me
fokus kulturën, artin dhe traditën. P.sh. “lagjet
krijuese” që nxisin përhapjen e kulturës
nëpërmjet muzikës, pikturës, poezisë e artit
të aplikuar, duhet të krijohen në bashkëpunim
me ngritjen e kapaciteteve njerëzore lokale,
zonave të promovimit të zejeve dhe zonave në
shërbim të kulturës dhe trashëgimisë.
Krijimi dhe zhvillimi i tyre duhet të mbështetet
nga programe të bazuara në partneritete
publike-private, të shoqëruara me borde
drejtuese dhe administratë menaxheriale dhe
monitoruese.
• Polet çlodhëse dhe argëtuese në zonat
urbane si ballinat ujore, sheshet urbane
dhe zonat e gjelbra të pushimit në shërbim
të turizmit duhet të pajisen me shërbime
mbështetëse për informacion, siguri, ndihmë
mjekësore, akses të shpejtë dhe transport
publik në funksion të zonave të pushimit
masiv, duke marrë parasysh flukset masive
të turistëve vendas dhe të ardhur në sezonet
e pikut maksimal. Synohet kompaktësimi dhe
ndërlidhja e paketave turistike që krijojnë
ekonomi shkalle dhe masë kritike për

218

shërbimet e turizmit. Zonat dhe polet turistike
duhet të pajisen fillimisht me infrastrukturë,
ku të mundësohet aksesi i shpejtë dhe
multimodaliteti në transport. Këto zona duhet
të mbështeten me shërbime për turizmin,
si dhe me parkime masive për të përballuar
flukset e turistëve.
• Turizmi në zonat natyrore dhe rurale
Këto pole apo/dhe zona bregdetare, fushore,
kodrinore apo malore duhet të zhvillohen
në harmoni me mjedisin, duke ndaluar
zhvillimin e urbanizimit në zona të lira apo
të mbrojtura natyrore. Ato duhet të ruajnë
dhe zhvillojnë shërbime në mbështetje të
karakteristikave dhe tipareve natyrore të
zonës. Zhvillimi i turizmit me fokus natyrën,
përveç përdorimit të aseteve natyrore, duhet
të mbështetet edhe nga funksionet rekreative
si dhe ato të agroturizmit. Zonat turistike
natyrore duhet të lidhen nëpërmjet shtigjeve
natyrore ose korridoreve të gjelbra me zonat
rekreative pranë qendrave urbane-rurale,
me gjeomonumentet natyrore, me objektet
historike-kulturore jashtë qendrave urbane,
me bujtinat e agroturizmit dhe me asetet
rekreative periurbane apo rurale.
Bashkitë e brezit bregdetar duhet të zhvillojnë
infrastrukturën e korridoreve të gjelbërta
përgjatë shtretërve të lumenjve, të pajisur
me infrastrukturë për çiklizëm jashtë
rruge dhe ecje në natyrë. Këto akse lëvizje
duhet të zhvillohen në mënyrë të tillë që të
ofrojnë lëvizje të sigurt dhe ndikim të ulët në
natyrë. Shërbimet që ofrohen në to duhet të
ndërthuren me paketat e shërbimeve në zonat
rurale dhe të trashëgimisë kulturore të rajonit.
Krijimi i infrastrukturës fizike në korridoret
e gjelbër duhet të ndërthuret me zonat që
promovojnë trashëgiminë dhe kulturën. Lëvizja
në këto akse duhet të pajiset me infrastrukturë
informuese fizike dhe virtuale. Për realizimin
e këtyre infrastrukturave dhe shërbimeve,
bashkitë duhet të zhvillojnë projekte
partneriteti publik-privat.
• Zhvillimi i strukturave në funksion të
turizmit, të hotelerisë apo të funksioneve
të tjera të shërbimit masiv, të përkohshme
apo të përhershme, nuk duhet të dëmtojnë
karakterin e territoreve ku zhvillohen, duke

u bazuar në principet e mbrojtjes së pesë
sistemeve territoriale, duke ruajtur distancat
e parashikuara në ligj dhe në rregulloret e
kushtet e ushtrimit të veprimtarive në këto
territore të paracaktuara.
Shërbimet dhe aktivitetet duhet të zhvillohen
në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi për
përdorimin e këtyre territoreve. Këto aktivitete
duhet të mbështeten në modelet e zhvillimit
të biznesit që mbron natyrën, si aktivitete
të turizmit me ndikim të ulët në mjedis,
ekoturizëm, agroturizëm, sporte “outdoor”,
ecje në natyrë, sporte ajrore etj. Këto shërbime
duhet të shoqërohen me qendra informative,
guida, infrastrukturë mbështetëse në shërbim
të sigurisë dhe monitorimit.
• Zonat e turizmit bregdetar
Zonat e plazhit masiv duhet të pajisen me
hapësira dhe infrastrukturë mbështetëse në
shërbim të pushuesve dhe turizmit bregdetar.
Bashkitë mund të përdorin instrumente,
si partneriteti publik-privat apo qiradhënia
afatgjatë, për zhvillimin dhe realizimin e
këtyre shërbimeve.
Shërbimet në këto zona duhet të bazohen në:
- Ligjin për menaxhimin e integruar të
burimeve ujore dhe strategjitë sektoriale të
ministrive të linjës.
- Ligjin për turizmin dhe rregulloret e
udhëzimet e ministrive të linjës dhe bashkive
mbi kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së
stacionit të plazheve.
- Kapacitetet dhe potencialet e densiteteve
të përdorimit dhe shfrytëzimit të hapësirës
bregdetare, si dhe të gjithë potencialin fizik,
territorial dhe njerëzor.
- Matjet e flukseve hyrëse-dalëse të lëvizjes
ndërmjet zonave të plazheve me akset
rrugore parësore, në pikun maksimal dhe
minimal të përdorimit.
- Kapacitetet e shtretërve të pushueseve
në hotele; kapacitetet e vendeve të pushimit
në plazh, në m2/person brenda kapacitetit
mbajtës të zonës.
- Zonat e parkimit të plazheve duhet të
stacionohen pas hapësirave të pyllëzuara
natyrore apo artificiale, jo në territore
bujqësore apo zona të mbrojtura natyrore.
Ato duhet të bazohen mbi analizat e flukseve

të përdorimit të bregdetit nga pushuesit.
Mjediset e parkimit të automjeteve për
përdoruesit e plazheve publike duhet të
jenë të përbashkëta, të monitoruara dhe të
shërbyera me infrastrukturë dhe shërbime
publike të menaxhuara nga bashkitë apo
nëpërmjet partneriteteve publike-private
(PPP).
- Transporti i turistëve nga parkimet publike
në breg, kur këto territore janë në largësi
njëri nga tjetri, duhet të bëhet me mjete pa
ndotje (emetime) ose të krijohen mundësi
për ecje në natyrë dhe shtigje biçikletash.
Parkimet publike mund të ofrojnë biçikleta
dhe makina elektrike për përdorim ditor.
• Zhvillimi i strukturave turistike duhet
të krijojë sinergji me zonat e banimit
aktual, duke marrë në konsideratë vlerat
arkitektonike, tradicionale e rurale, si dhe
nevojën për të krijuar punësim dhe ekonomi
të qëndrueshme në këto territore. Zhvillimi i
strukturave turistike në zonat bregdetare nuk
duhet të dëmtojë pyjet dhe kurorën e gjelbër
të bregdetit. Ato duhet të orientohen drejt
zhvillimit në brendësi të territorit. Bashkitë
duhet të shmangin krijimin e zonave turistike
të zhvilluara mbi modele urbanizimi, si
“komunitete të mbyllura” (vendbanime të
përkohshme me shtëpi pushimi sezonale).
Këto struktura duhet të ofrojnë shërbime
mikse në funksion të zhvillimit të ekonomisë
së turizmit, rekreacionit e punësimit lokal.
Zhvillimi i këtyre strukturave duhet të
jetë në harmoni me dispozitat ligjore mbi
përdorimin e territorit, si dhe me funksionet
e përcaktuara nga PINs, bazuar në ligjet
sektoriale në fuqi. Zhvillimi i tyre duhet të
realizohet në territore të cilat janë në lartësi
nga niveli i detit, për të shmangur riskun
nga përmbytjet dhe fatkeqësitë natyrore.
Ky sugjerim vlen për territoret e lira pranë
bregdetit, dhe jo për qendrat urbane
tradicionale.
Në fashën e parë të përdorimit të bregdetit,
100 m nga vija bregdetare, sugjerohet të
realizohen shërbime në struktura një deri
dykatëshe, me materiale me impakt të ulët
mjedisor, prej druri apo prej materialesh
të tjera të përkohshme. Shërbimet që janë
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të nevojshme dhe të domosdoshme për
t’u realizuar brenda fashës 100 m nga vija
bregdetare janë: tualetet, dhomat e zhveshjes,
dushet, baret, kioskat, restorantet e shërbimit
të shpejtë, qendrat shëndetësore të ndërhyrjes
së shpejtë, shërbimet e rendit dhe të sigurisë,
qendrat e vrojtimit për emergjencat, hapësirat
sportive pa impakt në mjedis, struktura
mbështetëse për turizmin detar për ankorim
të përkohshëm të varkave, zona parkimi me
infrastrukturë për kampe dhe stacionim/
akomodim me çadra fjetje, zona parkimi të
paasfaltuara për automjete etj.
Fasha e dytë nga 100 m deri në 200 m nga vija
bregdetare, duhet të zhvillohet me struktura
dhe infrastruktura të përhershme, që i vijnë në
shërbim interesit publik, të tilla si ndërtimet
për akomodim turistik, hoteleri, rekreacion
dhe shërbime etj. Këto struktura duhet të
zhvillohen me materiale që respektojnë
arkitekturën tradicionale të zonave përreth,
me standarte të larta bashkëkohore.
Infrastruktura e këtyre strukturave, në energji
elektrike, ujësjellës, kanalizime dhe mbetje
duhet të jetë nën monitorim rigoroz (çdo një
muaj gjatë sezonit turistik dhe çdo tre muaj
gjatë pjesës tjetër të vitit) nga bashkitë,
agjencitë rajonale si dhe nga strukturat
përkatëse të mbrojtjes së mjedisit dhe
konsumatorit.
Këto zhvillime në shërbim të turizmit
duhet të lidhin aktivitetet me zonat e
plazhit, nëpërmjet shtigjeve natyrore të
paasfaltuara, që ofrojnë ecje këmbësorësh,
ecje me biçikleta dhe automjete elektrike
në shërbim të komuniteteve dhe të
përdoruesve. Bashkitë duhet të zhvillojnë
ndërlidhjen e zonave të parkimeve publike
me zonat e turizmit.
Zhvillimet e strukturave turistike të
veçuara jo komplekse, duhet të garantojnë
përdorim të territorit me shërbime mikse,
jo vetëm banesa për përdorim turizmi
fundjave. Ato duhet të jenë të zhvilluara
në zona të përqendruara me funksione
komplementare në shërbim të turistëve
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dhe komunitetit. Zhvillimi në lartësi i tyre
nuk duhet të tejkalojë kurorën e gjelbër
bregdetare.
Zhvillimi i strukturave elitare turistike në
zonat e lira natyrore në bregdet, duhet të
drejtohet drejt investimeve që menaxhojnë
hapësira territoriale më të mëdha se 5 ha,
me kapacitete mbajtëse në përputhje me
mundësitë e zhvillimit të turizmit të zonës.
Këto struktura duhet të kenë përdorim miks
të territorit, me funksione komplementare
të shtuara në rekreacion, sporte, turizëm,
shërbime kulturore e artistike dhe hoteleri
me hapësira me shumë përdorime. Zhvillimi
në lartësi i këtyre strukturave duhet të
jetë në harmoni me siluetën e peizazhit,
si dhe duhet të zhvillohet me materiale që
krijojnë përputhshmëri me mjedisin dhe
arkitekturën lokale. Këto struktura duhet
të garantojnë hapësira të mjaftueshme
për akomodimin e turistëve gjatë sezonit
turistik.
Kufizimi i zhvillimit në vijën bregdetare.
Vija bregdetare është dinamike (në lëvizje të
vazhdueshme) dhe për këtë arsye matet çdo
2 vjet nga institucioni përgjegjës i Shërbimit
Gjeologjik Shqipëtar.
Në mbrojtje të Sistemit Ujor, PINs vendos:
• Vijën Blu, e cila ka për qëllim: mbrojtjen nga
përdorimet e ndaluara të hapësirës së brezit
bregdetar, të përcaktuar sipas legjislacionit
sektorial për mbrojtjen e burimeve ujore;
monitorimin e aktiviteteve për shfrytëzim
ekonomik në hapësirën e brezit bregdetar,
rrjedhat lumore, si dhe rigjenerimin e
korridoreve natyrore që shoqërojnë rrjedhën e
tyre.

RT7- Rrjetet rrugore strategjike
rajonale
Rrjetet rrugore strategjike do të fuqizohen
për të nxitur efikasitetin e lidhjes së
rajonit të bregdetit me akset kombëtare e
ndërkombëtare, duke mundësuar akses
të shpejtë dhe efikas. Këto akse duhet të
mundësojnë lëvizshmërinë e nevojshme
për të shmangur trafikun sezonal, trafikun
jashtëqytetës që kalon tranzit në rajon, si dhe
për të krijuar aksesin e shpejtë në lidhjet e
qendrave urbane me zonat e punësimit.
Bashkitë në bashkëpunim me ministrinë
e linjës duhet të marrin masa për ruajtjen
dhe konservimin e territorit, mbi gjurmët
e akseve rrugore strategjike, për të ulur
kostot e shpronësimeve dhe për të mos
lejuar zhvillimin dhe ndërtimin pranë këtyre
gjurmëve (100 metra në të dy krahët e këtyre
akseve). Zhvillimet informale që preken nga
këto korridore nuk duhet të bëhen pjesë e
procesit të legalizimit. Formalizimi i këtyre
strukturave rrit kostot e shpronësimit.
Zhvillimi i zonave teknologjike të zhvillimit
ekonomik apo të poleve ekonomike rajonale,
duhet të ketë akses të shpejtë me këto akse
nëpërmjet rrugëve lidhëse dytësore. Bashkitë
duhet të promovojnë krijimin e zonave të
grupuara të biznesit dhe të shërbimeve
brenda këtyre kufijve, për efikasitetin e
shfrytëzimit të territorit. Shërbimet dhe
bizneset duhet të përqendrohen në zona
të përbashkëta me degëzime aksesi nga
këto akse strategjike dhe duhet të jenë të
ndërlidhura me rrugë dytësore hyrëse.
Lëvizja e flukseve të mjeteve në akset rrugore
strategjike duhet të ndërlidhet me strategjitë
e transportit të bashkive të brezit bregdetar,
për të krijuar harmoni në qarkullim në pikat
kyçe të lëvizjes.
Sistemet unazore të qendrave urbane të brezit
bregdetar duhet të shoqërohen me zona
parkimesh në pikat e ndërlidhjes me akset
strategjike. Zonat e parkimit duhet të jenë të
pajisura me infrastrukturë dhe shërbime, që
mundësojnë ndërrimin e llojit të automjetit,

si dhe duhet të krijojnë kushtet e nevojshme
të ndërlidhjes së shpejtë me transport publik
drejt qendrave urbane. Territoret e kalimit
të këtyre akseve rrugore strategjike duhet të
mbrohen me zona buferike si: gjelbërim apo
zona me përdorim të detyruar në agrobujqësi,
kurse zhvillimi urban pranë këtyre akseve
duhet shmangur.
Akset rrugore strategjike, duhet të
mundësojnë lëvizshmëri të sigurt dhe efikase,
duke u bazuar në normat e sigurisë për
të garantuar eliminimin e problematikave
në hartën e “pikave të zeza” të aksidenteve
rrugore. Akset rrugore strategjike, duhet
të shmangin zonat e mbrojtura natyrore
dhe duhet të minimizojnë efektet akustike
për zonat urbane-rurale dhe habitatet e
gjallesave të egra.
Sistemi multimodal dhe transporti publik
ndërurban
Sistemi i lëvizshmërisë së shpejtë drejt dhe
prej qendrave urbane bazohet në krijimin e
linjave të transportit efikas, me stacione të
qarta urbane dhe ndërurbane, që mundësojnë
shkëmbimet mes mjeteve të ndryshme të
transportit, nëpërmjet “hubeve” multimodale.
Ndërlidhja e qendrave urbane duhet të
fuqizohet nëpërmjet integrimit të mënyrave
të ndryshme të transportit publik, bazuar në
udhëtimet mbi shina, të mbështetur nga linjat
e autobusëve me stacione multimodale.
Për arritjen e këtij synimi, bashkitë e brezit
bregdetar duhet të nxitin:
• Zhvillimin e qendrave urbane kompakte
dhe efikase të shërbyera nga sisteme
transporti publik, me kapacitete të larta
lidhëse mes poleve urbane e portave hyrëse,
të mbështetura nga zona parkimi për të
përballuar flukset jashtëqytetëse.
• Integrimin e të gjitha sistemeve dhe
shërbimeve në rrjetin e transportit.
Mbështetjen me transport publik të zonave
turistike, të punësimit, shkollimit dhe
shërbimeve.
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• Përmirësimin e mundësive dhe
diversifikimin e zgjedhjes në lëvizshmëri, për
të reduktuar udhëtimet me automjete private
për punësim.
• Promovimin e densiteteve të larta në nyjet e
transportit publik në qendrat urbane.
• Mbrojtjen/ruajtjen e zonave që duhen
rezervuar për zhvillim të korridoreve të
transportit publik në të ardhmen:
- bashkitë duhet të marrin masa për
evidentimin e gjurmëve të akseve të së
ardhmes dhe për moslejimin e zgjerimit
urban mbi këto territore;
- pajisjen me zona buferike dhe dërgimin
paraprak të infrastrukturës së nëntokës në
nyjet kryesore të shkëmbimit të flukseve, për
t’i paraprirë zhvillimit të rrjeteve.
• Planifikimin dhe përcaktimin në
dokumentet e planifikimit të përgjithshëm
vendor, të densiteteve të shtuara në strehim
dhe shërbime në territoret përreth nyjave
strategjike të hub-eve të lëvizjes, për të
mundësuar zhvillimin e kontrolluar të këtyre
hapësirave në të ardhmen.
Nyjet multimodale duhet të planifikohen
dhe të hartëzohen, nga çdo bashki në
bashkëpunim me ministritë e linjës, pranë
akseve kryesore në ndërlidhje me zonat e
banuara me densitet të lartë, të pajisura
paraprakisht me infrastrukturë.
Në këto hapësira të propozuara duhet të
ndalohet rreptësisht zhvillimi dhe ndërtimi
i paplanifikuar, për të mos rritur kostot e
mundshme të shpronësimit në të ardhmen.
Planet e përgjithshme vendore duhet t’i
përcaktojnë paraprakisht këto nyje si zona
me densitet të lartë, ku lejohet zhvillimi
vetëm pasi të ketë përfunduar ndërtimi i tyre
(infrastrukturës së transportit).
Rekomandohet që në territoret përreth këtyre
poleve, PPV-të të prezantojnë instrumente
të menaxhimit të tokës, si ai i zhvillimit me
kushte. Ndërthurja e këtyre zonave me rrjetet
e transportit publik brendaqytetës paraqitet si
detyrim i planeve të përgjithshme vendore për
çdo bashki.
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Lëvizshmëria hekurudhore
Lëvizshmëria hekurudhore duhet të
zhvillohet në raport me lëvizjen e automjeteve
individuale për udhëtime ndërqytetëse, duke
mbajtur parasysh disa kushte, si më poshtë:
• Stacionet multimodale duhet të vendosen
në akset parësore hyrëse të qendrave urbane,
duke u bërë të aksesueshme nga të gjitha
shtresat shoqërore, si dhe për të realizuar
menaxhim të plotë të flukseve. Çdo qendër
urbane/rurale duhet të krijojë polet e lëvizjes
multimodale, duke u bazuar mbi ndërthurjen
e akseve strategjike të lëvizjes rajonale, të
zonave të urbanizuara, të zonave turistike, të
zonave teknologjike të zhvillimit ekonomik
dhe të zonave rekreative.
• Hierarkia e stacioneve multimodale duhet
t’i përgjigjet hierarkisë dhe funksioneve të
qendrave urbane: qendra parësore, qendra
dytësore, qendra terciare, qendra lokale.
• Stacionet hekurudhore duhet të ofrojnë
mundësi për shkëmbim mënyrash transporti,
si: parkime për automjetet individuale, për
taksi, makina me qira, biçikleta etj.
• Zhvillimi i infrastrukturës fizike duhet
të garantojë lëvizje të shpejtë, hapësira
kufizuese si barriera fizike dhe barriera
akustike. Sugjerohet ndërtimi i brezave të
gjelbër, si dhe rekomandohet të shmanget
procesi i legalizimit për strukturat e godinat
që ndodhen brenda rrezes së veprimit të
lëvizjes hekurudhore.
• Lëvizja hekurudhore duhet të mundësojë
shkëmbimin e linjave të udhëtimit, si për
mallra ashtu edhe për pasagjerë.
Rekomandohet që për linjat e transportit të
mallrave, zhvillimi të kryhet i fazuar në kohë,
si fillim duke ruajtur dhe mbrojtur me zona
buferike territoret ku mund të zhvillohen këto
linja e më pas duke krijuar lidhje me zonat
portuale, si dhe me zonat ekonomike.

Zhvillimi i akseve rrugore dytësore,
terciare dhe lokale në zonat rurale
Zhvillimi i akseve të reja rrugore dytësore
dhe terciare në zonat rurale duhet të jetë në
përputhje me nevojën e komunitetit, turizmit
dhe përdorimit të territorit, të përcaktuar në
planet e përgjithshme vendore.
Fuqizimi dhe zhvillimi i gjerësisë së
seksioneve të tyre duhet të jetë në përputhje
me ligjet sektoriale në fuqi, duke garantuar
lidhje eficiente për komunitetet, strukturat
turistike dhe përdorimin në shërbim të
bujqësisë.
Ndërtimi i akseve, të cilat u shërbejnë
vetëm investimeve private të veçuara, duhet
të realizohet nga vetë zhvilluesit, duke
garantuar kushtet e nevojshme për të mos
cenuar përdorimin e tokës bujqësore, si dhe
të zonave të mbrojtura tokësore dhe ujore.
Akset rrugore lokale në shërbim të bujqësisë
duhet të zhvillohen në formë unazash, për të
garantuar qarkullimin e lehtësuar të mjeteve
bujqësore. Ato duhet të mbështeten në
legjislacionin sektorial në fuqi, si dhe duhet
të ofrojnë mundësi ndërlidhje me zonat e
polet bujqësore dhe pikat e kompostimit të
mbetjeve lokale dhe rajonale.

RT8- Infrastruktura, energjia dhe
telekomunikacioni
Zhvillimi i infrastrukturës së
ujësjellës-kanalizimeve, energjisë dhe
telekomunikacionit duhet orientuar kundrejt
një zhvillimi të integruar të utiliteteve,
koordinimit të punimeve civile dhe
bashkëpërdorimit, me qasje për zhvillim
miqësor ndaj mjedisit, bazuar në strategjinë
sektoriale dhe parimin “Gërmo njëherë”, për
minimizimin e kostove.
Infrastruktura e nëntokës duhet të mbulojë
nevojat e komuniteteve, duke u bazuar në
projeksionet e popullsisë dhe të flukseve të
turizmit. Përcaktimi dhe mbrojtja e ujërave
nëntokësore që do të shërbejnë si potenciale

në të ardhmen për furnizimin e zonave
urbane, duhet të jenë përparësi e bashkive të
brezit, për t’u mbrojtur e ruajtur nga dëmet e
ndikimet që mund të sjellë zhvillimi urban.
Sistemi i infrastrukturës së nëntokës, duhet
të bazohet në investime strategjike, në
hierarkinë e qendrave, në zhvillimet e reja të
tyre, në të gjitha tipologjitë dhe polet rajonale
të përcaktuara si parësore. Mbulimi me
këto tipologji shërbimesh, duhet t’i paraprijë
zhvillimit urban, duke i dhënë përparësi
densifikimit dhe përqendrimit të investimeve si
dhe uljes së kostove të mirëmbajtjes.
Zhvillimet urbane në zonat rurale-natyrore
me densitet të ulët, si ato me objekte banimi
të pa lidhura me qendrat urbane, duhet të
mbështeten për të krijuar zona të përbashkëta
të furnizimit me ujë dhe shkarkime me mënyra
alternative, të pandërlidhura me rrjetin, si
puse uji të certifikuara dhe sistem shkarkimi
me gropa shkarkimi të kontrolluara në mënyrë
periodike dhe të certifikuara/ekologjike.
Infrastruktura e komunikimeve
elektronike/TIK
Shërbimet e rrjetit të telekomunikacionit
duhet të mbështesin qendrat urbane dhe
zonat ekonomike me qasje të shpejtë në
internet, për të zhvilluar mundësitë e
ekonomisë elektronike. Qendrat urbane
duhet të mbulohen me infrastrukturë
lidhëse të shpejtë të telekomunikacionit,
ndërsa integrimi i rrjeteve në korridore
të përbashkëta infrastrukturore duhet të
bashkërendohet mes bashkive të brezit
bregdetar dhe ministrive të linjës.
Integrimi dhe lidhja e qendrave dytësore
dhe terciare urbane, sidomos të atyre me
karakter të theksuar turistik, në rrjetin
kombëtar të fibrave optike, duhet të jetë në
vëmendjen e autoriteteve qendrore e lokale.
Bashkitë e brezit duhet të mbulojnë me
infrastrukturë dhe shërbime TIK të gjitha
institucionet në varësi të tyre, të cilat
duhet të ushtrojnë funksione publike,
për të mundësuar ngritjen e sistemeve
të integruara të shërbimeve në rrjete
elektronike.
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RT9- Mbrojtja dhe zhvillimi i hapësirave
dhe ekosistemit mjedisor
Infrastruktura e gjelbër është një term
i përgjithshëm që përfshin mbrojtjen,
menaxhimin dhe shtimin e burimeve
mjedisore në zonat urbane, periurbane dhe
rurale-natyrore. Infrastruktura e gjelbër
përfshin zona natyrore dhe hapësira të
gjelbra në të dyja mjediset, urbane dhe
rurale-natyrore. Ajo paraqitet si mjedis
natyror fizik, brenda dhe ndërmjet qendrave
urbane, si dhe ndërmjet qendrave lokale
të banimit. Ky rrjet i hapur infrastrukturor
përfshin: parqet, kopshtet, pyjet, korridoret
e gjelbra, lumenjtë, përrenjtë dhe pemët
përgjatë rrugëve etj.
Zhvillimi i infrastrukturës së gjelbër duhet
të fokusohet në drejtim të identifikimit, të
zgjerimit dhe të përmirësimit të zonave
të gjelbra ekzistuese, duke siguruar në
të njëjtën kohë lidhjet në rrjet për këto
territore.
Zhvillimi i tyre duhet të bazohet në
mbrojtjen, krijimin dhe ndërlidhjen e zonave
natyrore, parqeve e zonave të mbrojtura
mjedisore. Konkretisht duke lidhur me
korridore të gjelbërta, zonat natyrore në
nivel urban, rajonal e kombëtar, ekzistuese
edhe të propozuara. Rrjetet e parqeve
duhet të shërbejnë si katalizator për të
rigjallëruar karakteristikat dhe gjendjen e
habitatit natyror, por edhe kushtet e jetesës
së banorëve në brezin bregdetar.
Lidhja në rrjet, duhet të bazohet në
karakteristikat gjeografike të terrenit, ku do
të lidhen së bashku sipërfaqet ujore me ato
kodrinore e me zonat e pyllëzuara, për të
krijuar sisteme të ndërlidhura natyrore.
Sistemi ujor dhe rrjeti i lumenjve duhet
të mbrohet me zona buferike, duke
mundësuar kështu gjenerimin e hapësirave
të nevojshme që do të shërbejnë për
krijimin e korridoreve të gjelbra përgjatë
lumenjve.
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Këto fasha mbrojtëse të gjelbra duhet
të shërbejnë jo vetëm si elemente
mbështetëse për sistemin ujor, por
njëkohësisht duhet të garantojnë mundësi
për lëvizjen e gjallesave që jetojnë në
rajon. Krijimi i tyre duhet të zhvillohet
mbi itinerare të qarta territoriale, të
mbështetura me funksione në ndihmë
të infrastrukturës së gjelbër rajonale, si
dhomat e lumenjve. Këto korridore mund
të pajisen me infrastrukturë për çiklizëm
jashtë rruge dhe ecje në natyrë. Këto akse
lëvizjeje duhet të zhvillohen në mënyrë
të tillë që të ofrojnë lëvizje të sigurt dhe
ndikim të ulët në natyrë.
Shërbimet që ofrohen në to duhet të
ndërthuren me paketat e shërbimeve në
zonat rurale në funksion të zhvillimit të
mjedisit, turizmit, trashëgimisë historike e
kulturore të rajonit të bregdetit. Lëvizja në
këto akse duhet të pajiset me infrastrukturë
informuese fizike dhe virtuale/elektronike.
Shërbimet në këto territore duhet të
mbështeten në legjislacionin në fuqi
(sektorial dhe ndërsektorial) për përdorimin
e territorit.
Rekomandohet fillimisht që autoritetet
lokale të identifikojnë pikat strategjike
të ndërhyrjes brenda territoreve në
pronësi publike apo private dhe më pas të
përmirësojnë lidhjet mes tyre.
Për më tepër, autoritetet vendore duhet
të vendosin në përdorimit mekanizmat që
ofron sistemi i planifikimit të territorit.
Atje ku ekziston mundësia për të krijuar
korridore ndërlidhëse, autoritetet e
qeverisjes duhet të ndërhyjnë duke
përdorur skema që nxisin përdorimin e
këtyre territoreve si mjedise natyrore me
funksione shërbimesh, si rekreacion apo
ekoturizëm.
Bashkitë e brezit bregdetar sugjerohet të
përdorin hapësirat e pashfrytëzuara urbane
për të zhvilluar infrastrukturën e gjelbër
urbane. Duke krijuar hapësira të gjelbërta

në shërbim të mjedisit dhe ekosistemit,
që do të shërbejnë për të ulur kostot e
infrastrukturës në rrjetin e kanalizimeve.
Këto mjedise duhet të shërbejnë për të
mbrojtur territorin nga përmbytjet si dhe
për të përmirësuar kushtet e përballjes me
ndryshimet klimatike.
Kopshtet suburbane, hapësirat rezidenciale
dhe parkimet e automjeteve, duhet të
vihen në dispozicion të zhvillimit të kësaj
infrastrukture, duke krijuar rrjetin e
nevojshëm, për të sjellë ekosistemin natyror
brenda qendrave urbane.
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PE8- Zhvillimi i
burimeve njerëzore
dhe promovimi i
potencialeve të brezit
bregdetar

Ndërtimi i strategjisë
rajonale të punësimit dhe
specializimit. Aftësim dhe
arsimim i specializuar.
(lidhur me PINs
Tiranë-Durrës)

Akses në forcë punëtore të kualifikuar (tërheqje e
njerëzve dhe talenteve të rinj); qendra mësimore
rajonale ose kombëtare, në qendrat parësore
bregdetare (Shkodër, Durrës, Fier, Vlorë, Sarandë),
me fokus zhvillimin e dijes mbi prioritetet e zhvillimit
rajonal; krijimi i “rrjetit të dijes”, të kualifikimit e
certifikimit të njëpasnjëshëm; platforma për
zhvillimin ekonomik të harmonizuara për
bashkëpunimin ndërmjet NVM-ve rajonale dhe
universiteteve.

PE3- Zhvillimi i
inovacionit në
sektorët e ekonomisë

Ndërtimi i strategjisë së
inovacionit rajonal. (lidhur
me PINs Tiranë-Durrës)

Ndërthurja në një paketë për inovacionin e të gjithë
aktorëve zhvillues të të gjitha fushave prioritare
rajonale; kërkim dhe zhvillim, sipërmarrës dhe
NVM-të, universitetet dhe institutet; akses në rrjetet
globale dhe investime për kërkim dhe zhvillim (R&D).

PE1- Zhvillimi i
klasterizuar i
sektorëve prioritarë
për ekonominë

Ndërtimi i strategjisë për
krijimin dhe zhvillimin e
modelit të katër tipologjive
të klasterave ekonomikë në
bujqësi/blegtori, turizëm,
prodhime detare, artizanat,
kulturë dhe agroturizëm,
për bashkitë Lezhë, Kurbin,
Krujë, Divjakë, Lushnjë,
Himarë.

Realizimi i strategjisë së zhvillimit të klasterave,
ndërtimi i strukturave dhe platformave operuese me
agjencitë qeveritare, bizneset, universitetet dhe
institutet kërkimore. Ndërthurja në një strategji
zhvillimi e katër tipologjive të klasterave:
• Klaster për bujqësi/blegtori në zonën
Divjakë-Lushnjë;
• Klaster për prodhimet detare dhe turizmin në zonën
Shëngjin-Lezhë;
• Klaster turizmi për artizanat, kulturë dhe
agroturizëm në zonën Krujë-Patok;
• Klaster shërbimesh të turizmit në zonën e rivierës
së jugut/Porto Palermo.

PE4- Rritja e
kapaciteteve lokale
në sektorët turizëm,
bujqësi, blegtori dhe
kulturë

Ndërtimi i zyrave në çdo
bashki me shërbime
online/me një ndalesë.
(E-business)
Shkodër, Lezhë, Kurbin,
Durrës, Kavajë, Rrogozhinë,
Divjakë, Fier, Vlorë, Himarë,
Sarandë, Konispol.

Mbështetje në shërbime digjitale të ndërlidhura
online për lehtësim procedurash për bizneset në
formatin “One Stop Shop”. Informim dhe shërbim për
mbështetje të zhvillimit ekonomik si dhe të
mundësive të partneritetit në zinxhirin global për
bizneset e rajonit. Orientim dhe informim i
investitorëve për mundësitë e investimit në zonat e
zhvillimit ekonomik të përcaktuara në PPV-të e
bashkive përkatëse.

PE4- Rritja e
kapaciteteve lokale
në sektorët turizëm,
bujqësi, blegtori dhe
kulturë

Zhvillimi i shërbimeve
publike në qendrat lokale
dhe lokalitetet.

Përmirësimi i shërbimeve publike në qendrat lokale
dhe lokalitetet. Krijimi i shërbimeve online - me një
ndalesë në zyrat e administratës publike. Krijimi i
zyrave të informacionit për turizmin në hapësirat e
bizneseve private. Zhvillimi i qendrave të certifikimit
dhe kurseve profesionale pranë hapësirave të pa
menaxhuara në asetet territoriale të bashkive. Krijimi
i mundësive të përdorimit të këtyre territoreve me
funksione të ndryshme në varësi të programeve.
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Periudha e
pritshme e zbatimit

Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2015-2020

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2015-2020

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Investitorë privatë,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kapital privat,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
PPP

2025-2030

Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion

Investim publik
qendror/vendor

2015-2020

Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata Mbështetëse,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2015-2020
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PE4- Rritja e
kapaciteteve lokale
në sektorët turizëm,
bujqësi, blegtori dhe
kulturë

Ngritja e zyrave për
trajinime në bujqësi dhe
agroturizëm në zonat: Dajç,
Reç, Bushat, Balldren,
Shënkoll, Fushë-Kuqe,
Ishëm, Rrotulla, Katund i Ri,
Sukth, Bisht Pallë, Xhafzotaj,
Qerret, Synej, Spille, Divjakë,
Grabjan, Gradishtë,
Libofshë, Topojë, Dermenas,
Levan, Orikum, Finiq, Xarrë,
Vrinë. (*qendra lokale
përgjatë bregdetit që
ndodhen në afërsi të tokave
bujqësore)

Krijimi i zyrave të përkohëshme mbështetëse për
informim dhe trajnim në fushën e bujqësisë dhe
agroturizmit, me fokus edukimin dhe certifikimin e
fermerëve të vegjël me ferma nën 3 ha. Krijimi i
programeve me fokus të gjerë për të gjitha
grupmoshat në cilkin e ekonomisë bujqësore “Nga
ferma në pjatë”.

PI4- Krijimi i
stacioneve të lëvizjes
së integruar

Mbulimi i qendrave lokale në
përgjithësi dhe lokaliteteve
turistike me transport publik
që i lidhin ato me qendrat
urbane.

Krijimi i stacioneve të ndërlidhura të transportit publik
në qendrat lokale dhe lokalitetet turistike me qendrat
kryesore urbane, mbështetur nga mjetet e lëvizjes
alternative. Krijimi i sistemit “online” publik për
lidhjen e orareve të këtyre linjave me ato të sistemit të
qendrave multimodale. Zhvillimi i skemave që
mbështesin fleksibilitet në lëvizje në bazë të orareve
të pikut maksimal dhe minimal. Zhvillimi i skemave të
lëvizjes me biçikleta në distanca të shkurtra dhe të
mesme, në korsi të mbrojtura dhe të shoqëruara me
sinjalistikë.

PB2- Krijimi i
ekonomisë së
shkallës në bujqësi

Mbështetje për krijimin e
fermave rurale të mesme
dhe të mëdha. Modernizimi i
fermave bujqësore në
bashkitë: Shkodër, Lezhë,
Kurbin, Durrës, Kavajë,
Rrogozhinë, Divjakë, Fier,
Vlorë, Himarë, Sarandë,
Konispol.

Mekanizimi i fermave në rajon, nëpërmjet
modernizimit të tyre me mjete efikase të
përshtatshme për proceset e punës, që përmirësojnë
kushtet dhe efikasitetin në proceset prodhuese. Grupi
i synuar janë fermat ekzistuese me potencial zhvillimi
me mbi 15-30 të punësuar. Zhvillimi i skemave
financiare në partneritet me sistemin bankar të nivelit
të dytë. Shfrytëzimi i fondit lokal të tokës bujqësore
për nxitjen e konsolidimit të fermave të mesme, jo
familjare. Specializim të fermave bujqësore në
produktet bio për të ruajtur më shumë traditën e
zonës.

PB2- Krijimi i
ekonomisë së
shkallës në bujqësi

Mbështetja e fermerëve për
krijimin e kooperativave
private: krijimi i incentivave.

Bashkim të fermave të vogla të specializuara në
drejtime të përcaktuara rajonale, nëpërmjet nxitjes së
nismave vullnetare përmes fermerëve ose
bashkë-financimeve me PPP. Bashkim të fermave të
vogla e të mesme për të përballuar më mirë
konkurrencën si dhe për të përmirësuar dhe për të
rritur cilësinë e produkteve bujqësore në ferma me
sipërfaqe mbi 7-10 ha. Përdorimi i fondit të
përbashkët lokal të tokës bujqësore, për zhvillimin e
kooperativave të specializuara.
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Periudha e
pritshme e zbatimit

Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2015-2020

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Rrethi akademik

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Investitorë privatë,
Rrethi akademik

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2020-2025
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PB4- Certifikimi dhe
marketimi i produktit
bujqësor

Ngritja e tregjeve rajonale,
infrastrukturës së pikave të
grumbullimit dhe
përpunimit të produkteve
bujqësore në zonat: Koplik,
Shkodër, Torovicë, Milot,
Laç, Mamurras, Maminas,
Synej, Divjakë, Dushk,
Libofshë, Xarrë.

Krijimi i qendrave rajonale të grumbullimit/
pëpunimit/tregtimit të produkteve lokale/rajonale.
Pajisja e këtyre zonave me infrastrukturë
mbështetëse logjistike. Krijimi i platformave të
dedikuara online për vendodhjen dhe shërbimet e
këtyre qendrave rajonale.

PB2- Krijimi i
ekonomisë së
shkallës në bujqësi

Zhvillimi i të paktën një
modeli të agroturizmit në
çdo qendër lokale e lokalitet
turistik (shembull: Mrizi i
Zanave)

Krijimi i modeleve të agroturizmit nëpërmjet
kombinimit të strukturave prodhuese të produkteve
bio, bujtinave dhe gatimeve tradicionale, punimeve
artizanale, zonave të eventeve etj. Fuqizimi i këtyre
poleve me infrastrukturë mbështetëse si: shtigje të
ecjes natyrore dhe hapësira rekreative pranë
qendrave historike. Synohet nxitja e bashkëpunimit të
bizneseve e vogla që operojnë në fushat e mësipërme.

PM4- Mbetjet,
kanalizimet dhe
trajtimi i ujërave të
ndotura

Ndërtimi i qendrave të
menaxhimit të mbetjeve
bujqësore, të paktën një për
çdo qark.

Mbrojtja e mjedisit nëpërmjet riciklimit të mbetjeve
natyrore (RRR) dhe përdorimit të tyre në ekonominë
ciklike të fermerëve dhe bizneseve lokale. Krijimi i
hapësirave në çdo qark për menaxhimin e këtyre
mbetjeve në mënyrë të kontrolluar në skema
rajonale. Ripërdorimi i tyre në ciklet dhe skemat e
mbështetjes për kooperativat rajonale.

PE2- Rritje e
efiçencës ekonomike
përmes zonave
ekonomike dhe
ekonomive të
shkallës

Krijimi i poleve të zhvillimit
ekonomik, si zonë
ekonomike me fokus
zhvillimin e shërbimeve,
teknologjisë, industrisë së
lehtë dhe logjistikës, në
zonën Spitallë-Porto
Romano (PINs TiranëDurrës); Lezhë-Kurbin;
Fier-Vlorë; SarandëKonispol-Gjirokastër.

Fuqizim i poleve të zhvillimit ekonomik me zona
shërbimesh, teknologji, industri të lehtë e logjistikë.
Mbështetje me energji, infrastrukturë nëntokësore,
zona buferike për rrjetet e gazifikimit,
telekomunikacionit dhe rrjetit rrugor për lëvizjen e
mallrave. Akses i shpejtë dhe efiçent, me stacionet
multimodale në qendrat kryesore urbane, portet dhe
qendrat logjistike rajonale.

PB3- Rigjenerimi i
sistemeve dhe
infrastrukturave
mbështetëse të
bujqësisë

Rivitalizimi i sistemit të
furnizimit me ujë dhe
sistemit të kullimit e vaditjes
në territoret me përdorim
bujqësi dhe rivitalizimi i
sistemit të rezervuarëve, në
bashkitë: Shkodër, Lezhë,
Kurbin, Durrës, Kavajë,
Rrogozhinë, Divjakë, Fier,
Vlorë, Himarë, Sarandë,
Konispol.

Furnizimi me ujë i tokave bujqësore. Krijimi i
sistemeve të menaxhimit të integruar në burim.
Lidhja në sistem të kontrolluar e
baseneve/rezervuareve ujore rajonale, për
mbështetje të vazhduar të bujqësisë. Përmirësimi i
sistemit të furnizimit, sistemit të pompimit dhe
kullimit, thellimi baseneve nga mbetjet e ngurta dhe
ritrajtimi infrastrukturës së kanaleve vaditëse.
Zhvillimi i një skeme menaxhimi të përbashkët
rajonale për kontrollin e aseteve ujore rajonale.
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Periudha e
pritshme e zbatimit

Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
Investim privat,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Donacion,
Investim privat,
PPP

2015-2020

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
Investim privat,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
Investim privat,
PPP

2025-2030

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi

Investim publik
qendror/vendor

2020-2025
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PU3- Rigjenerimi i
poleve urbane të
zhvillimit

Rivitalizim/rikualifikim i
ish-zonës industriale të
Azotikut të Fierit me
funksione të përziera.

Rindërtimi i hapësirave me funksione mikse në
godinat e ish-zonës industriale, rikualifikimi dhe
ruajtja e vlerave të arkitekturës industriale në
funksion të promovimit të artit, kulturës, qendrave
kërkimore dhe turizmit. Krijimi i hapësirave për
qiramarrje me kosto të ulët në këto struktura që
mbështesin bizneset e reja. Lidhje e shpejtë me
transportin publik.

PU9- Rigjenerimi i
lokaliteteve në
brendësi të territorit

Rivitalizimi i fshatrave
bregdetare të vjetër të
braktisur në qendra
turistike: Tragjasi i vjetër,
Qeparoi i vjetër, Dukati i
vjetër, Orikumi i vjetër,
Vranishti etj.

Rivitalizimi i fshatrave bregdetare të vjetra apo të
braktisura, me vlera në arkitekturën tradicionale,
duke i kthyer në qendra turistike me shërbim elitar
për turizmin. Rijetezimi i objekteve historike dhe
ruajtja e identitetit të këtyre lokaliteteve. Zhvillimi i
infrastrukturës bazë dhe i shërbimeve në mbështetje
të turizmit për një turizëm të diversifikuar gjithëvjetor.

PU8- Rehabilitimi i
vlerave kulturore
nëpërmjet ruajtjes së
objekteve tradicionale

Rivitalizimi i të gjitha
hapësirave kulturore e
historike përgjatë Brezit
Bregdetar, në trajtë dhe me
funksione që mbështesin
zhvillimin e biznesit dhe
turizmit.

Zhvillimi i zonave historike në qendrat lokale të
specializuara përgjatë Brezit Bregdetar, ku mund të
tregtohen punime artizanale, suvenire, piktura e
skulptura, të ndërlidhura me shërbime në mbështetje
të turizmit si librari, kafeteri dhe të tjera funksione si:
zyra informacioni e hoteleri. Hapësira në mbështetje
të krijimtarisë në këto qendra. Mbështetja e kreditimit
për artistët e rinj në lagjet krijuese. Hapësira me qira
të ulëta për këto tipologji biznesesh.

PE7- Ndërlidhja e
ekonomisë së
shërbimeve të
qendrave urbane me
ato rurale

Rivitalizimi dhe pajisja me
infrastrukturën e posaçme, i
terreneve përgjatë lumenjve
Bunë e Ishëm dhe liqenit të
Shkodrës, me qëllim
zhvillimin e sporteve dhe
eventeve kulturore e
sportive.

Krijimi i strukturave të mirëpërcaktuara për zhvillimin
e sporteve ujore të përshtatshme, të mbështetura me
infrastrukturën dhe shërbimet e nevojshme dhe të
pajisura me infrastrukturë informuese, për
diversifikimin e tipologjive të turizmit. Zhvillimi dhe
nxitja e aktiviteteve sociale, festive, koncerte, si dhe
aktivitete e kompeticione sportive.

PM4- Mbetjet,
kanalizimet dhe
trajtimi i ujërave të
ndotura

Pajisja me infrasturkturë të
kanalizimeve të ujërave të
ndotura, në të gjitha
territoret e urbanizuara ku
kjo infrastrukturë mungon,
si dhe ndërtimi i impianteve
të trajtimit dhe përpunimit të
ujërave të ndotura.

Mbulimi me rrjet infrastrukturor të plotë të
menaxhimit të ujërave të ndotura në të gjitha qendrat
urbane ku mungon infrastruktura. Përfundimi dhe
vënia në eficiencë e impianteve të trajtimit dhe
përpunimit në zonën e: Shkodrës, Shëngjinit, Vlorës,
Orikumit, Himarës dhe Ksamilit. Eliminimi i derdhjeve
të mbetjeve të lëngëta që shkarkohen në lumenj.
Krijimi i infrasturkturës së diferencuar të trajtimit të
reshjeve për zonat e reja urbane, për të mos
mbingarkuar rrjetet në flukset maksimale.
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Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë,
Rrethi akademik

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
Investim privat,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë,
Rrethi akademik

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
Investim privat,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë,
Rrethi akademik

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
Investim privat,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë,
Rrethi akademik

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
Investim privat,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
PPP

2025-2030
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PM4- Mbetjet,
kanalizimet dhe
trajtimi i ujërave të
ndotura

Zëvendësim i rrjetit të
kanalizimeve të amortizuar,
në të gjitha qendrat lokale
dhe lokalitetet turistike.

Përmirësimi dhe zëvendësimi i rrjetit të vjetër të
amortizuar të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe
përmirësimi i pusetave dhe kolektorëve, në të gjitha
qendrat lokale dhe lokalitetet turistike ku vihet re ky
problem.

PM5- Ruajtja dhe
menaxhimi i
burimeve ujore mbi
dhe nëntokësore

Pajisja me infrastrukturë të
ujësjellësit, në të gjitha
territoret e urbanizuara ku
kjo infrastrukturë mungon.

Mbulimi i plotë me rrjet të ujësjellësit për të furnizuar
me ujë të gjitha qendrat urbane ku mungon kjo
infrastrukturë dhe duke plotësuar nevojat për ujë të
qendrave.

PM5- Ruajtja dhe
menaxhimi i
burimeve ujore mbi
dhe nëntokësore

Zëvendësim i rrjetit të
ujësjellësit të amortizuar, në
të gjitha qendrat lokale dhe
lokalitetet turistike.

Rikonstruksioni dhe zëvendësimi i rrjetit të ujësjellësit
në gjendje të amortizuar, përfshirë pusetat e
manovrimit dhe stacionet e pompimit, në të gjitha
qendrat lokale dhe lokalitetet turistike ku vihet re ky
problem, duke patur në vëmendje nevojën për ujë
gjatë sezonit të fluksit më të madh të turistëve.

PM4- Mbetjet,
kanalizimet dhe
trajtimi i ujërave të
ndotura

Ndërtimi i landfilleve
rajonale për mbetjet, që
mbulojnë bashkitë: Shkodër,
Lezhë, Kurbin, Durrës,
Kavajë, Rrogozhinë, Divjakë,
Fier, Vlorë, Himarë,
Sarandë, Konispol.

Ndërtimi i landfilleve rajonale, për menaxhimin e
rajonalizuar të mbetjeve. Krijimi i strukturave për
menaxhimin e riciklimit të mbetjeve nga burimi në
venddepozitim. Krijimi i stacioneve të ritrajtimit të
mbetjeve spitalore dhe industriale. Krijimi i skemave
të favorshme që nxisin riciklimin.

PI8- Rritja e
eficiencës së rrjetit të
energjisë elektrike

Zhvillimi i infrastrukturës
energjetike: Përcaktimi,
realizimi dhe ruajtja e
gjurmës së korridoreve
territoriale në elektrifikim
dhe gazifikim, për qendrat
urbane dhe për zonat
ekonomike kombëtare e
rajonale.

Zhvillimi dhe mbrojtja me zona buferike nga
urbanizimi i gjurmës së linjave energjetike për
rajonin. Krijimi dhe realizimi i sistemit të linjave dhe të
stacioneve të kontrolluara, pranë rrjeteve rrugore
kombëtare jashtë qendrave urbane. Krijimi i nyjeve të
degëzimit në zonat e industrisë së lehtë në qendrat
primare. Përcaktimi i zonave parësore për përdorim
të energjisë diellore për çdo bashki.

PI8- Rritja e
eficiencës së rrjetit të
energjisë elektrike

Ndërtimi me qëllim
mbulimin me infrastrukturë
fizike të rrjetit të fibrave
optike dhe sistemit të
antenave, të të gjitha
qendrave urbane dhe lokale
turistike.

Zhvillimi dhe ruajtja e korridoreve dhe stacioneve për
rrjetet e fibrave optike në qendrat urbane dhe lokale.
Lidhja me rrjetin e shpejtësisë së lartë të internetit të
zonave të rëndësisë rajonale dhe kombëtare. Mbulimi
i hapësirave urbane dhe rurale me sistem antenash
për telefoninë portabël.
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pritshme e zbatimit

Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi

Investim publik
qendror/vendor

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
PPP

2025-2030

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi

Investim publik
qendror/vendor

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
PPP

2025-2030

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror,
Investim privat,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
PPP

2020-2025
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PI8- Rritja e
eficiencës së rrjetit të
energjisë elektrike

Zëvendësimi i rrjetit elektrik
të amortizuar (me tension të
ulët) dhe rritja e kapacitetit
(në Kv) të transmetimit të
energjisë në qendrat
urbane, lokale dhe
lokalitetet turistike.

Rindërtimi i rrjetit elektrik, duke përmirësuar cilësinë
e furnizimit me energji elektrike ndaj konsumatorëve
dhe duke reduktuar humbjet në rrjetin e
shpërndarjes. Synohet rritja e kapacitetit transmetues
të linjave me tension të ulët.

PI2- Integrimi i
hekurudhës dhe
porteve në rrjetin
ndërkombëtar

Rigjenerim/rinovim i linjës
hekurudhore Podgoricë –
Shkodër – Durrës – Vlorë.

Krijimi i rrjetit hekurudhor me ndotje mjedisore të
ulët, për lëvizjen e flukseve të njerëzve dhe mallrave
në rajon. Krijimi i zonave tampon të sigurisë dhe
stacioneve multimodale në qendrat urbane, të
aksesueshme nga mjete të ndryshme lëvizjeje.
Rindërtimi i infrastrukturës së mirëmbajtjes së rrjetit.
Krijimi i zonave të gjelbëruara si korridore “tampon”
dhe si barriera kundrejt zhurmave.

PI1- Lidhja me rrjetin
e infrastukturës
mesdhetare
bregdetare

Rehabilitimi dhe plotësimi i
rrugës bregdetare
peizazhistike.

Rehabilitimi i rrugës bregdetare peizazhistike dhe
plotësimi i segmenteve të munguara të saj. Shoqërimi
me korsi të ndara fizike për lëvizjen me biçikleta.
Pajisja me infrastrukturë nëntokësore, infrastrukturë
sigurie dhe informuese. Shmangia e trafikut të
mallrave dhe e transportit të rëndë nga ky aks dhe
mbrojtja me zona buferike nga zhvillimi urban.

PI4- Krijimi i
stacioneve të lëvizjes
së integruar

Ndërtimi i të paktën një
heliodromi në fashën e
katërt të brezit bregdetar,
me territor të vështirë malor
(Vlorë – Konispol).

Ndërtimi i një heliodromi për rritjen e turizmit dhe
shpërndarjen e shpejtë të turistëve përgjatë territorit
bregdetar, si dhe për akses më të shpejtë në rast
emergjence për fashën e katërt të bregdetit.

PI4- Krijimi i
stacioneve të lëvizjes
së integruar

Ndërtimi i një terminali
autobusësh në segmentin
verior, në Velipojë.

Ndërtimi i një stacioni autobusësh në afërsi të
Velipojës, të lidhur me aksin strategjik kombëtar, për
krijimin e aksesit të shpejtë të zonave turistike veriore
me qendrat kryesore urbane. Integrimi i rrjeteve të
lëvizshmërisë rajonale me sistemin e stacioneve të
transportit publik të qendrave urbane. Krijimi i biletës
rajonale me çmime të diferencuara në lëvizje për
grupimet e ndryshme të banorëve, studentëve dhe
turistëve.

PI7- Rivitalizimi i
porteve dhe moleve
ekzistuese si stacione
publike për
transportin detar

Ndërtimi i terminalit të
trageteve turistike në
Sarandë.

Krijimi i strukturave të reja portuale në mbështetje të
turizmit për rritjen e kapacitetit në portin e Sarandës,
për lëvizjen e pasagjerëve dhe automjeteve.
Mbështetje me infrastrukturë fizike e digjitale, mbi
dhe nëntokësore, dhe akses me transport publik.
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Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Periudha e
pritshme e zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata Kredidhënëse

Buxheti i Shtetit,
Kredi

Investim publik

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse

Buxheti i Shtetit,
Donacion,
Kredi

Investim publik
qendror

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi

Investim publik
qendror/vendor

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
PPP

2025-2030

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
PPP

2025-2030
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PI7- Rivitalizimi i
porteve dhe moleve
ekzistuese si stacione
publike për
transportin detar

Ndërtimi i një marine në
Porto Palermo.

Ndërtimi i një marine turistike në Porto Palermo, me
aktivitet gjithëvjetor dhe trafik ndërkombëtar, për të
nxitur e ndihmuar zhvillimin e turizmit. Synohet
përdorimi i porteve, pontileve dhe moleve ekzistuese.
Mbështetja me shërbime të administrimit të portit
dhe shërbime turistike.

PU3- Rigjenerimi i
poleve urbane të
zhvillimit

Rigjenerim i qendrave
urbane dhe lokale me
karakter turistik.

Përmirësim i hapësirave publike dhe i ndërtesave
kryesore, me fokus ritrajtimin e ndërtesave
social-kulturore dhe historike dhe krijimi i zonave
rekreative të mbështetura me shërbime. Përmirësim
i rrjetit infrastrukturor mbi dhe nëntokësor, i dizajnit
dhe mobilimit urban. Shtim i hapësirave të gjelbra
dhe zonave pedonale për të krijuar funksione mikse
në përdorim të hapësirave publike.

PI6- Nxitja dhe
përmirësimi i
infrastrukturës për
biçikleta dhe
këmbësorë

Rigjenerimi i gjithë vijës
bregdetare në qendrat
urbane, lokale dhe
lokalitetet turistike
bregdetare, nëpërmjet
krijimit të shëtitoreve
buzë-bregdetare, nga
Velipoja në Ksamil.

Përmirësimi i hapësirave publike dhe shërbimeve
publike e private që ofrohen në to. Shtimi i
kapaciteteve të hapësirave të gjelbra dhe rekreative të
vijës buzëbregdetare, si edhe të hapësirave të
shërbimeve të nevojshme për mirëfunksionimin e
jetës së përditshme jashtë dhe gjatë sezonit turistik.
Rikrijimi i identiteve të zbehura, të secilit vendbanim
bregdetar, nëpërmjet rigjenerimit urban.

PE10- Promovimi dhe
zhvillimi i vlerave e
potencialeve
bregdetare

Pastrim i zonës bregdetare
dhe deltave të lumenjve.

Rigjenerimi i territoreve të lagunave, të deltave të
lumenjve, të rezervateve natyrore dhe të zonës së
pyllëzuar bregdetare. Zhvillimi i strukturave eficiente
menaxhuese, mbrojtëse dhe monitoruese të këtyre
territoreve për çdo bashki. Përdorim i kontrolluar i
tokës mbi funksionet turistike që ofrohen në këto
territore.

PM1- Zhvillimi i rrjetit
të zonave të
mbrojtura mjedisore

Pastrimi i lumenjve të
ndotur dhe marrja e masave
për ndalimin e fenomenit të
ndotjes në burim dhe gjatë
rrjedhës.

Rigjenerim i shtretërve të lumenjve, zhvillimi i
korridoreve të gjelbra në të dy krahët e tyre si zona
buferike, të shoqëruara me shtigje biçikletash. Krijimi
i “dhomave” për lumenjtë pranë zonave urbane e
rurale për mbrojtje nga përmbytjet. Ndalimi i
derdhjeve të mbetjeve të lëngëta dhe të ngurta në
këta lumenj.

PE7- Ndërlidhja e
ekonomisë së
shërbimeve të
qendrave urbane me
ato rurale

Rivitalizimi nëpërmjet
shtimit dhe ndërtimit të
hapësirave rekreative dhe
sportive në qendrat urbane e
lokale.

Krijimi terreneve sportive, në zona urbane me
densitet të lartë, nëpërmjet instrumenteve të
planifikimit të territorit, përmirësimi i mjediseve
sportive në institucionet arsimore lokale, hapja e tyre
në përdorim të komunitetit jashtë orareve
institucionale.
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Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Periudha e
pritshme e zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Kredi,
Kapital privat

PPP

2025-2030

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
PPP

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
PPP

2025-2030

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Investitorë privatë,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kapital privat,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Investitorë privatë,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kapital privat,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
Investim privat,
PPP

2015-2020
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Politika

Projekti

Përshkrimi dhe rezultatet e pritshme

PI6- Nxitja dhe
përmirësimi i
infrastrukturës për
biçikleta dhe
këmbësorë

Rivitalizimi nëpërmjet
shtimit dhe ndërtimit të
hapësirave këmbësore me
gjelbërim dhe shërbime të
përziera për banorët dhe
turistët.

Nxitja e lëvizshmërisë së këmbësorëve, në akse
pedonale që kalojnë midis blloqeve urbane. Krijimi i
akseve pedonale të pandërprera nga barrierat
kufizuese urbane, si muret ndarëse të hapësirave
brenda lagjeve dhe blloqeve të banimit. Përcaktimi
dhe zhvillimi i akseve me trafik rrugor të kufizuar në
orare të caktuara.

PM2- Pyllëzimi i
zonave të lira
natyrore

Krijimi nëpërmjet statusit,
projektimit dhe
implementimit të Parkut
Natyror Rajonal në afërsi të
Shkodrës.

Krijimi i strukturave menaxhuese në nivel rajonal,
përgjegjëse për zbatimin e projekteve, për
menaxhimin dhe monitorimin e parkut. Krijimi i
hapësirave me funksione të përziera në shërbim të
rekreacionit, zona natyrore në mbështetje të jetës së
egër natyrore, zona shërbimi të kulturës dhe traditës.
Turizëm natyror të mbështetur me shërbime dhe
stacione informimi pranë zonave të urbanizimit të
qendrave lokale.

PE6- Ndërlidhja e
zonave dhe burimeve
primare mjedisore e
kulturore përmes
korridoreve natyrore

Krijimi nëpërmjet statusit,
projektimit dhe
implementimit të itinerareve
natyrore, kulturore rajonale.

Ndërlidhja e pikave turistike bregdetare me qendrat
historiko-kuturore nëpërmjet itinerareve natyrore.
Zhvillimi i infrastrukturës bazë dhe i infrastrukturës
informuese fizike dhe digjitale (GPS) për funksionimin
e intinerarit, ngritja e strukturave menaxhuese të tij
në segmente të mbështetura nga bashkitë rajonale.
Alternimi i shtigjeve natyrore me zonat historike e
kulturore jashtë qendrave urbane si dhe me basenet
ujore rajonale. Ndërthurje me zonat e festivaleve dhe
zonat rekreative në qendrat rurale.

PI6- Nxitja dhe
përmirësimi i
infrastrukturës për
biçikleta dhe
këmbësorë

Krijimi nëpërmjet statusit,
projektimit dhe
implementimit të itinerareve
rajonale për lëvizjen me
biçikleta.

Itineraret e lëvizjes me biçikleta jashtë zonave urbane,
të përshtatura me korsi të dedikuara, që kalojnë larg
zonave të lëvizjes së automjeteve, për lëvizje të sigurt
dhe të këndshme me biçikletë. Krijimi i itinerareve të
lëvizjes unazore me biçikleta përkrah vijave ujore,
lumenjve, liqeneve, bregdetit dhe zonave të mbrojtura
duke ndërlidhur elementet e rëndësishme natyrore,
peizazhistike, urbane, kulturore dhe parqet rajonale.
Zhvillimi i stacioneve të bicikletave që mundësojnë
qiramarrjen dhe informimin mbi turet natyrore rurale,
përgjatë këtyre itinerareve. Krijimi i infrastrukturës
për zhvillimin e sportit të mountainbike, shtigje
biçikletash përgjatë lumenjve.

PE10- Promovimi dhe
zhvillimi i vlerave e
potencialeve
bregdetare

Projekt pilot për ngritjen e
një qendre ekselencë,
qendër kërkimore
shkencore bregdetare, e
specializuar në studimet
detare, me qendër në Vlorë.

Në qytetin e Vlorës të zhvillohet qendra kombëtare e
pasurive bregdetare, e cila do të mbledhë pasuritë
unike nga flora dhe fauna detare. Kërkuesit do të
kenë mundësi të kryejnë kërkime shkencore për
pasuritë bregdetare, ndërkohë qendra do të shërbejë
edhe si muze ku mund të ekspozohen gjetje të
ndryshme.
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Periudha e
pritshme e zbatimit

Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
Investim privat,
PPP

2015-2020

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2015-2020

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Rrethi akademik

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion,
PPP

2025-2030
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Politika

Projekti

Përshkrimi dhe rezultatet e pritshme

PU5- Hapësirat
komunitare
gjithëpërfshirëse

Projekt pilot për integrimin e
komuniteteve nëpërmjet
rigjenerimit dhe zhvillimit të
zonave informale
bregdetare.

Krijimi i hapësirave dhe i zonave pedonale nëpërmjet:
rizhvillimit të blloqeve urbane; krijimit të hapësirave
të përbashkëta duke eliminuar barrierat dhe muret
që kufizojnë aksesin dhe lëvizjen. Krijimi i hapësirave
të përbashkëta me gjelbërim dhe shërbime për
socializim. Akses i këtyre qendrave me transport
publik.

PU11- Ruajtja e
vlerave arkitektonike
tradicionale në
zhvillimet e reja
urbane

Projekt pilot për restaurimin
dhe rizhvillimin e
arkitekturës pa arkitekt të
viteve 1991-2013, për ta
harmonizuar me
arkitekturën tradicionale të
vendbanimeve
buzëbregdetare, me qëllim
përmirësimin estetik dhe
rritjen e cilësisë ndërtimore
të vendbanimeve.

Për ruajtjen dhe adaptimin e arkitekturës tradicionale
në ndërtimet e reja, si dhe për harmonizimin e
arkitekturës së viteve 1991-2013 me arkitekturën
tradicionale të vendbanimeve buzëbregdetare, duhet
ndërhyrë fillimisht në lokalitete në afërsi të poleve
turistike si Velipoja, Shëngjini, Durrësi etj., dhe në
vazhdim në gjithë bregdetin. Një ndërhyrje e tillë do të
shoqërohet me eliminimin e mureve rrethuese në
zonat që paraqesin problem social, me pastrimin e
territorit dhe unifikimin e fasadave.

Tabela 7.1 Projektet Strategjike
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Periudha e
pritshme e zbatimit

Aktorët përgjegjës

Burimi financiar

Modeli i zbatimit

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Rrethi akademik,
Shoqëria civile

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
in kind

Investim publik
qendror/vendor,
Donacion

2020-2025

Ministria/të e linjës,
Agjencia/të e zhvillimit të
rajonit,
Bashkia/të që preken,
Organizata të Huaja
Mbështetëse,
Organizata Kredidhënëse,
Investitorë privatë

Buxheti i Shtetit,
Fondi i Zhvillimit të
Rajoneve,
Buxheti vendor,
Donacion,
Kredi,
Kapital privat

Investim publik
qendror/vendor,
Investim privat,
PPP

2020-2025
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Monitorimi i
zbatimit të planit
dhe vlerësimi

Përmbajtja
248 8.1 Monitorimi i zbatimit të planit dhe vlerësimi
249 8.2 Indikatorët

Monitorimi i zbatimit të planit
dhe vlerësimi

Procesi i monitorimit dhe i vlerësimit të
zbatimit të këtij dokumenti është puna me të
cilën do të vijohet në vazhdimësi gjatë 15 viteve
të ardhshme, ku roli i AKPT-së do të jetë po
aq thelbësor, sa edhe gjatë hartimit të PINs
Bregdetit.

Aktorët pjesëmarrës në procesin e monitorimit
të zbatimit të Planit të Integruar Ndërsektorial
për Brezin Bregdetar do të jenë sektorët e
përfshirë në objektivat, politikat dhe projektet
që e përbëjnë atë, njësitë e qeverisjes vendore
që gjenden brenda territorit që mbulon Brezi
Bregdetar, si edhe Agjencia Kombëtare e
Planifikimit të Territorit, si koordinatore e
procesit dhe përgjegjëse për procesin në
tërësinë e tij.

Procesi i monitorimit të planit është baza për
të kontrolluar, por sidomos për të orientuar
zhvillimet në territor drejt një të ardhme të
qëndrueshme. Në përgjithësi, zbatimi i çdo
dokumenti planifikimi, në nivel qëndror e
vendor, duhet të shoqërohet me procesin
e monitorimit dhe vlerësimit të tij. Është
thelbësore që planet të hartohen duke
formuluar qartë një seri me objektiva, politika
dhe projekte konkrete, sepse monitorimi
dhe vlerësimi i tyre kryhen mbi këto piketa,
për të garantuar kështu vijimësinë dhe
zbatueshmërinë e dokumenteve të planifikimit
dhe si rrjedhojë zhvillim të qëndrueshëm.
Procesi i monitorimit mund të sjellë edhe
domosdoshmërinë e ndërmarrjes së masave
për ndryshime në dokumentin e planifikimit,
në varësi të raporteve monitoruese të tij.

Monitorimi është një proces i vazhdueshëm,
i cili do të fillojë në momentin e miratimit të
planit dhe do të shtrihet deri në përfundim
të periudhës së veprimit të tij. Nëpërmjet
monitorimit do të bëhet e mundur përputhja
e objektivave, politikave dhe projekteve që
propozon PINs Bregdeti me ato që do të
propozojnë dokumentet e tjera të planifikimit,
të cilët për shkak të hierarkisë së planifikimit
duhet të bazohen në të. Ky proces bën të
mundur njohjen e faktorëve që ndikojnë gjatë
zbatimit të Planit të Integruar Ndërsektorial
për Brezin Bregdetar, si edhe sjell propozimet
për ndryshime ligjore rregullatore apo
ndryshime të dokumentit të planifikimit, në
rastet kur do të vlerësohet e nevojshme për
shkak të ndryshimeve në territor, apo faktorëve
të tjerë.

8.1 Monitorimi i zbatimit të
planit dhe vlerësimi
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Vlerësimi vjen si rrjedhojë e një analizë
të hollësishme të rezultateve të përftuara
nga procesi i vazhdueshëm i monitorimit të
zbatimit të dokumentit të planifikimit dhe
zhvillimeve në territor.
Vlerësimi i planit është proces që
kryhet në intervale të caktuara, por jo
domosdoshmërisht të përvitshme. Ndërsa
monitorimi i planit shoqërohet me një raport,
i cili përgatitet çdo vit, vlerësimi i këtij plani
do të jetë i domosdoshëm një herë në 5 vjet,
kur me ligj duhet të bëhet edhe rishikimi i
planit sektorial, por në bazë të rezultateve të
raportit të përvitshëm të monitorimit, vlerësimi
mund të bëhet i nevojshëm brenda një hark
kohor 3-vjeçar, i cili përkon me PBA-në, apo
në raste të veçanta edhe më shpesh. Procesi i
vlerësimit të planit do të kryhet nga ministritë
përkatëse dhe institucionet e tyre të varësisë.
Procesi i monitorimit dhe vlerësimit të të
Planit të Integruar Ndërsektorial për Brezin
Bregdetar do të realizohet në linjë me
monitorimin dhe vlerësimin e dy planeve të
tjera në nivel qëndror. Planit të Përgjithshëm
Kombëtar të Territorit dhe Planit të Integruar
Ndërsektorial për Zonën Tiranë-Durrës, duke
iu referuar ligjit 107/2014 “Për planifikimin dhe
zhvillimin e territorit”, dhe akteve nënligjore
në zbatim të tij. Për të detajuar mënyrën se
si do të monitorohet zbatimi dhe vlerësimi i
dokumenteve të planifikimit, do të hartohet
një dokument i posaçëm, në formën e një
platforme indikatorësh. Këtu, në vijim jepen
në mënyrë të përgjithshme bazat ku do të
mbështet platforma e monitorimit, sa i përket
monitorimit dhe vlerësimit konkret të Planit të
Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar.

8.2 Indikatorët

- Shpërndarja e shërbimeve sipas hierarkisë
së qendrave.
- Përmirësim i ballinave ujore për qendrat
urbane bregdetare.
- Promovimi dhe rivitalizimi i lokaliteteve
turistike bregdetare.
- Diversifikim i ofertës turistike duke
përmirësuar lidhjet e zonës bregdetare me
territoret bujqësore dhe kodrinore-malore më
në brendësi.
- Klasterizimi ekonomik për zhvillimin e
turizmit dhe ekonomisë lokale në bregdet.
Propozohen 5 grupime ekonomike me synim
rritjen e ndërveprimit ekonomik të lokaliteteve
bregdetare për krijimin e të ashtuquajturës
ekonomi e shkallës.
- Monitorimi i ndërtimeve të reja përgjatë
zonës bregdetare, me qëllim nxitjen e
përdorimit të materialeve ndërtimore lokale
dhe ruajtjen e arkitekturës tradicionale.
Kjo masë do të nxisë zhvillimin e një oferte
turistike autentike dhe elitare.
- Ndalimi dhe parandalimi i veprimtarisë
ndërtimore informale në bregdet.
- Bashkëpunimi ndërkufitar përmes
projekteve të përbashkëta me ndikim në rritjen
ekonomike dhe atyre të ndërgjegjësimit për
mbrojtjen e zonave natyrore, të cilat nuk njohin
kufij administrativë.
Indikatorët për infrastrukturën
Këto tregues synojnë të masin shkallën e
realizimit të investimeve kryesisht në transport
dhe energji për mbulim të plotë dhe cilësor me
këto shërbime të të gjithë zonës bregdetare.

Indikatorët urbanë
Këto tregues synojnë të masin shkallën e
zhvillimit urban me synim arritjen e një modeli
të qëndrueshëm zhvillimi, i cili kërkon të
korrigjojë gabimet e së shkuarës.

Objektivat kryesorë që do të monitorohen janë:
- Investimet infrastrukturore dhe projektet
që nxisin përmirësimin e lidhjeve me rrjetin
mesdhetar.

Objektivat kryesorë që do të monitorohen janë:
- Zhvillimi policentrik përgjatë zonës
bregdetare.

- Ndërtimi i rrugës peisazhistike bregdetare
si rrugë lokale ndërurbane me vëmendje të
veçantë për vlerësimin e peizazhit rural dhe
natyror përmes të cilit do të kalojë.
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Duke e parë infrastrukturën si një element kyç
për zhvillimin e bregdetit, synohet ndërlidhja e
gjithë lokaliteteve dhe potencialeve që paraqet
zona bregdetare.
- Rikonstruksioni i plotë i linjës ekzistuese
hekurudhore veri-jug.
- Përqendrimi i rreth 50% të investimeve
në infrastrukturë të zonës bregdetare në
infrastrukturën soft dhe në sinjalistikën
për zhvillimin e turizmit. Investimet në
infrastrukturën soft dhe në sinjalistikë synojnë
promovimin e vlerave që ka zona bregdetare
dhe lehtësimin e aksesit në atraksionet
turistike.
- Rritjen deri në 90% të aksesit të
potencialeve që gjenden përgjatë bregdetit
me infrastrukturë për biçikleta dhe për
këmbësorë. Nxitja e lëvizjes me biçikleta dhe
në këmbë përgjatë zonës bregdetare do t’i japë
shtysë bashkëveprimit social dhe do ta bëjë
më të aksesueshme një zonë të tillë.
- Zhvillimi i infrastrukturës detare me fokus
rritjen e kapaciteteve të porteve ekzistuese dhe
rritjen e numrit të porteve turistike.
- Realizimin deri në 100% i trajtimit të ujërave
të përdorur në zonën bregdetare. Ndërtimi i
impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura
në përputhje me kapacitetin aktual dhe të
parashikuar për rritjen e frekuentimit të
zonave bregdetare. Rritja e cilësisë së ujërave
përgjatë bregdetit është në raport të drejtë
me nivelin e turizmit, ndaj synohet një pastërti
maksimale e zonës bregdetare, e cila do të
ndikojë drejtpërdrejt në sektorin e turizmit.
- Mbulim me energji elektrike dhe rritje të
cilësisë së shërbimit për të gjithë zonën
bregdetare. Zona bregdetare do të ketë
prioritet në furnizimin me energji elektrike
të vazhdueshme, sepse gjatë sezonit turistik
ajo përballet me rritje të kërkesës për këtë
shërbim. Ky është një faktor që imponon
mbulimin cilësor dhe të të gjithë zonës
bregdetare me energji përgjatë gjithë vitit.
- Të paktën 10% e totalit të energjisë me të
cilën furnizohet zona bregdetare të prodhohet
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nga energjia diellore. Energjia diellore paraqet
potencial të lartë në zonën bregdetare.
Përgjatë kësaj zone do të mbështeten
iniciativat si për përdorimin e energjisë diellore
në banesa, impiantet etj.
- Rritja e përdorimit të materialeve me
eficiencë të lartë energjetike. Duke përdorur
teknologjitë e reja në fushën energjetike
sigurohet një eficiencë maksimale në
prodhimin e energjisë elektrike.
Indikatorët për ekonominë
Këta indikatorë synojnë të masin nivelin e
rritjes ekonomike dhe ecurinë e zbatimit të
masave për arritjen e objektivave strategjikë.
Objektivat kryesorë që do të monitorohen janë:
- Rritje ekonomike me 30% në zonën
bregdetare përmes sektorit të turizmit të
integruar me përdorimin dhe promovimin
e vlerave natyrore, kulturore e të traditës
kulinare, si dhe rritjes së cilësisë së
shërbimeve.
- Krijimi i 5 klasterave ekonomikë për
zhvillimin e turizmit dhe të ekonomisë
lokale në bregdet. Përdorimi i klasterave si
një shembull i suksesshëm për zhvillimin
ekonomik do të bëjë të mundur zhvillimin
e ekonomisë përmes sektorëve më të
rëndësishëm të saj, bujqësisë dhe turizmit.
- Ngritja dhe eficientimi i shkollave
profesionale për rritjen e kapaciteteve
njerëzore, të cilët do të shërbejnë në sektorët
kryesorë që do të mbështesin apo përbëjnë sot
strukturën ekonomike të kësaj zone.
- Synohet dyfishimi i të ardhurave që
gjenerohen nga vizitat e monumenteve të
kulturës dhe sitet e trashëgimisë, përmes
restaurimit dhe mirëmbajtjes, informimit
publik, marketimit dhe ndërlidhjes së tyre
përmes korridoreve natyrore me qendrat e
banuara.
- Diversifikimi i paketës turistike për turizëm
cilësor dhe rritje me 10% të numrit të turistëve
në zonën bregdetare.

- Zgjatje të sezonit turistik deri në 12 muaj.
Shtrirja e ofertës turistike nga pjesa detare
deri në brendësi të territorit, alternimi i
sektorit të turizmit me sektorë të tjerë të
zhvillimit do të mundësojnë një turizëm shumë
më tërheqës, krahasuar me atë që ndodh sot
dhe, mbi të gjitha gjithëvjetor.
Indikatorët për bujqësinë
Këta indikatorë synojnë të masin shkallën
e realizimit të objektivave strategjikë për
mbrojtjen e tokës bujqësore, rritjen e
prodhimit bujqësor dhe mirëqënies së
popullsisë rurale.
Objektivat kryesorë që do të monitorohen janë:
- Mbrojtja e tokës bujqësore në masën 100%.
- Certifikimi dhe marketimi i rreth 90% të
produkteve që prodhohen dhe tregtohen në
zonën bregdetare. Duke realizuar certifikimin e
produktit si alternativë për kontrollin e cilësisë
së shërbimeve, synohet një zhvillim cilësor i
shërbimeve në zonën bregdetare.
- Përmirësimi i çdo infrastrukture që ka
impakt në zhvillimin e bujqësisë. Prioriteti i
investimeve në bujqësi do të bëhet me qëllim
zhvillimin dhe ndërveprimin e tij me sektorin
e turizmit. Rregullimi dhe përmirësimi i
sistemeve vaditëse (kanalizime, pastrim
rezervuarësh etj.).
- Rritja e madhesisë minimale të parcelës
bujqësore me 50%.
- Zhvillimi i sistemit të produktit bujqësor,
blegtoral dhe peshkimit. Me ngritjen e një
sistemi funksional të grumbullimit, tregtimit,
shpërndarjes dhe përpunimit, synohet rritja e
të ardhurave nga ky sektor.

Objektivat kryesorë që do të monitorohen janë:
- Mirëmenaxhimi dhe shtimi deri në 20% i
zonave të mbrojtura në bregdet.
Me qëllim mbrojtjen dhe mirëmenaxhimin e
zonave të mbrojtura, plani synon shtimin e
tyre.
- Shtimi i sipërfaqes së zonave të mbrojtura
detare deri në 50%.
Gjasat janë që zona detare e vendit ka pasuri
nënujore, por ende të paeksploruara.
- Ruajtja e baseneve ujore në një zonë prej 200
metrash.
Për minimizimin e rreziqeve në basenet
lumore do të sigurohet mbrojtja e tyre në një
largësi 200 metra nga të dyja anët e kufirit ujor.
- Pyllëzimi i zonave të rrezikuara nga erozioni.
Për shkak të pasojave që ka shkaktuar
erozioni, është menduar të merren disa masa
mbrojtje, si: pyllëzimi, sistemimi etj.
- Rreth 50% e infrastrukturës që do të
shtohet në bregdet, do të jetë me materiale
ekologjike dhe në përputhje me natyrën. Për
mbrojtjen e natyrës dhe nxitjen e zhvillimit të
qëndrueshëm, infrastruktura në zonat natyrore
duhet të jetë ekologjike.
- Ripyllëzim i zonës bregdetare. Do të tregohet
vëmendje e veçantë ndaj pyjeve dhe brezave
të gjelbëruar të dëmtuar gjatë viteve të fundit,
qoftë nga ndërtimet, prerjet e paligjshme apo
zjarret. Dyfishimi i numrit të pemëve të mbjella
për të zëvendësuar pemët e dëmtuara, për
shkak të zhvillimeve të ndryshme në territor.

Indikatorët për natyrën
Këta indikatorë synojnë të masin dhe
monitorojnë efektshmërinë e masave
ndërinstitucionale për realizimin e objektivave
strategjikë dhe nivelin e mbrojtjes së natyrës
dhe biodiversitetit, me qëllim arritjen e një
bilanci pozitiv.
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Shpjegues i termave
“Grupim urban” - (sipas PPK-së) Përbën
sipërfaqen e vazhduar të ndërtuar të një
zone, kryesisht qendrore, të qytetit, fshatit,
apo edhe të periferive të urbanizuara. Në të
njëjtin kuptim përdoren terma si: aglomerim
urban apo njësi e urbanizuar, në varësi të
parametrave statistikorë, ose metodologjisë
gjeografike që përdoret për t’i klasifikuar
ato. Për shembull, në censusin 2011, për
Shqipërinë, nga INSTAT-i, jepet një term i
ngjashëm, grumbullim urban, i përkufizuar si
rrjeti i qelizave në vazhdimësi prej 1 km², me
një dendësi të popullsisë me të paktën 300
banorë për km² dhe një popullsi minimale prej
5.000 banorësh.
“Pol i zhvillimit rajonal” - (sipas PPK-së)
Është hapësira territoriale, që përfshin një
ose më shumë njësi të qeverisjes vendore të
identifikuara nga PPK-ja si qendra të zhvillimit
policentrik, me fokus në një apo disa sektorë.
“Zhvillim policentrik” - (sipas PPK-së) I
referohet procesit që nxit bashkëpunimin
e qyteteve e rajoneve me njëri-tjetrin dhe
territoret përreth tyre, me qëllim identifikimin
e pikave të forta të përbashkëta dhe të
potencialeve komplementare, të cilat sjellin
një vlerë të shtuar në zhvillimin ekonomik, që
nuk mund të arrihet nga qytetet apo rajone të
izoluara (ESPON 2016).
“Zonë me specifikë zhvillimi” - (sipas PPKsë) Është një njësi territoriale funksionale, që
përfshin pjesë të një ose më shumë njësive të
vetëqeverisjes vendore, brenda një rajoni
zhvillimi ose ndërmjet tyre, të cilat kanë tipare
të aglomerimeve urbane, paraqesin potencial
të qyteteve qendër dhe/ose të specializimit
ekonomik, me ndikim në zhvillimin rajonal.
“Klaster” - (sipas PPK-së) Përqendrimi
apo grupimi gjeografik i ekonomive dhe
institucioneve, të ndërlidhura në një fushë
të caktuar, me elementë dhe eksternalitete
të përbashkëta. (Bazuar në përkufizimin e
Michael E. Porter, Mbi konkurrueshmërinë.)
Ndryshe, aglomerim rajonal i industrive dhe
shërbimeve të vendosura në afërsi territoriale.
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(Komunikimi i KE: Drejt klasterave të nivelit
mbarëbotëror në Bashkimin Europian:
Implementimi i Strategjisë me bazë të gjerë
inovacionin - {SEC(2008) 2637}, 17 .10.2008,
f.3).
Formimi i klasterave të suksesshëm është
një nga elementet kryesore, që ndikon në
konkurrueshmërinë e territorit. Për pasojë
është i rëndësishëm identifikimi nga PPK-ja,
i potencialeve për krijimin e tyre. Në këtë
tekst, referimi i klasterave me bazë kapitalin
njerëzor, kërkon të theksojë rëndësinë për
investime në universitete, qendra kërkimore,
teknologjike etj., të cilat rrisin kapacitetet
njerëzore, potencialin për inovacion, duke e
kthyer në tërheqës, territorin ku ndodhin, për
investime, të cilat kanë si kërkesë kryesore
fuqinë puntore të kualifikuar.
“Qendra të specializuara” - Qendra të
banuara që mund të përkojnë në hierarki
me qendrat urbane sekondare, terciare,
qendrat lokale, apo lokalitet, të cilat janë
të specializuara, ose kanë potencial për t’u
profilizuar dhe specializuar në sektorë të
veçantë. Në Planin e Integruar Ndërsektorial
të Brezit Bregdetar theksohen qendrat
e specializuara në sektorin e turizmit,
peshkimit, agriturizmit, trashëgimisë
kulturore.
Qendrat e specializuara përkojnë pjesërisht
edhe qytetet e talentuara, sipas PPK-së, por
qendrat e specializuara përfshijnë edhe qendra
të banuara, të cilat mund të kenë karakter
rural.
“Qytet–portë” - (sipas PPK-së) Term
i përdorur për qytete me pozicion të
rëndësishëm strategjik, për sa i përket lidhjes
së vendit me vendet e rajonit dhe më gjerë. Ato
karakterizohen nga vendosja e infrastrukturës
lidhëse me rëndësi kombëtare, si port,
aeroport, autostrada, që lidhin vendin me
korridoret e zhvillimit strategjik europian
etj. Këto qytete kanë potencialin për të
udhëhequr zhvillimin e rajonit dhe të të gjithë
territorit kombëtar.

“Qytet–rajon” - (sipas PPK-së) Është një
term i përdorur fillimisht rreth viteve1950
nga urbanistët, ekonomistët dhe planifikuesit
urbanë, për të përkufizuar një zonë
metropolitane dhe rrethinat e saj. Në mënyrë
tipike, ky term përcakton një qytet, bashkim
urban apo zonë urbane me disa zona
administrative, por që ndajnë të njëjtat burime,
si p.sh.: një qendër kryesore të aktivitetit
ekonomik, një treg të përbashkët pune dhe
një rrjet transporti, në mënyrë të tillë që
funksionojnë si një njësi e vetme.
“Rajoni i zhvillimit” - (sipas PPK-së) Është një
njësi territoriale funksionale, e cila përfshin
një ose më shumë njësi të vetëqeverisjes
vendore, me qëllim hartimin dhe zbatimin e
politikës së zhvillimit rajonal dhe kohezionit.
“Zhvillim rajonal” - (sipas PPK-së) Është
procesi i identifikimit, nxitjes, administrimit
dhe shfrytëzimit të potencialit ekonomik të
rajoneve të zhvillimit, kohezionit territorial
ndërmjet rajoneve të zhvillimit, duke u
mbështetur në ruajtjen e ekuilibrit social dhe
të qëndrueshmërisë mjedisore në të gjithë
territorin e vendit, apo në një pjesë të tij.
“Zonë e mbrojtur detare” - Territore ujore,
detare e bregdetare, të caktuara për mbrojtjen
e shumëllojshmërisë biologjike, të pasurive
natyrore dhe kulturore, bashkëshoqëruese, të
cilat menaxhohen sipas përcaktimeve ligjore
dhe me metoda shkencore bashkëkohore.
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të Ministrave “Për shpalljen, kategorizimin dhe
emërtimin e Portit “Porto Romano” - “Port i
hapur për trafik ndërkombëtar”;
• Vendimi Nr. 553, datë 02.06.2009 i Këshillit të
Ministrave “Për shpalljen, kategorizimin dhe
emërtimin e portit “Vlora-1”, në gjirin e Vlorës, si
“Port i hapur për trafik ndërkombëtar”;
• Vendimi Nr. 747, datë 24.10.2012 i Këshillit të
Ministrave “Për shpalljen, kategorizimin dhe
emërtimin e portit të Mallrave “Limion-Sarandë”
si “Port i hapur për trafik ndërkombëtar”;
• Vendimi Nr. 408, datë 13.05.2015 i Këshillit
të Ministrave “Për miratimin e Rregullores së
Zhvillimit të Territorit”, i ndryshuar;
• Vendimi Nr. 671, datë 29.07.2015 i Këshillit
të Ministrave “Për miratimin e Rregullores së
planifikimit të territorit”;
• Vendimi Nr. 1, datë 08.10.2013 i Këshillit
Kombëtar të Territorit “Për masat emergjente
të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese
mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare
dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar
Sektorial për brezin bregdetar”;
• Vendimi Nr. 14, datë 07.03.2014 i Këshillit
Kombëtar të Territorit “Për miratimin e nismës
për hartimin e Planit të Integruar Ndërsektorial
për Brezin Bregdetar”;
• Konventa “Mbi ligatinat me rëndësi
ndërkombëtare” (Konventa e Ramsarit);
• Konventa “Për mbrojtjen e mjedisit detar dhe
të zonës bregdetare të detit Mesdhe” (Konventa e
Barcelonës);
• Memorandumi i Parisit “Për kontrollin
shtetëror portual”.
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Shtojca 1
Propozimet për portet
Hyrje
Mirëadministrimi i hapësirës detare (me
gjërësi rreth 12 milje) ndikon në mënyrë
direkte në zhvillimin e ekonomisë së vendit
dhe si rrejdhojë në mirëqënien e popullsisë që
jeton në bregdet e më në brendësi të vendit.
Aktivitetet që mund të zhvillohen lidhur me
këtë burim shumë të rëndësishëm, janë të
lidhura me veprimtaritë sipas nenit 8, të
ligjit nr. 9251, datë 08.07.2004 “Kodi Detar i
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të cilat
renditen si më poshtë:
a) transport detar i mallrave dhe i personave;
b) veprimtaritë në portet detare;
c) peshkimi industrial dhe sportiv;
d) kërkimet shkencore dhe arkeologjike;
e) shfrytëzimi i fundit të detit;
f) lundrimi sportiv dhe mësimor;
g) turizmi detar;
h) operacionet e kërkim-shpëtimit;
i) operacionet e pastrimit të sipërfaqes së detit
dhe fundit të tij;
j) veprimtari të tjera që realizohen nga
subjektet detare.
Pothuajse të gjitha këto tipologji të
veprimtarive detare të njohura nga legjislacioni
në fuqi, stimulohen të ndodhin dhe zhvillohen
nga dokumenti i planifikimit të integruar për
Brezin Bregdetar, të veçuara apo të alternuara,
për të ofruar një zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik gjatë gjithë vitit.
Por, në këtë seksion një vëmendje e posaçme
i është kushtuar botimit të rezultateve të
hulumtimit të vijës bregdetare të vendit tonë
dhe aktivitetit njerëzor në Brezin Bregdetar,
me qëllim identifikimin e lokacioneve më
të përshtatshme për të zhvilluar tipoligji të
ndryshme të stacioneve të lundrimit detar.
Klasifikimi i porteve sipas kuadrit ligjor
Portet në territorin e RSH klasifikohen në
dy kategori, duke u bazuar në përcaktimet e
ligjit nr. 9251, datë 08.07.2004 “Kodi Detar i

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar:
a) porte të hapura për trafik ndërkombëtar;
b) porte kombëtare për veprimtari të
subjekteve shqiptare në fushën e detarisë,
brenda ujërave territoriale shqiptare, ose të
subjekteve të huaja për veprimtari jo tregtare.
Portet me veprimtari kombëtare janë ato në
funksion të shërbimit ushtarak, peshkimit,
pontilet për riparim të anijeve të peshkimit,
apo vendbazimet për parkim të barkave
turistike dhe jahteve.
Propozimet për portet turistike51
Ky plan ka si objektiv stimulimin e përdorimit
të porteve, pontileve dhe moleve ekzistuese.
Por gjithashtu propozon edhe vendbazime
të tjera (si vendndodhje teknikisht më të
përshtatshme), të cilat përbëjnë një potencial
për tërheqjen e invetimeve të kapitalit vendas
apo të huaj në fushën e turizmit detar e
bregdetar. Më poshtë jepen vendndodhjet
për 19 propozime për zhvillimin e porteve
kombëtare, ekzistuese dhe porteve të reja, të
cilat në më të shumtën e rasteve propozohen
të kthehen në marina turistike me aktivitet
gjithëvjetore dhe trafik ndërkombëtar.
Propozimet janë (nga veriu në jug):
• Lumi i Bunës (përgjatë bregut perëndimor,
fshati Zeus);
• Liqeni i Shkodrës (përgjatë shëtitores);
• Porti Ushtarak në Shëngjin (baseni në
bregdetin verior në hapësirën jashtë tunelit të
katrave silurues);
• Gjiri i Peshkatarit (Shën Pjetri), Gjiri i Lalëzit;
• Bishti i Pallës, Gjiri i Lalëzit;
• Currila, Durrës;
• Zona ujore përpara sheshit Vollga, Durrës;
• Porti i Durrësit (hapësira ujore brenda portit);
• Kalaja e Turrës;
• Ishulli i Sazanit;
• Porti Tregtar Skelë, Vlorë;
• Radhimë;
• Orikum (derdhja e lumit Izvuar);
• Porto Palermo, Gjiri i Kalasë;
• Porto Palermo, Gjiri i Armeridhës;
• Gjiri i Limionit (Sarandë)
• Gjiri i Sarandës;
• Gjiri i Tetranisit/4 ishujve, Ksamil;
• Gjiri i Ftelias, në jug të Kepit Spilo.

Punuar nga: Agim Barjami (ARBA Shipping Vlorë & Klubi i Jahteve Vlorë) dhe Edmond Zhupani (Studio AMZ & Klubi i
Jahteve Durrës), nëntor 2014
51
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Skedat e porteve
1. Lumi i Bunës (përgjatë bregut perëndimor,
fshati Zeus)
Tipi i infrastrukturës:
Pontil përgjatë bregut për trafik turistik
kombëtar
Infrastrukturë kryesisht e përshtatshme për
mjete lundrimi me peshkim jo më shumë se
1,5m.

• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2018–2020

• Kapaciteti: 40 – 60 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 12.5m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: publik, ose
PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë.

2

1

Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2018–2020
2. Liqeni i Shkodrës (përgjatë shëtitores)
Tipi i infrastrukturës:
Pontil për trafik turistik kombëtar dhe
ndërkombëtar
Infrastrukturë kryesisht e përshtatshme për
mjete lundrimi me motor
• Kapaciteti: 40 – 60 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 12.5m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: publik, ose
PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);

3. Porti Ushtarak5në Shëngjin (baseni në
bregdetin verior në hapësirën jashtë tunelit
të katrave silurues)
Zona është në administrim të Forcave Detare /
Rojes Bregdetare, por nuk përdoret aktualisht
prej tyre. Si në rastin e Bishtit të Pallës, edhe
këtu mund të kemi një zhvillim të integruar,
ku mund të riakomodohet përsëri edhe Roja
Bregdetare.
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar dhe Roje
Bregdetare
• Kapaciteti: 300 – 350 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 35-40m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
10
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Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH7: Shërbim teknik për riparime dhe
mirëmbajtje;
• SH8: Shkollë vele.
Avantazhe:
• Shtrihet pranë qendrës turistike të Shëngjinit
dhe qytetit të Durrësit, dhe kjo krijon lehtësi
për të ofruar shërbime dhe facilitete;
• Infrastrukturë ekzistuese dhe eksperiencë e
mëparshme;
• Afërsia e konsiderueshme me aeroportin,
destinacionet e turizimit të shumëllojshëm.

4. Gjiri i Peshkatarit (Shën Pjetri), Gjiri i
Lalëzit (në fundin jugor të Kepit të Rodonit)
Tipi i infrastrukturës:
Pontil për mjete të lundrimit turistik – trafik
kombëtar
Funksion shtesë i marinës së Bisht Pallës
• Kapaciteti: 70 – 100 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 12.5m LOA
• Funksionimi: sezonal
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2018–2020

Kufizime:
• Baseni ekzistues është në gjendje
shumë të dëmtuar dhe kërkon investime të
konsiderueshme;
• Infrastruktura turistike e qendrës së
Shëngjinit kërkon investime cilësore dhe të
shumëllojshme.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2020–2025

3
2

2
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4

4

5. Bishti i Pallës, Gjiri i Lalëzit (zona në jug të
derdhjes së Lumit Erzen)
Gadishulli i Bisht Pallës (apo Kepi i Palit)
është mjaft mirë i ruajtur nga ndërhyrjet dhe
për këtë arsye lejon zhvillim të integruar
dhe në shërbim të turizimit. Zona aktualisht
është në administrim të Forcave Detare/
Rojes Bregdetare. Baseni aktual është në
masën 80% jashtë funksionit për të ofruar
bregëzim për mjete lundrimi. Meqënëse
hapësira në breg është relativisht e madhe,
bëhet e mundur të organizohet një zhvillim ku
integrohet funksioni i Rojës Bregdetare dhe
portit turistik.
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar dhe
Forcat e Policisë Kufitare
• Kapaciteti fillestar (në breg): 80 – 100 vende
parkimi 12.5 LOA
• Kapaciteti pas zgjerimit (në ujë): 300 – 400
vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 35-40m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor dhe sezonal (pjesa
e jashtme e kalatës mbrojtëse)
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së parë;
• SH7: Shërbim teknik për riparime dhe
mirëmbajtje;
• SH8: Shkollë vele.
Avantazhe:
• Shumë mirë i mbrojtur nga era dhe valëzimi;
• Shtrihet pranë qytetit të Durrësit, në zonën
turistike të Gjirit të Lalëzit, dhe kjo krijon
lehtësi për të ofruar shërbime dhe facilitete;
oportunitet i lartë për trafikun e jahteve të
mëdhenj;

• Prezenca e Shërbimit të Rojes Bregdetare
lehtëson trafikun e barkave;
• Infrastrukturë ekzistuese dhe eksperiencë e
mëparshme;
• Afërsia me aeroportin, kryeqytetin dhe
destinacionet e turizimit të shumëllojshëm.
Kufizime:
• Baseni ekzistues është në gjendje
2
shumë të dëmtuar dhe kërkon investime të
konsiderueshme;
• Ndarje e hapësirës së parkimit mes mjeteve
të Rojes Bregdetare dhe barkave turistike.
1
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2020–2025

5

6

6. Currila, Durrës
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti: 150 – 200 vende parkimi 12.5 LOA
10 në 35-40m LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
13
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• SH5: Shërbimi i administrimit të portit/
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH8: Shkollë vele.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2025–2030
7. Zona Ujore përpara sheshit Vollga, Durrës
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti: 50 – 200 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 35-40m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP

2

Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
3
(charter, udhëtim etj.);
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH8: Shkollë vele.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
midis viteve 2018–2020

6

7
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8. Porti i Durrësit (hapësira ujore brenda
portit)
Rreth 30-40% e gjatësive të moleve dhe
kalatave brenda në portet tregtare të vendit
tonë janë të pashfrytëzuara dhe në shumicën
e rasteve edhe jashtë vëmendjes së zhvillimit
dhe mirëmbajtjes. Shfrytëzimi i këtyre
hapësirave të lira përbën një nga opsionet më
ekonomike të reagimit të fillimit në mbështetje
të zhvillimit të turizmit nautik përgjatë
bregdetit shqiptar. Në Portin e Durrësit oferta
për shërbim për barkat dhe jahtet ndërtohet
lehtësisht duke modifikuar infrastrukturën
ekzistuese në kalatën nr. 0. Propozohet
të përdoren pontile të lundrueshme për
bregëzimin e mjeteve dhe ura dhe aksese që
do të lidhin pontilet me sheshin në kalatë.
Tipi i infrastrukturës:
Pontil i lundrueshëm/vendbazim me ofertë të
hapur për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti: 50 - 70 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 25-30m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
4
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH8: Shkollë vele.
Avantazhe:
• Shtrihet në zonën më dinamike të qytetit të
Durrësit;
•9 Zgjidhje që realizohet shumë shpejt;
Infrastrukturë ekzistuese dhe eksperiencë e
mëparshme;
• Prezenca e Shërbimit të Rojes Bregdetare,
kapitenerisë dhe autoriteteve kufitare;
• Shtrihet në qendrën e rajonit bregdetar me
trafikun më të lartë sezonal në vend;
• Afërsia me aeroportin, kryeqytetin dhe
destinacionet e turizimit të trashëgimisë
historike dhe kulturore, monumentet e natyrës
etj.

Kufizime:
4
• Kapaciteti për vende parkimi është mjaft i
kufizuar.
• Vendndodhja brenda portit tregtar bën që
infrastruktura të jetë në shërbim të anijeve të
mëdha.
• Zhvillim me afat të kufizuar deri në zhvillimit
te marinës së mirëfilltë pranë portit.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2018–2020

9

8

9. Kalaja e Turrës
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti i projektuar: 150-200 vende
parkimi 12.5 LOA
12
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 35-40m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: koncesion
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
16
Shërbimi i praktikës detare;17
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së parë;
• SH7: Shërbim teknik për riparime dhe
mirëmbajtje.

Koha për realizimin e investimit:
- Faza 1: 2015 – 2020
- Faza 2: 2020 – 2025
10. Ishulli i Sazanit
Ishulli i Sazanit luan një rol vendimtar në
zhvillimin e trafikut të barkave e jahteve, ç’ka
do të thotë, në zhvillimin e Turizimit Nautik në
Gjirin e Vlorës dhe në tërësi të bregdetit Jugor
Shqiptar.
Në kushtet aktuale mungon totalisht aktiviteti
ekonomik në ishullin e Sazanit. Zhvillimi i tij
do të stimulohej edhe përmes promovimit të
trafikut detar dhe kryesisht atij që lidhet me
lundrimin argëtues turistik.
Porti i Sazanit është mjaft mirë i pozicionuar
gjeografikisht, me një mbrojtje perfekte nga
era dhe nga valëzimi detar. Porti është i pajisur
me një infrastrukturë komplekse, e cila edhe
pse e vjetër aktualisht është funksionale
për pritjen e mjeteve të lundrimit argëtues,
kroçierave të vogla (deri në 150-180m), mjeteve
të peshkimit, apo jahteve të mëdha private.
Zhvillimi i trafikut të mjeteve të lundrimit drejt
ishullit ka nevojë të bëhet sipas një programi
shumë mirë të detajuar – krijimi i këtij trafiku
do të përbëjë bazën për fuqizimin e pozicionit
të ishullit të Sazanit në rrjetin e infrastrukturës
turistike në Gjirin e Vlorës.
Teknikat per zhvillimin e trafikut mund të jenë
si më poshtë:
• Promovimi i vizitave të anijeve kroçiera në
ishullin e Sazanit;
• Promovimi i aktiviteteve të ekspeditave
studimore të universiteteve të huaja në profilin
Turizëm, histori, gjeografi, ruajtja dhe zhvillimi
i mjedisit, fotografi dhe kinematografi, modë,
energji e pastër etj.;
• Promovimi aktiviteteve dhe kurseve
të organizatave sportive, organizatave
jofitimprurëse dhe shoqërive turistike (gara
sportive, aktivitete për mjedisin, turizëm
specifik etj.);
• Promovimi i aktiviteteve të biznesit
vendas apo të huaj me profil marketing apo
promocional (modë, gatim - gastronomi etj.);
• Ngritja e një programi për vendosjen në
përdorim ekonomik, fitimprurës, të godinave/
apartamenteve ekzistuese në ishullin e
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Sazanit, një aksion ky që nxit dhe promovon
iniciativën private për zhvillim e pronës dhe
infrastrukturës në ishullin e Sazanit (mundësi
për tërheqjen e investimeve me cilësi shumë
të lartë);
• Promovimi i vizitave të shkurtra (1-2 ditore)
me mjete lundrimi argëtuese private (jahte
dhe barka me vela). Për lehtësimin e qëndrimit
nevojitet:
- në fazën e parë të këtij programi, qëndrimi
dhe shërbimet e mbështetjes (bregëzimi,
ndriçimi emergjent, ruajtja dhe siguria) mund
të ofrohen pa pagesë;
- për kryerjen e shërbimit të praktikës detare
mund të autorizohet Roja Bregdetare si i vetmi
autoritet me prezencë në ishullin e Sazanit.
• Promovimi i ishullit të Sazanit si vend për
strehim në raste të emergjencës detare (moti i
keq, avari në mjetin e lundrimit, ndihmë në det
etj.).

• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i5 sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH7: Shërbim teknik për riparime dhe
mirëmbajtje;
• SH8: Shkollë vele;
• SH9: Vendbregësim për kroçiera (fazë të
mëvonshme);
• SH10: Muze.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
- Faza 1: 2020 – 2025
- Faza 2: 2025 – 2030

Aplikimi me sukses i teknikave sa më sipër do
të mundësojë krijimin e një trafiku minimal
të mjeteve të lundrimit, personave, mallrave
dhe shërbimeve – kusht i domosdoshëm për
një zhvillim ekonomik të vetëqëndrueshëm.
Rekomandohet që programi për zbatimin e
këtyre teknikave të nisë gjatë vitit 2016 dhe
të jetë në fazë eksperimentale deri në vitin
2020. Në rastin e ndjekjes me sukses të këtij
programi vlerësohet që krijimi i një vendbazimi
me kapacitet të kufizuar (70-100 barka) do të
mund të shënohet në intervalin kohor 20202025.
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti fillestar: 70 – 100 vende parkimi
12.5 LOA
• Kapaciteti i zgjeruar: 200 – 250 vende
parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 35-40m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);

10

11. Porti Tregtar Skelë, Vlorë
Tipi i infrastrukturës:
Port Tregtar dhe Turistik për trafik
13
ndërkombëtar
• Kapaciteti aktual: 250 – 300 vende parkimi
12.5 LOA
• Kapaciteti i zgjeruar: 700 – 800 vende
parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 35-40m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
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• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
3
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH8: Shkollë vele;
• SH9: Vendbregësim për kroçiera të vogla;
• SH10: Muze.
Avantazhe:
• Vendndodhja në qendër të qytetit më të
madh të bregdetit të Jugut;
• Facilitetet ekzistuese të të gjithë natyrave;
• Mundësi për zgjerim.
Kufizime:
• Cektësia e basenit dhe nevoja për investime
në thellimin e tij;
• (më tepër
6 në trajtën e sfidës) Programi
shumë funksional i Portit kërkon projektim
të përshtatshëm të hapësirave dhe lidhje
funksionale me strukturën ekzistuese të
qytetit.
7
8
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2020-2025

11

12. Radhimë
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar dhe
Forcat e Policisë Kufitare
• Kapaciteti aktual: 75 – 100 vende parkimi
12.5 LOA 4
• Kapaciteti i zgjeruar: 600 – 800 vende
parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 25-30m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor (në pjesën e
brendshme); sezonal (në pjesën e jashtme të
kalatës mbrojtëse)
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
9
(charter,
udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH7: Shërbim teknik për riparime dhe
mirëmbajtje;
• SH8: Shkollë vele.
Avantazhe:
• Afërsia me qendrën e Vlorës, Orikumit,
Llogarasë dhe destinacioneve të tjera me vlera
kulturore, historike e natyrore.
• Prezenca e lartë e faciliteteve akomoduese
dhe të shërbimit.
• Infrastruktura portuale ekzistuese.
12
Kufizime:
• Infrastruktura shtetërore e Forcave të
Policisë Kufitare dhe politikat “konservative” të
sektorit mund të bëhen shkak për vonesa në
realizimin e PPP-së.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2020-2025

16
14

15

17
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13. Orikum (derdhja e lumit Izvuar)
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
Kapaciteti: 10016
– 120 vende17
parkimi 12.5 LOA
Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 18m LOA
Funksionimi: gjithëvjetor
Investimi: koncesion (zbatuar pjesërisht)
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH8: Shkollë vele.
Avantazhe:
• Afërsia me qendrën e Vlorës, Orikumit,
Llogarasë dhe destinacioneve të tjera me vlera
kulturore, historike e natyrore.
• Prezenca e lartë e faciliteteve akomoduese
dhe të shërbimit.
• Oportunitet i lartë për t’u zhvilluar si pjesë e
një rrjeti marinash, të cilat zotërojnë pozicion
gjeografik me akses më të madh në trafikun
dhe rrugët detare (marinë me ofertë specifike).
Kufizime:
• Plani i zhvillimit të këtij baseni parashikon
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400 vende parkimi, sidoqoftë për shkak të
organizimit ekzitues (struktura e kanalit hyrës
etj.) një pjesë e mirë e ketij plani mbetet e
paqartë se si do të realizohet.
• Distanca e konsiderueshme nga rrugët
18 për operimin e
detare përbën disavantazh
vetëqëndrueshëm të kësaj marine, në kushtet
e konkurrencës në rritje me zhvillimin e
marinave të tjera përgjatë bregdetit.
Koha e vlerësuar e përfundimit të investimit të
nisur: 2025-2030
14. Porto Palermo – Gjiri Armeridhës
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti: 400 – 450 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 125m LOA
• Funksionimi gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së parë;

3
2

• SH7: Shërbim teknik për
1 riparime dhe
mirëmbajtje;
• SH8: Shkollë vele;
• SH9: Vendbregësim për kroçiera;
• SH10: Muze.
Avantazhe:
5 Palermos.
• Prezenca e tunelit të Porto
• Prezenca e aseteve të ish-repartit ushtarak
dhe faciliteteve në dispozicion.
• Mundësi për zgjerim.
• Prezenca e faciliteteve me kapacitet të
konsiderueshëm për riparimin e jahteve.
• Afërsia me Kalanë e Porto Palermos.
• Afërsia me qendrën e Himarës dhe zinxhirin
e vendbanimeve historike të saj.
• Facilitet për anije cruiser (Gjiri i Kavadonit).
Kufizime:
• Rreziku për mosmenaxhimin e mirë të zonës
me pasoja negative në ruajtjen e mjedisit dhe
të monumenteve të natyrës, kulturës dhe
trashëgimisë historike.

• Prezenca e asateve të ish-repartit ushtarak
dhe faciliteteve në dispozicion.
• Afërsia me Kalanë e Porto Palermos.
• Afërsia me qendrën e Himarës dhe zinxhirin
e vendbanimeve historike të saj.
• Oportunitet për dislokimin e mjeteve
patrulluese të Rojes Bregdetare (SAR
operations).
• Oportunitet për dislokimin e flotës së
peshkimit.
6
Kufizime:
• Rreziku për mosmenaxhimin e mirë të zonës
me pasoja negative në ruajtjen e mjedisit dhe
të monumenteve të natyrës, kulturës dhe
trashëgimisë historike.
7
8
• Në këtë gji, zhvillimi është i kufizuar
dhe
sigurohet qëndrueshmëri vetëm duke qenë
pjesë e zhvillimit të marinës në Gjirin e
Armeridhës.

9

Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2020-2025

Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2020-2025
10
15. Porto Palermo – Gjiri i Kalasë
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar, Roje
Bregdetare, Flotë Peshkimi

11

• Kapaciteti: 75 – 100 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 18-25m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
13 për bregëzimin
• SH2: Shërbimi i mbështetjes
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH10: Muze.

16
14

15

Avantazhe:
• Prezenca e tunelit të Porto Palermos.
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16. Gjiri i Limionit (Sarandë)
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti 150 – 200 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 20-25m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë;
• SH7: Shërbim teknik për riparime dhe
mirëmbajtje;
• SH8: Shkollë vele.
Avantazhe:
• Peizazhi në sfond të Gjirit ofron mundësi për
zhvillimin e resurseve shumë efektive.
• Prezenca e faciliteteve me kapacitet të
konsiderueshëm për riparimin e jahteve.
• Prania e mjeteve të flotës së peshkimit rrit
qëndrueshmërinë e këtij facilitetit.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2018-2020
Shënim: Zhvillimi i marinës së Gjirit të
Limionit rekomandohet të jetë pjesë e
zhvillimit të Marinës së Gjirit të Sarandës.
17. Gjiri i Sarandës
Qasja nr. 1
Marina propozohet të shtrihet në dy hapësira
të kufizuara detare (pjesa veri-perëndimore
dhe veriore e Gjirit), duke përfshirë:
• kalatat ekzistuese të Portit të Sarandës, të
cilat vijnë menjëherë ne veri të kalatës për
anijet kroçiera;
• portin e vogël në qendër të qytetit;
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• ndërtimin e një dallgëthyese fikse (në pilota)
për të mbrojtur zonën e portit ekzistues
dhe me mundësi për zgjatim (në lindje) në
versionin e dallgëthyeses së lundrueshme;
• ndërtimi i një dallgëthyese të lundrueshme
në jug të Portit të vogël në qendër të qytetit.
Vendparkimet për mjetet propozohen të
krijohen përmes modifikimit për shfrytëzim të
kalatave dhe moleve ekzistuese, si dhe përmes
pontileve të lundrueshme.
Në këtë qasje nevojitet që trafiku i mjeteve të
transportit publik të zhvendoset në kalatën e
krocierave ose në kalatën e re brenda në Gjirin
e Limionit.
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti: 150 – 200 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 25-30m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë.
Avantazhe:
• Shtrihet brenda zonës së qytetit të Sarandës
dhe kjo krijon lehtësi për të ofruar shërbimet
dhe facilitetet; oportunitet i lartë për trafikun e
jahteve të mëdhenj.
• Prezenca e Shërbimit të Rojes Bregdetare,
kapitenerisë dhe autoriteteve kufitare,
lehtëson trafikun e barkave.
• Infrastrukturë ekzistuese dhe eksperiencë e
mëparshme.
• Shtrihet në rajonin bregdetar me trafikun më
të lartë sezonal në vend.
• Afërsia me Korfuzin.
• Afërsia me qytetin antik të Butrintit,
monumentit natyror “Syri i Kaltër” dhe një seri

sitesh dhe qendrash të njohura si destinacione
të turizimit të trashëgimisë historike dhe
kulturore dhe të monumenteve të natyrës.
• Afërsia me vendpropozimin për aeroportin e
dytë ndërkombëtar në vend.
14

16

17

Kufizime:
15
• Gjiri i Sarandës është i hapur përkundër
erërave dhe valëzimit që mbërrijnë nga
jugperëndimi; sidoqoftë afërsia me ishullin e
Korfuzit (6.5 nm) siguron mbrojtjen bazë;
• Infrastruktura e dedikuar në shërbim të
anijeve të vogla kroçiere, prezenca në radë e
anijeve të mëdha krociere dhe zhvillimi intensiv
i real-estate përgjatë bregdetit ul mundësinë
për zgjerim të marinës.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2018-2020
Qasja nr. 2
18

Marina propozohet të shtrihet në pjesën veriperëndimore të Gjirit, duke përfshirë:
• kalatat ekzistuese të Portit të Sarandës,
të
19
cilat vijnë menjëherë në veri të kalatës për
anijet kroçiere;
• ndërtimin e një dallgëthyese fikse (në pilota)
për të mbrojtur zonën e portit ekzistues
dhe me mundësi për zgjatim (në lindje) në
versionin e dallgëthyeses së lundrueshme.
Vendparkimet për mjetet propozohen të
krijohen përmes modifikimit për shfrytëzim të
kalatave dhe moleve ekzistuese, si dhe përmes
pontileve të lundrueshme.
Në këtë qasje nevojitet që trafiku i mjeteve të
transportit publik të zhvendoset në kalatën e
kroçierave ose në kalatën e re brenda në Gjirin
e Limionit.
Shënim: Nisur nga distanca e shkurtër me
Gjirin e Limionit rekomandohet që zhvillimi për
njërin nga opsionet sa më sipër të përfshijë
edhe zhvillimin e Marinës së Gjirit të Limionit.
Ky skenar rrit qëndrueshmërinë ekonomike
të projektit, efekshmerinë e shërbimeve për
jahtet dhe krijon një koncept unik marketingu
dhe manaxhimi të resurseve.

18. Gjiri i Tetranisit/4-ishujve (Ksamil)
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti 100 – 150 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 12.5m LOA
• Funksionimi: sezonal
• Forma e propozuar e investimit: PPP, ose
publik
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë.
Avantazhe:
• Lokaliteti është brenda qendrës urbane
Ksamil, zonë me trafik sezonal turistik mjaft të
dendur.
• Lokalitet me infrastrukturë relativisht të
mirë zhvilluar.
• Afërsia me bregun lindor dhe juglindor të
ishullit të Korfuzit lehtëson “ndërtimin” e
ofertës (Gjiri ndodhet në pjesën më të ngushtë
të kanalit të Korfuzit dhe vetëm 10md nga
Marina Guvia në bregdetin e Korfuzit).
• Afërsia me qytetin antik të Butrintit.
• Afërsia me qytetin e Sarandës.

267

18

18
19

Kufizime:
• Jashtë sezonit ulet ndjeshëm dendësia e
popullsisë dhe trafiku i turistëve.
• Zona bregdetare përgjatë dhe në afërsi të
Gjirit ka dendësi të ulët të popullsisë lokale.
• Kufizim në rritje për shkak të prezencës
së plazheve dhe zhvillimit të dendur të
ndërtimeve përgjatë bregdetit.
• Mungesë eksperience në administrimin e
marinave të financuara me fonde publike.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2018-2020
19. Gjiri i Ftelias në Jug të Kepit Spilo
(Sarandë – Mursi – Vrinë)
Tipi i infrastrukturës:
Port Turistik për trafik ndërkombëtar
• Kapaciteti: 50 – 200 vende parkimi 12.5 LOA
• Lloji i mjetit të lundrimit: deri në 20-25m LOA
• Funksionimi: gjithëvjetor
• Forma e propozuar e investimit: PPP
Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të
domosdoshme (SH1-SH10):
• SH1: Vendparkim ujor për mjete lundruese;
• SH2: Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin
(përfshirë edhe reagimin për nevoja të
emergjencës);
• SH3: Veprimtaria e operatorëve turistikë
(charter, udhëtim etj.);
• SH4: Shërbim restoranti dhe akomodimi;
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19

• SH5: Shërbimi i administrimit të portit /
Shërbimi i praktikës detare;
• SH6: Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së
parë.
Avantazhe:
• Afërsia me bregun lindor dhe juglindor të
ishullit të Korfuzit lehtëson “ndërtimin” e
ofertës.
• Afërsia me qytetin antik të Butrintit.
• Afërsia me kufirin shtetëror dhe nismat për
zhvillime në zonën ujore kufitare fqinje.
Kufizime:
• Zona bregdetare përgjatë dhe në afërsi të
Gjirit ka dendësi të ulët të popullsisë.
• Mungon infrastruktura rrugore dhe sistemi i
furnizimit me energji elektrike dhe ujë.
Koha e vlerësuar e zhvillimit të investimit:
2020-2025
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Kapaciteti
i parkimit
(12.5 LOA)

Forma e

Lokaliteti/
Vendndodhja

Tipi i
infrastrukturës

1

Lumi i Bunës
(përgjatë bregut
perëndimor,
fshati Zeus)

Pontil përgjatë
bregut për trafik
turistik kombëtar

40-60

deri në
12.5m LOA

Gjithëvjetor

Publik/ PPP

2

Liqeni i Shkodrës
(përgjatë
shëtitores)

Pontil për trafik
turistik kombëtar
dhe ndërkombëtar

40-60

deri në
12.5m LOA

Gjithëvjetor

Publik/ PPP

3

Porti Ushtarak
në Shëngjin
(baseni në
hapësirën jashtë
tunelit të katrave
silurues)

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar dhe Roje
Bregdetare

300-350

deri në
35-40m LOA

Gjithëvjetor

PPP

4

Gjiri i Peshkatarit
(Shën Pjetri, në
fundin jugor të
Kepit të Rodonit)

Pontil për mjete të
lundrimit turistik –
trafik kombëtar

70-100

deri në
12.5m LOA

Sezonal

PPP

5

Bishti i Pallës,
Gjiri i Lalëzit
(zona në jug të
derdhjes së
Lumit Erzen)

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar dhe Forcat e
Policisë Kufitare

80-100 (në
breg fillim.)
300-400 (në
ujë, pas
zgjerimit)

deri në
35-40m LOA

Gjithëvjetor
+ Sezonal

PPP

6

Currila, Durrës

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

150-200

deri në
35-40m LOA

Gjithëvjetor

PPP

Nr.

*Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të domosdoshme:
SH1 - Vendparkim ujor për mjete lundruese;
SH2 - Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin (përfshirë edhe
reagimin për nevoja të emergjencës);
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Lloji i mjetit
të lundrimit

Funksionimi propozuar

e investimit

SH3 - Veprimtaria e operatorëve turistikë (charter, udhëtim, etj.);
SH4 - Shërbim restoranti dhe akomodimi;
Sh5 - Shërbimi i administrimit të portit / Shërbimi i praktikës detare;

Shërbime/aktivitete
mbështetëse të
domosdoshme
(SH1-SH10)*

Avantazhe

Kufizime

Koha e
vlerësuar
e zhvillimit
të investimit

- SH1
- SH2
- SH4

- SH5
- SH6

2018-2020

- SH1
- SH2
- SH3

- SH4
- SH5
- SH6

2018-2020

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4

- SH5
- SH6
- SH7
- SH8

- SH1
- SH2

- SH4
- SH6

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4

- SH5
- SH6
- SH7
- SH8

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4

- SH5
- SH6
- SH8

- Shtrihet pranë qendrës turistike
të Shëngjinit dhe qytetit të Durrësit,
dhe kjo krijon lehtësi për të ofruar
shërbime dhe facilitete;
- Infrastrukturë ekzistuese dhe
experiencë e mëparshme;
- Afërsia e konsiderueshme me
aeroporin, destinacionet e turizimit
të shumëllojshëm.

- Baseni ekzistues është
në gjendje shumë të
dëmtuar dhe kërkon
investime të
konsiderueshme;
- Infrastruktura turistike
e qendrës së Shëngjinit
kërkon investime
cilësore dhe të
shumëllojshme.

2020-2025

2018-2020

- Shumë mirë i mbrojtur nga era
dhe valëzimi;
- Shtrihet pranë qytetit të Durrësit,
në zonën turistike të Gjirit të
Lalëzit, dhe kjo krijon lehtësi për të
ofruar shërbime dhe facilitete;
- Oportunitet i lartë për trafikun e
jahteve të mëdhenj;
- Prezenca e Shërbimit të Rojes
Bregdetare lehtëson trafikun e
barkave;
- Infrastrukturë ekzistuese dhe
experiencë e mëparshme;
- Afërsia me aeroporin, kryeqytetin
dhe destinacionet e turizimit të
shumëllojshëm.

SH6 - Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së parë;
SH7 - Shërbim teknik për riparime dhe mirëmbajtje;
SH8 - Shkollë vele;

- Baseni ekzistues është
në gjendje shumë të
dëmtuar dhe kërkon
investime të
konsiderueshme;
- Ndarje e hapësirës së
parkimit mes mjeteve të
Rojes Bregdetare dhe
barkave turistike.

2020-2025

2025-2030

SH9 - Vendbregëzim për kroçiera;
SH10 - Muze.
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Kapaciteti
i parkimit
(12.5 LOA)

Forma e

Lokaliteti/
Vendndodhja

Tipi i
infrastrukturës

7

Zona Ujore
përpara sheshit
Vollga, Durrës

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

150-200

deri në
35-40m LOA

Gjithëvjetor

PPP

8

Porti i Durrësit
(hapësira ujore
brenda portit)

Pontil i lundrueshëm / vendbazim
me ofertë të hapur
për trafik
ndërkombëtar

50-70

deri në
25-30m LOA

Gjithëvjetor

PPP

9

Kalaja e Turrës

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

150-200

deri në
35-40m LOA

Gjithëvjetor

Koncesion

10

Ishulli i Sazanit

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

70-100 (kap.
fillestar)
200-250 (pas
zgjerimit)

deri në
35-40m LOA

Gjithëvjetor

PPP

11

Porti Tregtar
Skelë, Vlorë

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

250-300 (kap. deri në
35-40m LOA
aktual)
700-800 (pas
zgjerimit)

Gjithëvjetor

PPP

Nr.

*Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të domosdoshme:
SH1 - Vendparkim ujor për mjete lundruese;
SH2 - Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin (përfshirë edhe
reagimin për nevoja të emergjencës);
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Lloji i mjetit
të lundrimit

Funksionimi propozuar

e investimit

SH3 - Veprimtaria e operatorëve turistikë (charter, udhëtim, etj.);
SH4 - Shërbim restoranti dhe akomodimi;
Sh5 - Shërbimi i administrimit të portit / Shërbimi i praktikës detare;

Shërbime/aktivitete
mbështetëse të
domosdoshme
(SH1-SH10)*

Avantazhe

Kufizime

Koha e
vlerësuar
e zhvillimit
të investimit

- SH1
- SH2
- SH3

- SH5
- SH6
- SH8

2018-2020

- SH1
- SH2
- SH5

- SH6
- SH8

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4

- SH5
- SH6
- SH7

Faza 1:
2015-2020
Faza 2:
2020-2025

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4
- SH5

- SH6
- SH7
- SH8
- SH9
- SH10

Faza 1:
2020-2025
Faza 2:
2025-2030

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4
- SH5

- SH6
- SH8
- SH9
- SH10

- Shtrihet në zonën më dinamike të
qytetit të Durrësit;
- Zgjidhje që realizohet shumë
shpejt;
- Infrastrukturë ekzistuese dhe
experiencë e mëparshme;
- Prezenca e Shërbimit të Rojes
Bregdetare, kapitenerisë dhe
autoriteteve kufitare;
- Shtrihet në qendrën e rajonit
bregdetar me trafikun më të lartë
sezonal në vend;
- Afërsia me aeroporin, kryeqytetin
dhe destinacionet e turizimit të
trashëgimisë historike dhe
kulturore, monumentet e natyrës
etj.

- Vendndodhja në qendër të qytetit
më të madh të bregdetit të Jugut;
- Facilitetet ekzistuese të të gjithë
natyrave;
- Mundësi për zgjerim.

SH6 - Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së parë;
SH7 - Shërbim teknik për riparime dhe mirëmbajtje;
SH8 - Shkollë vele;

- Kapaciteti për vende
parkimi është mjaft i
kufizuar;
- Vendndodhja brenda
portit tregtar bën që
infrastruktura të jetë në
shërbim të anijeve të
mëdha;
- Zhvillim me afat të
kufizuar deri në zhvillimit
te marinës së mirëfilltë
pranë portit.

2018-2020

2020-2025
- Cektësia e basenit dhe
nevoja për investime në
thellimin e tij;
- (më tepër në trajtën e
sfidës) Programi shumë
funksional i Portit kërkon
projektim të përshtatshëm
të hapësirave dhe lidhje
funksionale me strukturën
ekzistuese të qytetit.

SH9 - Vendbregëzim për kroçiera;
SH10 - Muze.
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Nr.

Lokaliteti/
Vendndodhja

Tipi i
infrastrukturës

Kapaciteti
i parkimit
(12.5 LOA)

12

Radhimë

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar,Flotë e
Policisë Kufitare

13

Orikum (derdhja
e lumit Izvuar)

14

Porto Palermo Gjiri Armeridhës

Funksionimi propozuar

75-100 (kap.
aktual)
600-800 (pas
zgjerimit)

deri në
25-30m LOA

Gjithëvjetor
+ Sezonal

PPP

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

100-120

deri në 18m
LOA

Gjithëvjetor

Koncesion

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

400-450

deri në 125m
LOA

Gjithëvjetor

PPP

*Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të domosdoshme:
SH1 - Vendparkim ujor për mjete lundruese;
SH2 - Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin (përfshirë edhe
reagimin për nevoja të emergjencës);
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Forma e

Lloji i mjetit
të lundrimit

e investimit

SH3 - Veprimtaria e operatorëve turistikë (charter, udhëtim, etj.);
SH4 - Shërbim restoranti dhe akomodimi;
Sh5 - Shërbimi i administrimit të portit / Shërbimi i praktikës detare;

Shërbime/aktivitete
mbështetëse të
domosdoshme
(SH1-SH10)*

Avantazhe

Kufizime

Koha e
vlerësuar
e zhvillimit
të investimit

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4

- SH5
- SH6
- SH7
- SH8

- Afërsia me qendrën e Vlorës,
Orikumit, Llogarasë dhe destinacioneve të tjera me vlera kulturore,
historike e natyrore;
- Prezenca e lartë e faciliteteve
akomoduese dhe të shërbimit;
- Infrastruktura portuale
ekzistuese.

- Infrastruktura
shtetërore e Forcave të
Policisë Kufitare dhe
politikat ‘konservative’ të
sektorit mund të bëhen
shkak për vonesa në
realizimin e PPP-së.

2020-2025

- SH1
- SH2
- SH4

- SH5
- SH6
- SH8

- Afërsia me qendrën e Vlorës,
Orikumit, Llogarasë dhe destinacioneve të tjera me vlera kulturore,
historike e natyrore;
Prezenca e lartë e faciliteteve
akomoduese dhe të shërbimit;
Oportunitet i lartë për t’u zhvilluar
si pjesë e një rrjeti marinash, të
cilat zotërojnë pozicion gjeografik
me akses më të madh në trafikun
dhe rrugët detare (marinë me
ofertë specifike).

- Plani i zhvillimit të ketij
baseni parashikon 400
vende parkimi, sidoqoftë
për shkak të organizimit
ekzitues (struktura e
kanalit hyrës, etj.) një
pjesë e mirë e ketij plani
mbetet e paqartë se si do
të realizohet;
- Distanca e konsiderueshme nga rrugët detare
përbën disavantazh për
operimin e vetëqëndrueshëm të kësaj marine, në
kushtet e konkurrencës
në rritje me zhvillimin e
marinave të tjera përgjatë
bregdetit.

2025-2030

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4
- SH5

- SH6
- SH7
- SH8
- SH9
- SH10

- Prezenca e tunelit të Porto
Palermos;
- Prezenca e asateve të ish-repartit
ushtarak dhe faciliteteve në
dispozicion;
- Mundësi për zgjerim;
- Prezenca e faciliteteve me
kapacitet të konsiderueshëm për
riparimin e jahteve;
- Afërsia me Kalanë e Porto
Palermos;
- Afërsia me qendrën e Himarës
dhe zinxhirin e vendbanimeve
historike të saj;
- Facilitet per anije cruiser (Gjiri i
Kavadonit).

- Rreziku për mosmenaxhimin e mirë të zonës me
pasoja negative në
ruajtjen e mjedisit dhe te
monumenteve të natyrës,
kulturës dhe trashëgimisë
historike.

2020-2025

SH6 - Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së parë;
SH7 - Shërbim teknik për riparime dhe mirëmbajtje;
SH8 - Shkollë vele;

SH9 - Vendbregëzim për kroçiera;
SH10 - Muze.
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Kapaciteti
i parkimit
(12.5 LOA)

Forma e

Lokaliteti/
Vendndodhja

Tipi i
infrastrukturës

15

Porto Palermo Gjiri i Kalasë

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar, Roje
Bregdetare, Flotë
Peshkimi

75-100

deri në
18-25m LOA

Gjithëvjetor

PPP

16

Gjiri i Limionit
(Sarandë)

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

150-200

deri në
20-25m LOA

Gjithëvjetor

PPP

17

Gjiri i Sarandës

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

150-200

deri në
25-30m LOA

Gjithëvjetor

PPP

Nr.

*Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të domosdoshme:
SH1 - Vendparkim ujor për mjete lundruese;
SH2 - Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin (përfshirë edhe
reagimin për nevoja të emergjencës);
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Lloji i mjetit
të lundrimit

Funksionimi propozuar

e investimit

SH3 - Veprimtaria e operatorëve turistikë (charter, udhëtim, etj.);
SH4 - Shërbim restoranti dhe akomodimi;
Sh5 - Shërbimi i administrimit të portit / Shërbimi i praktikës detare;

Shërbime/aktivitete
mbështetëse të
domosdoshme
(SH1-SH10)*

Avantazhe

Kufizime
- Rreziku për mosmenaxhimin e mirë të zonës me
pasoja negative në
ruajtjen e mjedisit dhe te
monumenteve të natyrës,
kulturës dhe trashëgimisë
historike.
- Në këtë gji zhvillimi
është i kufizuar dhe
sigurohet qëndrueshmëri
vetëm duke qënë pjesë e
zhvillimit të marinës në
Gjirin e Armeridhës.

- SH1
- SH2
- SH5

- SH6
- SH10

- Prezenca e tunelit të Porto
Palermos;
- Prezenca e aseteve të
ish-repartit ushtarak dhe
faciliteteve në dispozicion;
- Afërsia me Kalanë e Porto
Palermos;
- Afërsia me qendrën e Himarës
dhe zinxhirin e vendbanimeve
historike të saj;
- Oportunitet për dislokimin e
mjeteve patrulluese të Rojes
Bregdetare (SAR operations);
- Oportunitet për dislokimin e
flotës së peshkimit.

- SH1
- SH2
- SH3
- SH4

- SH5
- SH6
- SH7
- SH8

- Peizazhi në sfond të Gjirit ofron
mundësi për zhvillimin e resurseve
shumë efektive;
- Prezenca e faciliteteve me
kapacitet të konsiderueshëm për
riparimin e jahteve;
- Prania e mjeteve të flotës së
peshkimit rrit qëndrueshmërinë e
këtij facilitetit.

- SH1
- SH2
- SH3

- SH5
- SH6

- Shtrihet brenda zonës së qytetit të
Sarandës dhe kjo krijon lehtësi për
të ofruar shërbimet dhe facilitetet;
oportunitet i lartë për trafikun e
jahteve të mëdhenj;
- Prezenca e Shërbimit të Rojes
Bregdetare, kapitenerisë dhe
autoriteteve kufitare, lehtëson
trafikun e barkave;
- Infrastrukturë ekzistuese dhe
experiencë e mëparshme;
- Shtrihet në rajonin bregdetar me
trafikun më të lartë sezonal në vend;
- Afërsia me Korfuzin;
- Afërsia me qytetin antik të Butrintit,
monumentit natyror “Syri i Kaltër”
dhe nje seri sitesh dhe qendrash të
njohura si destinacione të turizimit të
trashëgimisë historike dhe kulturore
dhe të monumenteve të natyrës;
- Afërsia me vendpropozimin për
aeroportin e dytë ndërkombëtar në
vend.

SH6 - Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së parë;
SH7 - Shërbim teknik për riparime dhe mirëmbajtje;
SH8 - Shkollë vele;

Koha e
vlerësuar
e zhvillimit
të investimit
2020-2025

2018-2020

- Gjiri i Sarandës është i
hapur përkundër erërave
dhe valëzimit që mbërrijnë nga jugperëndimi,
sidoqoftë afërsia me
ishullin e Korfuzit (6.5 nm)
siguron mbrojtjen bazë;
- Infrastruktura e
dedikuar në shërbim të
anijeve të vogla krociere,
prezenca në radë e
anijeve të mëdha krociere
dhe zhvillimi intensiv i
real-estate përgjatë
bregdetit ul mundësinë
për zgjerim të marinës.

2018-2020

SH9 - Vendbregëzim për kroçiera;
SH10 - Muze.

277

Kapaciteti
i parkimit
(12.5 LOA)

Forma e

Lokaliteti/
Vendndodhja

Tipi i
infrastrukturës

18

Gjiri i Tetranisit/
4-ishujve
(Ksamil)

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

100-150

deri në
12.5m LOA

Sezonal

Publik/ PPP

19

Gjiri i Ftelias në
Jug të Kepit Spilo
(Sarandë – Mursi
– Vrinë)

Port Turistik për
trafik ndërkombëtar

150-200

deri në
20-25m LOA

Gjithëvjetor

PPP

Nr.

*Shërbimet/aktivitetet mbështetëse të domosdoshme:
SH1 - Vendparkim ujor për mjete lundruese;
SH2 - Shërbimi i mbështetjes për bregëzimin (përfshirë edhe
reagimin për nevoja të emergjencës);

Lloji i mjetit
të lundrimit

e investimit

SH3 - Veprimtaria e operatorëve turistikë (charter, udhëtim, etj.);
SH4 - Shërbim restoranti dhe akomodimi;
Sh5 - Shërbimi i administrimit të portit / Shërbimi i praktikës detare;

Tabela 1 Portet turistike të propozuara
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Funksionimi propozuar

Shërbime/aktivitete
mbështetëse të
domosdoshme
(SH1-SH10)*

Avantazhe

Kufizime

Koha e
vlerësuar
e zhvillimit
të investimit

- SH1
- SH2

- SH5
- SH6

- Lokaliteti është brenda qendrës
urbane Ksamil, zonë me trafik
sezonal turistik mjaft të dendur;
- Lokalitet me nfrastrukturë
relativisht të mirë zhvilluar;
- Afërsia me bregun lindor dhe
juglindor te ishullit të Korfuzit
lehtëson ‘ndërtimin’ e ofertës (Gjiri
ndodhet në pjesen me te ngushtë
të kanalit të Korfuzit dhe vetëm
10md nga Marina Guvia në
bregdetin e Korfuzit);
- Afërsia me qytetin antik të
Butrintit;
- Afërsia me qytetin e Sarandës.

- Jashtë sezonit ulet
ndjeshëm dendësia e
popullsisë dhe trafiku i
turistëve;
- Zona bregdetare
përgjatë dhe në afërsi të
Gjirit ka dendësi të ulët të
popullsisë lokale;
- Kufizim në rritje për
shkak të prezencës së
plazheve dhe zhvillimit të
dendur të ndërtimeve
përgjatë bregdetit;
- Mungesë experience në
administrimin e marinave
të financuara me fonde
publike.

2018-2020

- SH1
- SH2
- SH3

- SH4
- SH5
- SH6

- Afërsia me bregun lindor dhe
juglindor të ishullit të Korfuzit
lehtëson ‘ndërtimin’ e ofertës;
- Afërsia me qytetin antik të
Butrintit;
- Afërsia me kufirin shtetëror dhe
nismat për zhvillime në zonën ujore
kufitare fqinje.

- Zona bregdetare
përgjatë dhe në afërsi të
Gjirit ka dendësi të ulët të
popullsisë;
- Mungon infrastruktura
rrugore dhe sistemi i
furnizimit me energji
elektrike dhe ujë.

2020-2025

SH6 - Shërbimi i sigurisë dhe ndihmës së parë;
SH7 - Shërbim teknik për riparime dhe mirëmbajtje;
SH8 - Shkollë vele;

SH9 - Vendbregëzim për kroçiera;
SH10 - Muze.
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Shtojca 2
Përfaqësues të institucioneve që kanë marrë pjesë në konsultimet gjatë hartimit të
Planit të Integruar Ndërsektorial për Brezin Bregdetar

Ekspertë të ndryshëm
Datë 14.05.2015
1. Eduart Cani
2. Marjeta Meksi
3. Frida Pashako
4. Valbona Koçi
5. Elios Kovaçi
6. Alket Islami
7. Genc Veizaj
8. Mirela Koçollari
9. Edvin Kasimati
10. Florian Hasko
11. Ditjon Baboçi
12. Julian Papaproko
13. Ledio Allkja
14. Aldo Merkoçi
15. Julian Bejko

Regional Environmental Center
Biologe, Giz
Epoka University
Epoka University
Arkitekt
Fotograf ajri
Biznesmen
Arkeologe
Rally Albania
Avokat
AKPT
AKPT
MZHU
Shoqëria civile
Fakulteti i Shkencave Sociale, UT

Përfaqësues të ministrive
Datë 30.07.2015
1. Nertil Jole
2. Silvamina Alshabani
3. Elton Orozi
4. Eriola Sojati
5. Zef Cuni
6. Arta Dollani
7. Skënder Doda
8. Jeta Skënderaga
9. Lilika Radovicka
10. Besiana Llazani
11. Ernest Shtëpani
12. Eriglent Dupi
13. Altin Fuga
14. Ermir Nasi
15. Ela Dobi
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MZHU
MM
MZHETTS
MZHETTS
MK
IMK
MPB
AKB
MTI
MTI
MZHU
MD
MIE
MZHU
MZHU

Universitete, shoqata dhe organizata të ndryshme
Datë 01.10.2015
1. Eranda Janku
2. Rediana Sokoli
3. Elfrida Alliu
4. Sokol Dervishi
5. Qerim Ismeni
6. Jurtin Hajro
7. Alban Qelepiri
8. Skerdilajd Anagnosti
9. Andrian Vaso
10. Rajmonda Lajthia
11. Shkëlqim Bumçi
12. Diana Jolija
13. Gerta Ismailaja
14. Kol Dedaj
15. Reis Mulita
16. Rudina Toto
17. Jorida Muço
18. Andreas Faoro

Universiteti PolisMZHU
FIN
Universiteti Epoka
OJF
Universiteti Epoka
IC Consulenten
IC Consulenten
IC Consulenten
Vizion +
Instituti i Konsulencës së Ndërtimit
MZHU
MZHU
Shoqata e vlerësuesve
Universiteti Marin Barleti
CoPlan/PLGP
MZHUUNlab

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Datë 08.10.2015
1. Gjergj Islami
2. Daniel Qamo
3. Dritan Çaro
4. Endrit Tuzi
5. Armand Vokshi
6. Doriana Bozgo Bleta
7. Dorina Pllumbi
8. Denada Veizaj
9. Etleva Bushati
10. Florian Nepravishta

11. Klaud Manehasa
12. Llazar Shyti
13. Petri Ilo
14. Agron Lufi
15. Ani Tola Panariti
16. Elian Stefa
17. Arben Biçoku (Shoqata e arkitektëve të
Shqipërisë)
18. Maksim Mitrojorgji (Shoqata e arkitektëve të
Shqipërisë)

Universiteti Europian i Tiranës
Datë 08.10.2015
1. Elvin Meka
2. Mimoza Durrësi
3. Engjëll Përe
4. Mateo Spaho
5. Selami Xhafa
6. Hysen Muçiku
7. Oltjana Zoto

8. Indrit Baholli
9. Përparim Fuga
10. Ertila Druga
11. Ermela Kripa
12. Drita Kruja
13. Otjela Lubonja
14. Lorena Licenji
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Universiteti POLIS
Datë 09.10.2015
1. Dritan Shutina
2. Ledjan Bregasi
3. Elvan Dajko
4. Sotir Dhamo
5. Eranda Janku
6. Dea Buza
7. Imeld Sokoli

8. Besmira Dyca
9. Ani Shtylla
10. Enejda Çela
11. Fabjola Meçaj
12. Silvi Jano
13. Gerti Delli

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë
Datë 09.10.2015
1. Ylli Xhaja
2. Ilir Bejleri
3. Azem Lala
4. Viktor Delia

5. Luigj Aleksi
6. Fatos Pustina
7. Luan Bregasi
8. Robert Ruci

Shoqëria shqiptare e turizmit (ATA)
Datë 12.10.2015
1. Florjan Domi
2. Armand Ferra
3. Matilda Naso
4. Laura Payne
5. Eduez Likaj
6. Ervin Bytyci

Harmonia HG sh.p.k
Albania-Holidays sh.p.k
Albania Tourism Assoc
Outdoor Albania sh.p.k
Hotel Leondar (Llambi Fani sh.p.k)
Hotel OAZ-ATA

Konfindustria
Datë 14.10.2015
1. Gjergj Buxhuku
2. Donika Meshi
3. Fjorida Demko
4. Eva Laro
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Datë 15.10.2015
1. Andjan Maci
2. Fatbardh Sallaku
3. Bari Musabelliu
4. Shpresim Domi
5. Leonidha Përi
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6. Natasha Hodaj
7. Etleva Dashi
8. Veth Tabaku
9. Ervin Toromani
10. Valta Hoxha

Bashkitë e qarkut të Tiranës dhe Durrësit
Datë 21.10.2015
1. Ditjon Baboçi
2. Nevin Bilali
3. Devis Agaraj
4. Mirlinda Shqarri
5. Elda Maçi
6. Muhamet Kruja
7. Gjergj Papavasili
8. Alban Demirxhiu
9. Arber Tola
10. Bledar Koskija
11. Aida Dedja
12. Anila Haxhi
13. Fatmir Ejupi
14. Adlei Likmeta
15. Ermal Lama
16. Adhurim Qehajaj
17. Erald Abazi
18. Maks Kona
19. Dëshira Qato
20. Elvis Rroshi
21. Dorian Allmeta
22. Sabina Dauti
23. Mirsida Shahini
24. Jonida Goga
25. Silvana Beja
26. Klajdi Dinellari
27. Klaudio Ruci
28. Andi Pistoli

Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Tiranë
Bashkia Vorë
Bashkia Kamëz
Bashkia Kamëz
Bashkia Krujë
Bashkia Krujë
Bashkia Durrës
Bashkia Durrës
Bashkia Durrës
Bashkia Durrës
Bashkia Rrogozhinë
Bashkia Kavajë
Bashkia Kavajë
Bashkia Kavajë
Bashkia Kavajë
Bashkia Shijak
Bashkia Shijak
Bashkia Shijak
Bashkia Shijak
MZHU
MZHU
MZHU

Bashkitë e qarkut të Shkodrës
Datë 23.10.2015
1. Aida Shllaku
2. Nektar Duma
3. Aldi Saraçi
4. Irma Temali
5. Sandra Lekaj
6. Fatjon Lleshaj
7. Majlinda Hoxha
8. Klodiana Nokaj
9. Adelina Rica
10. Ervis Marku
11. Rudolf Toma
12. Gjovalin Kola
13. Ndue Lushi
14. Flora Dedgjonaj
15. Lindita Cane
16. Petrit Marku
17. Joana Markolaj

Bashkia Shkodër
Bashkia Shkodër
Bashkia Shkodër
Bashkia Shkodër
Bashkia Shkodër
Bashkia Mirditë
Bashkia Kurbin
Bashkia Kurbin
Bashkia Kurbin
Bashkia Kurbin
Bashkia Kurbin
Bashkia Lezhë
Bashkia Lezhë
Bashkia Lezhë
Bashkia Lezhë
Bashkia Lezhë
Bashkia Vau Dejës
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Bashkitë e qarkut të Fierit
Datë 26.10.2015
1. Renilda Hyseni
2. Lindita Sota
3. Silvana Aleksi
4. Gazmira Pleshi
5. Niketa Mucelli
6. Emirjada Rizaj

7. Mimoza Haxhiu
8. Aurora Naka
9. Roven Greku
10. Arben Dukaj

Fakulteti i Gjeologji Minierave
Datë 29.10.2015
1. Shkëlqim Daja
2. Thoma Korini
3. Çerçis Durmishi
4. Përparim Alikaj
5. Gafer Muka
6. Altin Karriqi

7. Irakli Prifti
8. Spartak Kuçaj
9. Luan Arapi
10. Emiljan Gjura
11. Shaqir Nazaj

Bashkitë e qarkut të Vlorës
Datë 05.11.2015
1. Merita Tartari
2. Deana Ceci
3. Fatjon Devollaj
4. Erjola Begaj
5. Anisa Plepi
6. Jonela Gjinaj
7. Merita Todor
8. Orgest Feimi
9. Anjeza Sheho
10. Mandi Jaho
11. Suela Abazaj
12. Ismet Agalliu
13. Rubin Hekumani
14. Dorjan Hudhra
15. Ilir Troci
16. Safan Qerimi
17. Albert Bani
18. Desilda Caci
19. Jonela Halili
20. Jeton Puka
21. Elire Mancaj
22. Iriald Dervishaj
23. Elona Hodaj
24. Flori Beci
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Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Qarku Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Këshilli i Qarkut Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Himarë

25. Elvira Ruci
26. Albana Sejko
27. Taulant Hyseni
28. Erina Misha
29. Erjola Gurna
30. Ervin Papa
31. Leonard Gjonaj
32. Klevis Bedinaj
33. Taulant Nezaj
34. Klevis Beko
35. Alborena Meci
36. Erjon Kapaj
37. Shaip Beqiri
38. Leonidha Histro
39. Dhimitraq Ndreu
40. Vasil Loli
41. Foto Thanasi
42. Ilir Mehmeti
43. Marsida Demaj
44. Paskal Londo
45. Piro Stefa
46. Natasha Pasha
47. Hans Cassens
48. Valbona Koci
49. Aurora Xheka

Bashkia Himarë
Bashkia Sarandë
Bashkia Sarandë
Bashkia Sarandë
Bashkia Sarandë
Bashkia Sarandë
Bashkia Selenicë
Bashkia Selenicë
Bashkia Selenicë
Bashkia Selenicë
Bashkia Selenicë
Bashkia Selenicë
Bashkia Konispol
Bashkia Finiq
Bashkia Finiq
Bashkia Finiq
Bashkia Finiq
Bashkia Delvinë
Bashkia Delvinë
Bashkia Përmet
Arkitekt
Ing. Mekanike
GIZ
GIZ
GIZ

Agjencia Kombëtare e Bregdetit
Datë 09.11.2015
1. Auron Tare
2. Gentiana Troplini
3. Bardhok Frroku
4. Besmir Cako
5. Ermal Sina
6. Anisa Avduli
7. Juliana Petani

8. Jeri Skenderaga
9. Dorine Sinani
10. Gentjan Marishta
11. Blerim Hoxha
12. Emirjan Hate
13. Fatjona Cinaj

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
1. Eva Brinja
2. Florenc Meço
3. Bujar Kotri
4. Shkëlqim Gjevori
5. Renata Teta
6. Arjan Korpa
7. Thimjo Plaku
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Ministria e Energjisë dhe Industrisë
1. Agim Bregasi
2. Dritan Spahiu
3. Arben Dhima
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
1. Eno Hoti
2. Artur Pilkati

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
1. Lauresha Grezda
2. Irfan Tarelli
3. Esat Hasani

Drejtoria e Prodhimit Bujqësor dhe Politikave
Tregtare
Drejtoria e Administrimit të Ujërave dhe Tokës

Ekspertë të huaj
1. Wilhelm Schulte
2. Meine Pieter va Dijk
3. Gianni Brizzi
4. Luc-Emile Bouche-Florin
5. Foteini Stefani
6. Cezar Morar
7. Olov Schultz
Bashkëpunëtorë të huaj
IABR
Iabr/UP
PLGP USAID
51N4E
GIZ
FABRIC
TUDelft
PBL Netherlands Environmental Assesment
Agency
Kingdom of Netherland Enterprise Agency
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GIZ
IHS Erasmus University Rotterdam
Banka Botërore
Këshilli i Europës
Këshilli i Europës
Këshilli i Europës
Këshilli i Europës
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Hartat shoqëruese
289 Harta e Vizionit
290 Harta e Sistemit Urban
291 Harta e Sistemit Infrastrukturor
292 Harta e Sistemit Bujqësor
293 Harta e Sistemit Natyror
294 Harta e Sistemit Ujor
295 Harta e Turizmit
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