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1 Parathënie 

 

Ky dokument paraqet Planin Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve (LWMP) të Bashkisë Ura 
Vajgurore, një dokument strategjik për zbatimin e politikave dhe legjislacionit kombëtar për 
menaxhimin e mbetjeve të ngurta në nivel lokal. Plani është në përputhje me Draftin e 
Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve të Integruar (SKMIMN), Planit Rajonal të 
Menaxhimit të Mbetjeve të Qarkut Berat dhe në përputhje me Ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011 
"Për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta" si dhe legjislacionin tjetër për mbetjet. 

PVMMN  përshkruan infrastrukturën e kërkuar teknike dhe institucionale, përcakton masat dhe 
veprimet praktike për menaxhimin, grumbullimin, trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve dhe 
cakton përgjegjësitë tek aktorët e ndryshëm bazuar në analizën e gjendjes aktuale. 

PVMM  shtrihet për një periudhë pesëvjeçare (2019-2024). Përgatitja e planit u mbështet nga 
"Projekti për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Beratit, Shqipëri, Faza I". Projekti 
financohet nga Sekretariati Shtetëror i Çështjeve Ekonomike SECO me një kontribut granti prej 
2.2  milionë franga. Projekti kontribuon në përmirësimin e cilësisë, besueshmërisë dhe 
qëndrueshmërisë së shërbimeve të menaxhimit të mbeturinave në Qarkun e Beratit dhe 
reduktimin e ndikimeve negative në mjedis. Ai trajton nevojat e emergjente të rehabilitimit të 
menjëhershëm dhe shtron bazën për investimet e ardhshme në infrastrukturën rajonale. 
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2 Konteksti Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 

2.1 Historiku Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 

Në vitin 2014, Shqipëria u shpall si një vend kandidati BE. Marrëveshja e Stabilizim Asociimit 
(SAA), e nënshkruar më 2006, artikulon ambicjen e Shqipërisë për integrimin në BE dhe vendos 
objektivat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata përqëndrueshmërinë  mjedisore të vendit. 
Arritja e këtyre objektivave raportohet nëpërmjet serive të raporteve vjetore të BE për 
Shqipërinë. Në raportin për vitin 2018, mbetjet përmenden në  kapitullin 27: Mjedisi dhe 
Ndryshimet Klimatike: Ka pasur disa arritje në    përafrimin e politikave dhe legjislacionit 
sidomos nëpërmjet rishikimit të strategjisë kombëtare për menaxhimin e mbetjeve. Raporti 
vazhdon të thotë se "nevojiten përpjekje të mëtejshme për : 

• Mbylljen e mbi 300 venddepozitimeve të papërshtatshme, 

• Rritjen e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve në rryma të ndryshme të mbetjeve 

• Reduktimit të mbetjve biologjike” 

Zotimet e marra në kuadër të MSA janë të parashtruara në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim 
dhe Integrim (SKZHI) 2014-2020 ose Draft  Strategjinë Ndërsektoriale të Mjedisit (2015–2020). 
Versioni I draftit të hartuar (2018) I Strategjisë Shqiptare të Menaxhimit të Mbetjeve dhe Planit 
të Veprimit është përpunuar nën Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. 

2.2 Korniza Ligjore dhe e Politikave 

Legjislacioni shqiptar për mjedisin në përgjithësi dhe për menaxhimin e mbetjeve në veçanti 
është përmirësuar nëpërmjet transpozimit të direktivave të  BE në legjislacionin e vendit. Gjatë 
pak viteve të fundit vendi ka përparuar ndjeshëm në përafrimin ligjor. Kuadri është forcuar dhe 
bashkërendimi i politikave në nivel qendror është përmirësuar.Korniza ligjore dhe politike e 
Shqipërisë është përmbledhur në këtë kapitull: 
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2.2.1 Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve dhe Plani i 
Veprimit 

Versioni  I Draftit (2018) të Strategjisë Shqiptare të Menaxhimit të Mbeturinave edhe Planit të 
Veprimisë është përpunuar nën Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Objektivat specifike të 
strategjisë janë që të ofrojnë zgjidhje praktike për: 

• Përmbushja e detyrimeve specifike të acquis të KE-së për menaxhimin e mbetjeve dhe të ligjit 
kuadër për menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

• Zbatimi I Vendimeve të Këshillit të Ministrave (VKM) që kanë të bëjnë me sektorin e mbetjeve. 

• Adresimi I problemeve kryesore të menaxhimit të mbetjeve me të cilat ballafaqohet vendi në 
një mënyrë të koordinuar dhe të integruar. 

Versioni I hartuar vendos disa objektiva për zbatimin e praktikave të përmirësuar të MMN. Një 
përmbledhje e objektivave që lidhen me kompetencat në nivel rajonal dhe vendor janë 
përmbledhur në Aneksin 1. Objektivat mes të tjerash janë: 

• Afatshkurtra  (2018-2023) 

a. Zhvillimi dhe miratimi I Planeve të Menaxhimit të Mbetjeve bashkiake / vendore në 
50% të   komunave 

b. Zhvillimi I Studimeve të Fizibilitetit për MMN rajonale me prioritet "Zonat e Menaxhimit 
të Mbetjeve" (ZMM) 

c. Mbulimii 80% të territorit me shërbimin e grumbullimit 
 

d.  20% e popullsisë, por jo më pak se 10% e popullsisë në bashkite me më shumë se      
100,000 banorë, (zona urbane) janë mbuluar nga shërbimi i integruar i mbetjeve 

 

• Afatmesem  (2023-2028) 

a. Zhvillimi dhe miratimi I Planeve të Menaxhimit të Mbetjeve bashkiake / vendore 
në të gjitha bashkitë 

b. Zhvillimi I Studimeve të Fizibilitetit për MMN rajonale të të gjitha ZMM 

c. Mbulimi i 90% të territorit me shërbimin e grumbullimit 

d. 25% e popullsisë, por jo më pak se 20% e popullatave në bashkitë me më 
shumë se 100,000 banorë (zonat urbane) mbulohen nga shërbimi I integruar I 
menaxhimit të mbetjeve. 

e. Ndarja në burim në të paktën dy rryma (mbetje të thata dhe të përziera) 
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• Afatgjata  (2028-2033) 

a. Përdorni dhe riciklimi I jo më pak se 50% të totalit të MMN të gjeneruara 

b. 90% e territorit mbulohet nga shërbimi I grumbullimit të mbetjeve 

c. 30% e popullsisë, por jo mëpak se 30% e popullatavenëbashkitë me më shumë 
se  100,000 banorë (zonat urbane) mbulohen nga shërbimi I integruar I 
menaxhimit të mbeturinave 

 

2.2.2 Legjislacioni Kombëtar i Mbetjeve 

Në tabelën në vijim jepen ligjet dhe aktet nën ligjore shqiptare me rëndësi të veçantë për MMN 
bashkiake. Një listë më e detajuar e legjislacionit përkatës është në dispozicion në Aneksin 2. 
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Tabela 1 Ligje dhe Akte  nënligjore përkatëse për MMN bashkiake 

Ligji 
Nr./Viti 

Përmbajtja Ndryshimet  
ligjore Nr./viti 

68/2017 Për financat e vetëqeverisjes vendore  

139/2015 Për vetëqeverisjen vendore  

115/2014 Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të qeverisjes 
vendore 

 

107/2014 Për Planifikimin dhe zhvillimin e territorit 73/2015 

125/2013 Për koncesionet dhe partneritetin publik privat 77/2015 

10448/201
1 

Për lejet e mjedisit 44/2013 

10463/201
1 

Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve 156/2013 
32/2013 

10440/201
1 

Per  Vleresimin e Ndikimit në Mjedis  

8094/1996 Për largimin publik te mbetjeve  
Bylaës-  
DCM 
No./Year 

Përmbajtja Ndryshimet 
VKM Nr./viti 

452/2012 Për lendfillet e mbetjeve 389/2018: 
Standartet per 
rehabilitimin dhe 
operimin e 
venddepozitimev
e 

319/2018 Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar 
të mbetjeve 

 

608/2014 Për Përcaktimin e Masave të Nevojshme për Grumbullimin 
dhe Trajtimin e Mbetjeve Bio 

 

418/2014 Për Grumbullimin e diferencuar të Mbetjeve në Burim  
957/2012 Për Mbetjet nga pajisjet Elektrike dhe Elektronike  
866/2012 Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre  
765/2012 Për miratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar 

dhe trajtimin e vajrave të përdorura 
 

705/2012 Për Menaxhimin e Mbetjeve nga Automjetet ne vitet e fundit 
të jetës 

 

452/2012 Per lendfillet e mbetjeve  
178/2012 Për djegien e mbetjeve  
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177/2012 Për amballazhet dhe mbetjet e tyre VKM Nr.232, 
date 26.4.2018 

333/2011 Për Menaxhimin e venddepozitimeve Rajonale të Mbetjeve 
Urbane 

 

798/2010 Për miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Mbetjeve 
Spitalore 

 

99/2005 Për miratimin e Katalogut Shqiptar të Mbetjeve  

 

• Ligji për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve (Ligji Nr. 10463, date 22.09.2011) 
rregullon procedurat për hartimin dhe miratimin e Planeve Vendore të Menaxhimit të 
Mbetjeve: 

• Miratimi I PVMMM nga Keshilli Bashkiak 

• PVMM hyjnë në fuqi vetëm pas miratimit nga Këshilli I Qarkut; 

• Rishikimi i PVMM të paktën çdo gjashtë vjet; 

• Raportet vjetore mbi statusin e zbatimit në këshillin e qarkut në formatin e përcaktuar 
nga Ministri. 

 

Ligji nr. 139/2015 Për Vetëqeverisjen Vendore i përcakton bashkitë si nivel bazë të njësisë së 
vetëqeverisjes lokale, i cili përbëhet nga disa njësi administrative. Për më tepër, ligji rregullon të 
drejtën dhe përgjegjësinë e bashkive, ndër të tjera për krijimin dhe grumbullimin e të ardhurave, 
vendosjen e tarifave vendore për shërbimet dhe përcaktimin e tarifave të tyre, bashkëpunimin 
me NJQV të tjera. Ligji gjithashtu përcakton përgjegjësinë e bashkive në mbledhjen, asgjësimin 
dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. 

Ligji për Financat Vendore (Ligji nr.68, datë 27.04.2017) paraqiti konceptin e mbulimit të 
shpenzimeve përmes tarifave. Bazuar në këtë ligj, niveli i tarifave është i orientuar drejt mbulimit 
të kostove të shërbimeve publike të ofruara nga NJQV. Qeverisja vendore mund të caktojë tarifa 
vetëm për shërbimet publike, konsumi ose përfitimi i të cilave, në parim, është i matshëm për 
përdoruesit ose përfituesit, duke përdorur instrumente të përshtatshme për të siguruar akses, 
cilësi, sasi dhe kosto të përballueshme nga të gjithë. 

Ligji i ndryshuar nr. 125, datë 25.04.2013, Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat (Ligji 
nr.77, datë 16.07.2015), thotë se koncesionet dhe partneritetet publike-private (PPP) mund të 
jepen për kryerjen e punëve dhe ofrimin e shërbimeve për, ndër të tjera, menaxhimin e 
mbetjeve, duke përfshirë mbledhjen, trajtimin, transferimin dhe ruajtjen (Neni 4ç). Ky amendim 
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tregon se bashkëpunimi ndërmjet sektorit publik dhe sektorit privat është pjesë e politikës së 
qeverisë për të përmirësuar menaxhimin e mbetjeve. 

Ligji i ndryshuar nr. 107, datë 31.07.2014, Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit (Ligji nr.73, 
datë 09.07.2015), thotë se infrastruktura publike nënkupton tërësinë e rrjeteve, instalimeve dhe 
ndërtimeve ekzistuese ose të planifikuara në territor, si dhe hapësirat publike , duke synuar 
realizimin e shërbimeve publike në fushat e transportit, energjisë, menaxhimit të ujit, 
komunikimeve elektronike, arsimit, shëndetësisë, menaxhimit të mbetjeve dhe mbrojtjes së 
mjedisit, menaxhimin e burimeve natyrore dhe kulturore, mbrojtjen kombëtare, civile dhe të 
zjarrit dhe fusha të tjera të ngjashme duke i shërbyer publikut 

nfrastruktura publike ka karakter kombëtar ose vendor dhe kryhet me investime publike ose 
private (Neni 3.11.). 

VKM Nr. 389, datë 27.6.2018, miraton ndryshime në VKM 452, datë 11.07.2012 "Për 
venddepozitimet". Në Aneksin e saj, VKM përcakton ndër të tjera standarde për rehabilitimin 
dhe funksionimin e venddepozitimeve. VKM nr. 319, datë 31.5.2018 ofron udhëzime për 
llogaritjen e kostoveve të MMN. 

VKM nr. 418, datë 25.6.2014, përcakton objektivat e riciklimit për NJQV-të. Bashkitë duhet të 
marrin masat e duhura për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve së paku për letër / karton, 
metal, plastikë dhe xham brenda 31.12.2016 për bashkite e kategorisë së parë (përfshirë 
Qytetin e Beratit) dhe 31.12.2018 për bashkitë e tjera. 

Shifrat në vijim krahasojnë objektivat ligjore dhe të politikës dhe objektivat për Menaxhimin e 
Mbetjeve të Ngurta të vendosura në ligjet kombëtare, VKM-të dhe Draft Strategjinë Kombëtare 
për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve si dhe në Direktivat e BE-së. Ndërsa objektivat dhe 
synimet e vendosura në VKM janë të vjetëruara, objektivat në Draft Strategjinë Kombëtare janë 
brenda afatit kohor aktual. Bazuar në këshillën e përfaqësuesit të Ministrisë së Mjedisit në 
grupin e punës, PVMMN është hartuar në përputhje me objektivat dhe shënjestrimet e 
përcaktuara në Draft Strategjinë Kombëtare e cila pritet të miratohet në Qershor 2019. 
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Direktiva e BE për Mbetjet
(amendamenti i fundit2018)

Draft Strategjia
Kombëtare MIMN 
(Draft 2018)

Draft Strategjia
Kombëtare e 
MIMN(Draft 2018)

Ligji 10463/2011 për MIMN

VKM 418/2014 për
grumbullimin e 
diferencuar të
mbetjeve

VKM 608/2014 për
grumbullimin dhe
trajtimin e mbetjeve
biologjike

Shërbimet e Menaxhimit të
Mbeturinave 2018 2023 2028 2033

Grumbullimi i Mbetjeve
Mbulimi i Territorit me 

shërbimin e MIMN 80% 90% 90%

Shërbimin e MIMN Mbulim i populates 
me shërbimin e MIMN

20%
(10% në zonat urbane)

25%
(20% në zonat

rurale)

30%
(30% në zonat

urbane)

Grumbullim i
diferencuar i mbetjeve 2016 2018 2023 2028 2033

Grumbullimi i
Diferencuar i Mbetjeve

Mbetje Biologjike

Tekstil & Mbetje të rrezikshme

Së paku në 2 rryma
(mbetje të thata dhe

miks).

Zgjerimi i skemës së
ndarjes së mbetjeve

në burim.

Kërkesat e 
përcaktuara në VKM 
për ripërdorimin dhe

riciklimin janë
plotësuar

Grumbullim i
defierencuar i letrës, 
kartonit, metalit, 
plastikës dhe qelqit

Për të gjitha NJQV

Për Bashkitë e 
Kat.I

Për bashkitë e tjera

Për bashkitë të cilat
janë Qendër Qarku

Për bashkitë e tjera

present
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Figure 1 Krahasimi i objektivave dhe targeteve te shënjestruara për MMN 

2012 2017 2020 2025 2030 2033 2035

Pregatitja për ripërdorim
e riciklim

50% 55% 60% 65%

50%

50% e sasisë së gjeneruar të mbetjeve në 2014

Ripërdorim
dhe
Riciklim

Letër dhe
Karton 60%

Metal 50%

Plastik 22.5%

Qelq 60%

Sasia e Mbetjeve në
Landfill ≤10%

50% 35%
e sasisë së mbetjeve biologjike të
degradueshme të gjeneruara në
2014

75% 55% 35%
e sasisë së mbetjeve biologjike të
degradueshme të gjeneruara në 2010

Ndalimi per tregun ose
perdorimi i çantave të
lehta plastike dhe
mbajtëse plastike të pa 
përballueshme

Pregatitja për ripërdorim, Riciklim e Reduktim të
Mbetjeve

Draft Strategjia
Kombëtare për MIMN
(Draft 2018)

EU WFD
(Amendamenti i fundit2018)

VKM 418/2014 Për
grumbullimin e 
diferencuar tëmetjeve

Direktiva e BE për
Landfillin
(last amendment 2018)

VKM 608/2014 Për
grumbullimin & trajtimin
e mbetjeve bio te
degradueshme
VKM 452/2012 për
Landfillet e 
mbetjeve

VKM 177/2012 
(Amendamenti
2018)

present

Mbetjet e paketimit 2017 2019 2025 2030

Riciklimi i mbetjeve të paketimit 65% 70%

25- 45% 55-80%

Riciklimi specific 
i mbetjeve të
paketimit

Qelq 70% 75%

15% 60%

Letër dhe
Karton

75% 85%

15% 60%

Fe-metals 70% 80%
Aluminum 50% 60%
Metal 15% 50%

Plastic 50% 55%

15% 22.5%

Wood 25% 30%

15% 15%

Mbulimi apo djegia e 
mbeturinave të paketimit 50-65% 60%

EU-Packaging Waste 
Directive (last 

amendment 2018)

VKM 177/2012 
(amendamenti
2018)

present
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2.3 Rolet dhe Përgjegjësia në Nivelin Kombëtar, Rajonal dhe Vendor 

2.3.1 Niveli Kombëtar 

Përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve të ngurta në Shqipëri ndahen në nivel kombëtar, 
rajonal dhe lokal. Kjo shpërndarje funksionale po rishikohet aktualisht në kuadrin e politikave 
kyçe që po zhvillohen, pranë kuadër të Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të 
Mbetjeve dhe Planit të Veprimit. Peizazhi institucional në nivel qendror është propozuar për 
ristrukturimin e një autoriteti qendror për të kryer detyra të caktuara për ministritë e ndryshme. 

Ligji Nr. 10463 për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve është legjislacioni kyç që përcakton 
përgjegjësitë institucionale në fushën e menaxhimit të mbetjeve për organizatat e qeverisë 
qendrore, përfshirë Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe agjencitë vartëse të saj, 
Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). Këtyre Ministrive u janë ngarkuar detyra 
specifike nëpërmjet vendimeve të posaçme të Këshillit të Ministrave (Shtator 2017), u pasua 
nga një VKM tjetër që caktoi një rol të veçantë në menaxhimin e mbetjeve në Agjencinë 
Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbeturinave, një agjenci vartëse e 
MIE. 

MTM me rolin udhëheqës në kuadrin e përgjithshëm rregullator dhe politik për të gjitha llojet e 
mbetjeve dhe mbikëqyr tërësisht administrimin e mbetjeve të rrezikshme (shih mëposhtë). Kjo 
ministri është institucioni kryesor përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e strategjisë kombëtare 
dhe planit të veprimit për menaxhimin e mbetjeve në vend. Së bashku me institucionet e tjera 
vartëse, përfshirë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (AKM) dhe Inspektoratin Shtetëror të 
Mjedisit dhe Pyjeve, ministria ka përgjegjësinë e plotë për krijimin dhe monitorimin e një sistemi 
të menaxhimit të mbetjeve. 

Roli i MIE në sektorin e mbetjeve bazohet në Ligjin Nr.10463 dhe VKM  504, në kryerjen e 
përgjegjësive të rishikuara në nivelin e qeverisë qendrore. Vendimi gjithashtu parashikon 
transferimin e planifikimit territorial dhe pozicionimin e landfilleve dhe objekteve të tjera të 
trajtimit të mbetjeve nga Ministria e mëparshme e Planifikimit Urban, përfshirë edhe Agjencinë 
Kombëtare të Planifikimit  Territorial. MIE është I vetmi institucion qendror qeveritar që ka 
program buxhetor për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane brenda buxhetit të saj afatmesëm. 

MIE  mbulon investimet për infrastrukturën dhe zhvillimin e standardeve dhe teknikave më të 
mira për menaxhimin e mbetjeve të bashkive dhe mbetjeve nga ndërtimi dhe prishja e 
objekteve, si dhe ciklin e projektit në lidhje me ndërtimin (planifikimin, hartimin dhe zbatimin e 
projektit) e vendgrumbullimeve rajonale. Ministria gjithashtu koordinon dhe monitoron aktivitetet 
në vendgrumbullimet e mbetjeve, përdorimin e vendgrumbullimeve rajonale dhe impianteve e 
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incineratorëve dhe përcakton kriteret teknike për studimin, si edhe garanton mbylljen e 
vendgrumbullimeve urbane. 

MIE ka patur përgjegjësinë përmbledhjen e të dhënave për mbetjet e bashkive dhe ato inerte 
dhe për shumë vite ka qenë burimi kryesor dhe I vetëm i informacionit në lidhje me sasinë e 
mbetjeve të gjeneruara në vend. 

Në bashkëpunim me MTM, MIE ka autoritetin për të monitoruar veprimtaritë përkatëse për 
asgjësimin dhe trajtimin e mbetjeve bashkiake dhe atyre të ndërtimit dhe prishjes së objekteve, 
nëpërmjet projektimit, ndërtimit dhe zbatimit të vendgrumbullimeve dhe incineratorëve. 
Vendimet në lidhje me procedurat për studimin dhe ndërtimin e incineratorëve në Elbasan, Fier 
dhe Tiranë drejtohen dhe merren nga MTM. Sektori për Programet e Zhvillimit për Trajtimin e 
Mbetjeve të Ngurta Urbane, I cili përbëhet nga gjashtë punonjës, mban përgjegjësinë për 
menaxhimin e mbetjeve brenda MTM. 

 

2.3.2 Niveli Rajonal 

Këshillat e qarkut përbëjnë nivelin e dytë të qeverisjes vendore në Shqipëri. Edhe pse jo 
drejtpërsëdrejti përgjegjës për shërbimet e menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal, ato ligjërisht 
janë ngarkuar për të siguruar kuadrin e politikave rajonale nëpërmjet planeve rajonale për 
menaxhimin e mbetjeve. Magjithatë, këshillat janë përgjegjës për miratimin e planeve përkatëse 
për menaxhimin e mbetjeve lokale para hyrjes në fuqi të tyre (neni 13, Ligji nr. 156/2013, 
amendim i ligjit nr.10463 / 2011). Funksion i veti I këshillit te qarkut është zhvillimi dhe zbatimi I 
politikave rajonale dhe harmonizimi I tyre me politikat kombëtare. Këshillat zhvillojnë dhe 
miratojnë planet rajonale për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe I raportojnë MTM çdo vit 
për zbatimin e tyre (neni 13, Ligji nr. 156/2013 amendimiLigjit nr. 10463/2011). Roli I këshillave 
të qarqeve ishte rishikuar vitet e fundit, ndërsa  Draft-strategjia Kombëtare e Mjedisit tregon rol 
të reduktuar të Këshillave te Qarqeve në menaxhimin e mbetjeve . 

 

2.3.3 Niveli Vendor  

Ligji nr.139 / 2015 Për Vetëqeverisjen Vendore përcakton përgjegjësitë dhe autoritetin e NjQV-
ve në lidhje me menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri. Në mënyrë të veçantë, grumbullimi, 
transportimi, asgjësimi dhe trajtimi I mbetjeve të bashkive është përcaktuar si funksion i vetë 
bashkive. Sipas këtij përcaktimi, bashkitë kanë të drejtën dhe përgjegjësinë të menaxhojnë 
sigurimin e shërbimeve në mënyrën më të përshtatshme për kushtet e tyre specifike  
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dhe të bashkëpunojnë me bashkitë e tjera për të caktuar pagesat dhe tarifat e shërbimit si edhe 
një mekanizëm për grumbullimin e të ardhurave dhe për të ndërtuar dhe administruar objektet 
për trajtimin e mbetjeve. Ligji Nr. 8094, datë 21.03.1996, është ende referencë në lidhje me 
grumbullimin, transportin dhe trajtimin aktual të mbetjeve, dhe mbetet për të dëshiruar në 
përdorimin e standardeve bashkëkohore nga të gjitha bashkitë. 

Detyrat specifike të menaxhimit të mbetjeve për bashkitë dhe këshillat e qarqeve përcaktohen 
në Ligjin Nr. 10463/2011 Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, I ndryshuar, dhe disa akte 
nënligjore që rrjedhin nga ligji I lart përmendur. Përgjegjësitë  e drejtpërdrejta të NjQV-ve lidhen 
vetëm me planifikimin dhe raportimin e menaxhimit të mbetjeve në juridiksionin e secilës prej 
tyre. 

Në bashkitë shqiptare, menaxhimi I mbetjeve në përgjithësi është përgjegjësi e Drejtorisë së 
Shërbimeve Publike .Kontratat e pastrimit hartohen dhe nënshkruhen nga bashkitë, në 
përputhje gjithashtu me dispozitat e Ligjit nr. 8094, datë 21.3.1996, 'Për heqjen publike të 
mbetjeve'. Modeli I këtyre kontratave nuk ofron standarde për menaxhimin e mbetjeve siç 
përcaktohet në Ligjin nr. 10463 'Për menaxhimin e integruar të mbetjeve', të datës 22.09.2011, 
dhe aktet nënligjore që rrjedhin prej tij. 

Instrumentet e planifikimit në nivel vendor përfshijnë planet lokale të menaxhimit të mbetjeve, të 
cilat duhet të jenë në përputhje me planet kombëtare dhe rajonale të menaxhimit të mbetjeve 
rajonale. Në nivel vendor, shërbimet për MMN ofrohen ose me personelin dhe pajisjet e 
vetëbashkive ose nëpërmjet kontraktorëve privatë. 
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3 Konteksti Vendor për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 

 

3.1 Profili I Bashkisë 

Bashkia UraVajgurore shtrihet brenda territorit të qarkut Berat. Bashkia Ura Vajgurore shtrihet 
në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ultësirën Perëndimore në të dy anët 
e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum I cili kalon përmes qytetit si dhe lumi 
Seman I cili krijohet nga bashkimi I lumit Osum me lumin Devoll dhe kalojnë në disa fshatrat ë 
Njësive Administrative të saj. Shtrirja në këto dy krahina të ndryshme fiziko-gjeografike, ndikon 
në ndryshueshmërinë e relievit të territorit, të kushteve fizikogjeografike nga perëndimi në lindje 
e nga veriu në jug,e të peisazheve gjeografike. 

Qendra administrative e bashkisë, qyteti I Urës Vajgurore, ndodhet në bregun e lumit Osum. Si 
rezultat I reformës territoriale në vitin 2015, bashkia tani përbëhet  nga katër njësi 
administrative: Qyteti I Urës Vajgurore si dhe Njësitë Administrative (NjA) Cukalat, Kutalli dhe 
Poshnjë. Harta e mëposhtme tregon pozicionin gjeografik dhe ndarjen administrative të 
bashkisë. 
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Figure 1    Vështrim i përgjithshëm I Bashkisë Ura Vajgurore  

 

Bashkia UraVajgurore ka një sipërfaqe prej 156.56 km2, kufizohet në veri-perëndim me 
Bashkinë Lushnjë, në veri-lindje me Bashkinë Kuçovë, në jug-lindje me Bashkinë Berat dhe në 
jug-perëndim me Bashkinë e Roskovecit. 

Bashkia është e arritshme nga rruga kombëtare nëpërmjet rrugës rajonale SH72, e cila 
funksionon si një korridor i madh i transportit të vendbanimeve të qarkut. Rruga lidh bashkinë 
me qendrën rajonale qytetin e Beratit, e cila është qendra më e afërt dhe më e madhe urbane. 
Përveç kësaj, qyteti është i lidhur me Qytetin e Kuçovës nëpërmjet SH91 dhe Qarkut Fier 
nëpërmjet SH72 si dhe SH73. Zonat rurale janë të lidhura me njëra-tjetrën nëpërmjet rrugëve 
urbane dytësore (rrugë urbane dytësore) sipas kodit rrugor kombëtar. 

Gjendja e rrugëve në zonat dhe vendbanimet me të largëta janë veçanërisht problematike duke 
pasur parasysh sipërfaqen e madhe të bashkisë dhe distancën e madhe në kilometra të rrjetit 
që lidhin qytetin me qendrat e njësive administrative, si dhe njesitë administrative me fshatrat 
dhe fshatrat midis tyre. Numri I popullsisë i rregjistruar sipas censusit të fundit në këtë bashki ka 
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dalë 12.403 banorë. Ndërsa numri I popullsisë i rregjistruar në gjendjen civile është 17.486 
banor. Numri i banorëve është pakësuar në masë të konsiderueshme nga braktisja e zonave 
rurale për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore ,shërbimit shëndetësor,pamundësisë 
së kryerjes të arsimit sidomos atij të mesëm, por dhe të mungesës së punonjësve të kualifikuar 
në këtë sektor. Pavarsisht mungesës së infrastrukturës rrugore pozita gjografike, pasuria 
natyrore dhe ujore, historia dhe traditat,përbëjnë një potencial për zhvillimin ekonomik. 

Në territorin administrativ  të bashkisë përfshirë edhe njësitë administrative jetojnë 11 328 
familje. Përreth 35%  e popullësisë  jetojnë  në njësinë administrative Kutalli ,e cila 
karakterizohet si vendbanime ose zonë bujqesore. Njësia Administrative Ura Vajgurore në të 
cilën gjendet dhe bashkia e Qytetit Ura Vajgurore  , është e populluar nga 26 % e popullësisë 
totale te bashkisë .Tabela e mëposhtme paraqet njësitë administrative së bashku me llojet e 
vendbanimeve  dhe fshatrat përkatës ,gjithashtu dhe numrin e popullsisë në 2019 bazuar ne 
regjistrin e gjendjes civile dhe  gjithashtu sipas Studimit Sektorial (2019) i cili paraqet numrin e 
popullsisë duke përdorur formulën e mëposhtme nga Ministria e Financës : “Census + (Nr 
ipopullsise se GjendjesCivile – Census) x 30 %”. 

 

Tabela  2           Njësitë  Administrative  të Bashkisë Ura Vajgurore 

Njësi 
Administrat

ive (NjA) 

Popullsia – 
Regjistri I 
GjendjesCiv
ile (2018) 

Popullsia – 
StudimiSekt
orial (2019) 

Lloji I vendbanimit1 Qytetet / Fshatrat2 

UraVajguro
re 11,878 7,698 

Suburban (outside 
Tirana-Durres 
metropolitan area) 

Qyteti UraVajgurore; Fshatrat: 
Bistrovicë, Konisbaltë, Pashalli, 
Vokopolë, Skrevan 

Cukalat 4,334 3,241 Zonë fushore 
bujqësore 

Fshatrat: Donofrosë, Slanicë, 
Cukalat, Allambres, Krotinë, Çetë 

Kutalli 13,500 10,264 Zonë fushore 
bujqësore 

Fshatrat: Kutalli, Sqepur, 
Drenovicë, Samaticë, Pobrat, 
Rërëz, Protoduar, Goriçan Qendër, 
Goriçan Çlirim, Malas Breg 

 

 

 

 
1 INSTAT (2014): Albania Communes and Municipalities Typology 
2 Laë No. 115 / 2014 on the administrative-territorial division of the Local Government Units in the Republic of Albania, dated. 

31.7.2014 
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Poshnjë 10,279 7,850 
Zonë fushore 
bujqësore e 
përzier 

Fshatrat: Poshnje, Polizhan, 
Çiflik, Arrëz, Agim, Banaj, Gajdë, 
Malas Gropë, Syzez, SheqGajdë, 
Hingë, Kuç 

TOTAL 39,991 29,054   

Në vitin 2017,në bashki ishin regjistruar 2,586 ndërmarrje ku shumica ishte nga sektori I 
shërbimeve. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, numri I ndërmarrjeve bujqësore është rritur 
ndjeshëm, gjë që mund të arsyetohet me shtrirjen e kufirit bashkiak sipas TAR 2015 në zonat 
rurale. .Në përgjithësi, më shumë se 95% e ndërmarrjeve janë njësi të vogla me një deri në 
katër punonjës.Grafiku I mëposhtëm tregon numrin e ndërmarrjeve aktive në bashki në lidhje 
me sektorin e tyre të veprimtarisë nga 2013 në 2017 . 
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Figure 3 Ndërmarrjet aktive në Bashkinë Ura Vajgurore, sipas aktivitetit       
Ekonomik (2013 – 2017) 

 

Në  bashki, asnjë familje nuk përjashtohet nga pagesa e tarifavetë MMN. Megjithatë, familjet që 
marrin ndihmë ekonomike (225 nga 11,328) osefamiljet me anëtarë të kategorive të mëposhtme 
duhet të paguajnë vetëm 50% të tarifës: Invalidët e punës, pensionistët e vetëm, të verbërit dhe 
para dhe tetraplegjikët. 

3.2 Organizimi I Menaxhimit të Mbetjeve 

Menaxhimi I Mbetjeve të Ngurta në Bashkinë Ura Vajgurore është e organizuar në strukturën e 
Drejtorisë së Planifikimit Urban, Investimeve, Projekteve, Shërbimeve Publike, Strehimit 
dheTransportit, I cili përbëhet nga dy sektorë. Sektori për leje ndërtimi dhe përgatitje të 
projekteve, e cila fokusohet në planifikimin, menaxhimin dhe monitorimin e territorit. Sektori 
përbëhet nga një drejtues I sektorit dhe nëntë punonjës, nga të cilët shtatë janë nëpunës civil, 
duke përfshirë një specialist mjedisor me një funksion të drejtpërdrejtë në menaxhimin e mjedisit 
urban, duke përfshirë edhe menaxhimin e mbetjeve. Shefi I sektorit dhe specialisti I mjedisit 
janë pjesë e Ekipit të Kompetencës. Ndërkohë, sektori për shërbimet publike përbëhet nga 93 
punonjës dhe merret me shërbime të drejtpërdrejta, si gjelbërimi dhe mirëmbajtja e rrugëve, 
prandaj shumica e punonjësve nuk janë pjesë e shërbimit civil por punonjës të kontraktuar, 
përveç shefit të sektorit. Funksioni I supervizorit nuk është përcaktuar në strukturë, edhe pse ky 
person është përgjegjës për disa detyra monitorimi, të cilat mund të pengojnë monitorimin 
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rigoroz të shërbimit të pastrimit. Gjithashtu, vlen të përmendet prania në çdo njësi administrative 
të një inspektori të shërbimit, gjithashtu përgjegjës përmbledhjen e taksave komunale. Shërbimi 
I pastrimit kryhet nga ndërmarrja ED Construction bazuar në një kontratë me bashkinë. 

Struktura organizative e MMN të bashkisë është paraqitur në figurën 1 si mëposhtë. 

 

 

 

Figure  4         Struktura organizative e bashkisë përgjegjëse per SWM 

 

3.3 Sasia e Mbetjeve, Burimet dhe Karakteristikat 

 
Grumbullimi aktual I mbetjeve bashkiake mbulon grumbullimin e mbetjeve bashkiake të krijuara 
nga familjet, bizneset dhe institucionet. Subjektet e biznesit që u shërbehet përfshijnë: 
• Biznesi I madh: Industritë prodhuese, bizneset e ndërtimit, sportin, kulturën dhe institucionet 
arsimore, hotel, kazino, shërbimet e transportit  etj . 
.•Biznesi I vogël: tregtia me pakicë, restorante, industritë e vogla të prodhimit, njësitë e vogla të 
shërbimit (p.sh. hotel, transport, larje makine, karburant, etj) 
Sasitë e gjeneruara të mbetjeve mund të vlerësohen duke përdorur normat e prodhimit të 
mbetjeve specifike të dhëna në tabelën në vijim. 
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Tabela  3    Sasitë specifike të gjenerimit të mbetjeve sipas llojit të vendbanimit 

Njësia 
Administrative 

Lloji I Vendbanimit 

Lloji 
N°Error! 
Bookmar

k not 
defined. 

Gjenerimi I mbetjeve 
[kg/cap/d] 

UraVajgurore Zone suburban 
(jashtëzonësmetropilitanTiranë-Durres) 24 0.55 

Cukalat, Kutalli Zona fushorebujqësore 43 0.4 
Poshnjë Zona fushorebujqësoretëpëziera 41 0.4 

 
Duke përdorur të dhënat e vlerësuara të popullsisë në Tabelën 4, sasia e mbetjeve të 
gjeneruara në vitin 2019 vlerësohet të jetë rreth 4.700 tonnë vit. Tabela në vijim përfshin sasinë 
e vlerësuar të mbetjeve të gjeneruara në secilën njësi administrative. 
 

Tabela  4      Sasia e vlerësuar e mbetjeve në Bashkinë Ura  Vajgurore (2019) 

Njësia Administrative Mbetjet e gjeneruara në  
2019 [t/v] 

Mbetjet e grumbulluara 2019 
[t/v] 

Cukalat 473 355 
Kutalli 1,499 1,124 
Poshnjë 1,146 860 
UraVajgurore 1,545 1,391 

Totali Bashkia UraVajgurore 4,663 3,729 
 
Drafti I mëparshëm i Planit Rajonal të Menaxhimit të Mbetjeve Berat (2014) jep të dhëna për 
përbërjen e mbetjeve në qytetin e Urës Vajgurore dhe supozon përbërjen në njësitë e tjera 
administrative në bazë të të dhënave të ishkomunave me të njëjtën tipologji. Figura mëposhtë 
ilustron përbërjen e mbetjeve të qytetit  UraVajgurore dhe njësive të tjera administrative. 
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Figure  5 Përbërja e mbetjeve ne Qytetin Ura Vajgurore dhe Njësitë administrative në 
këtë bashki 

 

Mbetjet përbëhen kryesisht nga mbetjet organike, të ndjekura nga plastika, metali, letra, karton. 

Pjesa e fraksionit organik është më e ulët në njësitë administrative rurale se sa në qytetin e 
Urës Vajgurore. 

Mund të supozohet se një sasi e caktuar e mbetjeve organike të prodhuara nga familjet në 
zonat rurale përdoret në mjediset e tyre për kompostimin ose ushqimin e kafshëve. 

 

3.4 Shërbimet dhe Praktikat aktuale të menaxhimit të mbetjeve 

 

Shërbimet e MMN në bashki kryhen nëpërmjet kontraktorit privat  Ed Construction me 
kohëzgjatjetë kontratës 2016-2021 (rinovim çdo vit). Shërbimet janë përcaktuar në kontratë, të 
cilat përfshijnë grumbullimin dhe largimin e mbetjeve, pastrimin e shesheve, rrugët e asfaltuara, 
rrugët me kalldrëm, lagien dhe larjen e shesheve dhe rrugëve me asfalt, larjen dhe mirëmbajtjen 
e kontejnerëve. 
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Tabela 5 Tabela  përmbledhëse e shërbimeve 

Emërtimi Njësia Sasia Ditë 
shërbimi 

Fshirje me fshesedoreerrugevedheshesheveqytet 1 m2 57 939 264 
Fshirje me fshesedoreerrugevedhesheshevefshat 1 m2 25 240 48 
Grumbullimdhetransportimmbeturina ne vend - 
depozitim ne qytet 

1 
kontenier 64 264 

Grumbullimdhetransportimmbeturina ne vend - 
depozitim ne njesiteposhnje 

1 
kontenier 71 96 

Grumbullim dhe transportim mbeturina ne vend - 
depozitim ne njesite Kutalli 

1 
kontenier 45 96 

Fshirje me mjetteknologjik I rrugeve 1ml 7326 24 
Lagierrugedhesheshe me mjetteknologjik 1 m2 35123 88 
Mirembajtjevenddepozitimittembetjeve urbane ore/pune 1 192ore 

Larje e dizifektimkontenieresh 
1 

kontenier 180 66 
Larjerrugedhesheshe me mjetteknologjik 1 m2 35123 24 

 

3.4.1 Fshirja e rrugëve 
 

Në mbështetje të kontratës së pastrimit, sipas grafikut të miratuar nga përfaqësuesi I Autoritetit 
Kontraktor  Bashkia  Ura Vajgurore, firma e pastrimit  “Ed Construction” realizon fshirjen me 
mjet teknologjik dhe fshesë me krahë të shesheve, trotuareve, rrugëve të asfaltuara dhe 
rrugëve e rrugicave me kalldrëm. Fshirja e shesheve, rrugëve trotuareve kryhet jo vetëm për 
mbetjet urbane, por edhe për gërryerjen e mbetjeve të baltës dhe mbetjeve mbi sipërfaqet e 
tyre. 

Në zonën qytetëse që I përket njësisë Ura Vajgurore fshihet një sipërfaqe prej 57 937 m2 çdo 
ditë me fshesë nga 9 punëtore gra në orët e përcaktuara gjatë ditës dhe natës, nëpërmjet 
mjeteve të punës të tilla si; karrocë dore, fshesa plastike e mjete mbrojtëse. 

Në njësitë administrative të zonave rurale fshihet me fshesë me krahë një sipërfaqe prej 25 240 
m2, 1 herë në javë, kryesisht sheshe, trotuare dhe rrugë të asfaltuara nga  4 punëtore gra gjatë 
ditës,  nëpërmjet mjeteve të punës të tilla si; karrocë dore, fshesa plastike e mjete mbrojtëse. 

Mjetet e pastrimit janë prone e kompanisë kontraktuese. 
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3.4.2 Grumbullimi dhe Transportimi I Mbetjeve 
 

Bashkia  Ura Vajgurore, nëpërmjet operatorit ekonomik privat, firmën “Ed Construction” mbulon 
me shërbimin e largimit të mbetjeve të gjitha njësitë administrative, sipas një grafiku të 
përcaktuar të grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane. Firma me mjetet e saj bën të 
mundur grumbullimin e mbetjeve në të gjithë kontenierët që ka vendosur bashkia, e cila është 
pronare e kontenierëve dhe më pas I transporton për në venddepozitimin e mbetjeve. Mjetet e 
përdorur për grumbullim dhe transportim të mbetjeve janë: 

• Dy makina teknologjike transportuese me ngarkim fundor ose anësor  me kapacitet 
mbajtës jo mëpak se 10 ton. 

• Një automjet vetëshkarkues jo më pak se 3-7 Ton 

Numri dhe vendndodhja e kontenierëve janë përcaktuar nga bashkia nëpërmjet hartës së 
shpërndarjes në territor dhe të miratuar nga këshilli bashkiak. Gjithsej në të gjithë bashkinë Ura 
Vajgurore janë 189 kontenierë. 

Shpërndarja e kontenierëve sipas njësive administrative paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

Numri dhe vendodhja e kontenierëve është bërë mbi bazë të një studimi paraprak duke marrë 
në konsideratë, dendurinë e popullsisë, sasinë e mbetjeve që gjenerojnë dhe tipologjine e 
zones. Grumbullimi dhe transportim I mbetjeve në zonat rurale kryhet dy herë në javë, kurse ne 
zonen urbane çdo ditë. 

Grumbullimi dhe transporti I mbetjeve kryhet gjatë natës ne intervalin 21:00 – 07:00. 

Grumbullimi kryhet kryesisht në: 

a. kontenieret e vendosur ne hapesira publike; 

b.  kontenierët e vendosur ne hapesira private;  

Zona perreth konteniereve pastrohet menjehere pas largimit te mbetjeve, si dhe dezifektohet 
me gelqere  ose klor. Larja dhe dizinfektimi i konteniereve behet sipas nje grafiku te percaktuar 
ne kontrate  
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3.4.3 Trajtimi dhe riciklimi I mbetjeve 

Aktualisht në bashki nuk zhvillohen aktivitete formale të riciklimit. Aktivitetet e mbledhjes 
informale të mbetjeve të riciklueshme kryhen nga komuniteti rom në fshatin Pashalli. 
Pesëmbëdhjetë familje janë të organizuara mirë dhe grumbullojnë qese plastmasi nga serrat, si 
dhe bidona  plastikë dhe metal, kanaçe rreth fshatrave të Urës-Vajgurore. Disa prej tyre 
mbledhin mbetjet e riciklueshme nga kontejnerët në qytet. 

Në bashkinë fqinje Berat, ndodhet kompania ricikluese B-RECYCLE pranë venddepozitimit të 
Bashkisë së Beratit. 

 

3.4.4 Depozitimi I mbeturinave 

Bashkia Ura Vajgurore depoziton mbetjet në vend depozitimin, I cili ndodhet ne Njesine 
Administrative Kutalli, Bashkia Ura Vajgurore, rreth 5 km ne perendim te qendres se Bashkisë 
Ura Vajgurore. Koordinatat gjeografike të vend depozitimit janë  : 40°46'22.17"N; 19°49'2.73"E. 
Vend depozitimi ka një sipërfaqe afersisht  2,000 m2 dhe funksionon si I tillë që prej vitit  2017. 

Sipas kontratës, kompania private e kontraktuar ka si detyrim ligjor të mirëmbajë 
venddepozitimin. Për këtë venddepozitim ekziston një studim gjeologjik "Raporti mbi kushtet 
gjeologjike dhe inxhinierike të vendit të venddepozitimit të mbetjeve urbane" me nr.437 / 3 të 
datës 11.05.2016 nga studio "ALTEA & GEOSTUDIO 2000" në Tiranë. Është kryer gjithashtu 
një vlerësim mjedisor në "Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Përshkrimi Teknik i 
venddepozitimit të Mbetjeve Urbane" përgatitur nga Qendra e Monitorimit të Mjedisit në Tiranë. 
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Figura 6    Vendndodhja e venddepozitimit aktual (Burimi: Google Earth)  

 

Vendgrumbullimi ndodhet në një shpat kodre në një zonë kodrinore, 1.2 km në jug të fshatit 
Sqepur dhe 1.5 km në veri të fshatit Vokopolë. Përreth tij gjenden ullishta. Nuk ekzistojnë 
ndërtesa në një rreze prej 300 m nga vendgrumbullimi. Banesat më të afërta gjenden 350 m 
larg tij. 

Ura Vajgurore
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Figura 7   Fotografi nga ajri  e vendgrumbullimit ekzistues dhe ndërtesave përreth (Burimi: Google   
maps) 

Hyrja e vendgrumbullimit është përballë rrugës në anë verilindore. Mbetjet e depozituara 
aktualisht digjen dhe grumbullohen pranë rrëzës së kodrës. Fotot e mëposhtme tregojnë 
gjendjen aktuale të vendgrumbullimit. 
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Figura 8 Hyrja për në vendgrumbullim  

 

Figura 9 Pamje e zonës së vendgrumbullimit e marrë nga brenda zonës pas portës 
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Grupi i punues I Zbutjes së Rrezikut nga Vendgrumbullimet propozoi rehabilitimin e 
vendgrumbullimit dhe përdorimin e tij deri në zbatimin e konceptit rajonal të depozitimit të 
mbetjeve.Harta e mëposhtme jep një pasqyrë të venddepozitimeve ekzistuese. 

 

 

 

Figure 10 Vendndoodhja e vendgrumbullimit aktual në Bashkinë Ura Vajgurore  

 



 Plani I Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Urbane  

 

  Page 
35 

 

  

3.4.5 Programe dhe Aktivitete të tjera të MMN  

Bashkia Ura Vajgurore ka përgatitur një plan veprimi 3R, I cili është përpunuar në kuadër të një 
projekti të financuar nga JICA  për Mbështetjen e Minimizimit të Mbeturinave dhe ka planifikuar 
të organizojë disa aktivitete ndërgjegjësimi në shkolla. Megjithatë, nuk është kryer asnjë zbatim 
I planit. 

3.5 Ekonomia dhe Financimi i Menaxhimit Aktual të Mbetjeve të Ngurta 

Buxheti pë rshërbimet e MMN në vitin 2018 ishte 20,802,000 Lekë që përbën 10% të buxhetit të 
përgjithshëm të bashkisë.Tabela në vijim përfshin buxhetin bashkiak për shërbimet e MMN në 
krahasim me buxhetin e përgjithshëm bashkiak dhe buxhetin për shërbimin publik që nga TAR 
në  2015. 

 

Tabela 6     Buxheti vjetor I bashkisë për shërbimet e MMN 

Viti 

Buxheti Total 
iBashkisë 

Buxheti Total 
përShërbimetPublike Buxheti Total përshërbimet e MMN 

(Mijë)Lek  (Mijë)Lek (Mijë)Lek PjesënëBuxhetin 
Total 

PjesënëBuxhetin e 
ShërbimevePublike 

2016 518,518,313 45,532,763 20,802,119 4% 46% 
2017 574,722,281 53,934,787 20,802,119 4% 39% 
2018 666,075,138 61,965,423 20,802,119 3% 34% 
2019 477,891,000 86,459,000 20,802,119 4% 24% 

 

Shpenzimet vjetore të MMN raportohen të jenë 20,802,000 Lekë, të cilat mund të konvertohen 
në një kosto specifike prej rreth 5,400 Lekë për  ton mbetje. 72% e shpenzimeve janë alokuar 
për grumbullimin e mbetjeve dhe 28% për fshirjen e rrugëve. 

Tarifat e MMN janë mbledhur në të gjitha njësitë administrative. Tarifat për familjet paguhen së 
bashku me faturën e ujit ose tarifat e tjera të shërbimit ndërsa tarifat për njësitë e biznesit 
tarifohen veçmas. Tarifat e ngarkuara për subjektet e biznesit ndryshojnë sipas llojit dhe 
madhësisë së njësive të biznesit, ndërsa tarifat për institucionet varen nga numri I të 
punësuarve. Tabela në vijim rendit tarifën e MMN të përcaktuar në secilën njësi administrative 
në vitin 2018. 
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Tabela 7       Tarifa për shërbimet e MMN në vitin 2018 

 

Njësia 
Administrative 

Tarifa për MMN për 2018 
Përfamiljet Përbiznesin PërInstitucionet 

Lek/vit Lek/vit Lek/vit 

UraVajgurore 
2,400 10,000-230,000 

20,000-25,000 

Cukalat 
1,000 10,000-30,000 10,000-15,000 

Kutalli 
1,000 10,000-30,000 10,000-15,000 

Poshnjë 1,000 10,000-30,000 10,000-15,000 

 

Në përgjithësi në Bashki në vitin  2018, është paguar  83% e shumës së faturuar. Shkalla e 
pagesës është e kënaqshme në qytetin e Urës Vajgurore (86%), NjA Kutalli  (80%) dhe NjA 
Poshnje (87%) ndërsa në NjA Cukalat norma e pagesës është vetëm 53%. Diagramet e 
mëposhtme paraqesin ecurinë e shumës së faturuar dhe të paguar të tarifave të MMN në 
bashki dhe çdo njësi administrative nga viti 2016 deri në vitin 2018. 
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Figura 11         Tarifat e faturuara dhe të paguara për shërbimet SWM (2016-2018) 

 

Të ardhurat nga tarifat e grumbulluara të MMN janë rritur nga 12,262,258 lekë në 2016 në 
18,749,479 lekë në 2018. Shumica e të ardhurave janë gjeneruar në qytetin e Urës Vajgurore. 
Të ardhurat totale mbulojnë  90%  të shpenzimeve për shërbimet e MMN në 2018. Të ardhurat 
që vijnë nga njësitë e biznesit dominojnë të ardhurat totale në të gjitha njësitë administrative. 
Grafikët e mëposhtëm tregojnë të ardhurat nga mbledhja e tarifave të njësive administrative nga 
viti 2016 deri në vitin 2018 dhe burimi i të ardhurave në vitin 2018. 
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Figure 12 Të ardhurat dhe shpenzimet në NJA të bashkisë (2016-2018) 

 

 

Figura 13       Burimi i të ardhurave në secilën njësi administrative në vitin 2018 
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3.6 Analizimi I tregut të Riciklimit / materiale sekondare të papërpunuara 

E vetmja kompani përpunuese për mbetjet e riciklueshme në bashki dhe qark është B-
RECYCLE, një kompani për copëtimin dhe ndarjen e plastikës së riciklueshme, e cila ndodhet 
në njësinë administrative Otllak, pranë venddepozitimit bashkiak. Ky impiant merr mbetjet 
plastike nga e gjithë Shqipëria dhe pas ndarjes, pastrimit, copëtimit, copëzimit dhe paketimit  I 
shet tek kompanitë vendore dhe ndërkombëtare. 

Gjenden rreth 60 kompani private të riciklimit në Shqipëri që mbledhin dhe përpunojnë lloje të 
ndryshme mbetjesh, të tilla si letra, plastika, tek stilet dhe gomat e përdorura, por kryesisht 
metal e hekuri. 38 kompani, që përpunojnë materiale të ricikluara, janë bashkuar në Shoqatën 
Shqiptare të Riciklimit (ShShR). Përveç kësaj, Ministria e Mjedisit publikoi një listë të  57 
operatorëve që punojnë në sektorin e riciklimit që kanë një leje mjedisore, përfshirë. Anëtarët e 
ShShR-së. 

Kompanit ë anëtaret ë ShShR raportuan një kapacitet total prej 498,480 ton në vit dhe 
shfrytëzohen aktualisht vetëm 26,8% të kapacitetit total. Kjo tregon se ka ende kapacitet të 
mbetur për të përpunuar rreth 90% të mbetjeve të riciklueshme në vend. 

Shumica e kompanive të përpunimit të mbetjeve të riciklueshme janë të vendosura në të gjithë 
korridorin Tiranë-Durrës. Disa janë në Shqipërinë jugore, përfshirë  B-RECYCLE në qarkun e 
Beratit dhe në pjesën veriore të vendit. Këto kompani marrin mbetje të riciklueshme të 
grumbulluara nga grumbullues të varur dhe të pavarur në të gjithë vendin. 

Ekzistojnë dy kompani të mëdha që përpunojnë plastiken e riciklueshme: EVEREST IE ndodhet 
në Tiranë dhe General Polymeren sh.pk gjendet në jug të aeroportit të Tiranës. EVEREST IE 
është ricikluesi më I madh I mbetjeve të polietilenit në Shqipëri me një kapacitet prej 300 ton në 
muaj dhe prodhon paketimin fleksibël plastike të PE. General Polymeren sh.pk ka një kapacitet 
total prej 5,000-1,500 t / a, megjithatë prodhon vetëm 3,600 t / a për shkak të mungesës së 
materialit.  Përveç kësaj, ekzistojnë katër riciklues të tjerë të PET në vend me një kapacitet 
përpunimi më të ulët. 

Kompanitë e riciklimit janë duke u ballafaquar me vështirësi për të siguruar sasinë e mbetjeve 
plastike për shkak të ndalimit të importit të mbetjeve plastike, derisa sasia e hyrjes nga tregu I 
brendshëm ende nuk është i mjaftueshëm. 
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3.7 Vlerësimi I gjendjes aktuale të MMN  

Shërbimi I grumbullimit te MMN është mjaft I kënaqshëm duke mbuluar të gjithë territorin e 
bashkisë. Megjithatë, jo të gjitha mbetjet e gjeneruara hidhen në kontejnerët e grumbullimit të 
mbetjeve të vendosura nga bashkia. Ka ende vendgrumbullime ilegale të paligjshme të 
mbetjeve që shihen në vende të papërcaktuara për këtë qëllim. 

Niveli I ndergjegjesimit te banoreve eshte I ulet dhe ka zona te caktuara, ku mbetjet hidhen jo 
ne vendet e caktuara, prandaj duhet nje fushate ndergjegjesuese per ti paraprire aplikimit te 
grumbullimit te diferencuar 

Mbulimi I kostove aktuale nga tarifat është e kënaqshme (90%) dhe ofron një perspektivë 
premtuese për përmirësime të mëtejshme të shërbimit. Megjithatë, pjesa më e madhe mbulohet 
nga tarifat nga biznesi (61%); kurse pjesa e pagesave nga familjet është e ulët (37%) dhe jo në 
të gjitha mbulohet kostoja.  

Për më tepër, nuk janë konsideruar shpenzime për funksionimin / përmirësimin e 
venddepozitimeve gjatë viteve të fundit. Megjithatë, bashkia ka planifikuar buxhet për 
rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e venddepozitimeve në buxhet për vitin 2019. 

Nuk ka asnjë aktivitet për ndarjen e mbetjeve në bashkinë Ura Vajgurore. Aktiviteti I riciklimit 
kryhet vetem nga sektori informal, të cilët grumbullojnë mbetje të riciklueshme dhe I shesin për 
të siguruar të ardhura për familjet e tyre.  

Aktualisht kemi një nivel të ulët të ndërgjegjësimit të banorëve për menaxhimin e mbetjeve dhe 
zbatimi I ndarjes së mbetjeve në burim në të ardhmen do të kërkojë një program të fuqishëm 
ndërgjegjësimi, si dhe programe monitoruese për ta monitoruar këtë proçes. 

Me gjendjen aktuale të ndërgjegjësimit të banorëve, është më e realizueshme që në të ardhmen 
të ndahen mbetjet në dy rryma sesa në disa rryma, sepse kërkon kohë për të ndryshuar sjelljen 
e komunitetit ndaj ndarjes së mbetjeve. 

Ekzistenca aktuale e sektorit jo formal ofron një potencial për bashkëpunim në të ardhmen në 
lidhje me klasifikimin në fraksione të tjera të mbetjeve të riciklueshme të grumbulluara. Për një 
skemë të tillë, ky aspekt duhet të konsiderohet dhe përfshihet në kontratën me operatorin privat. 

Praktikat aktuale të depozitimit të mbetjeve nuk përmbushin standardet mjedisore dhe teknike. 
Megjithatë, rehabilitimi I vendepozitimit aktual është planifikuar të kryhet në kuadër të projektit 
"MIMN në Qarkun e Beratit, Shqipëri, Faza I" financuar nga SECO. Ky venddepozitim do të 
vazhdojë të përdoret deri sa të krijohet një opsion rajonal për depozitimin e mbetjeve 
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Duhet theksuar se situata e menaxhimit të mbetjeve urbane ka nevojë të përmirësohet akoma 
edhe më shumë jo vetëm në Bashkinë Ura Vajgurore por në të gjithë vendin.Kjo vjen si rezultat 
pasi kemi një nivel te ulet te ndërgjegjësimit të qytetarëve . Kjo ka bërë që mbetjet në zonat 
rurale te mos trajtohen dhe të hidhen në terrene të pakontrolluara ne perrenj , lumenj,anës 
rrugëve. 

Përsa i përket policisë bashkiake ata kane te drejte te kontrollojne territorin dhe te ndalojne 
ndotesit duke zbatuar parimin “Ndotesi paguan”. 
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4 Planifikimi I Menaxhimit te Mbetjeve 

 Planifikimi I menaxhimit te mbetjeve, eshte jo vetem detyrim ligjor per bashkine Ura Vajgurore, 
per te hartuar nje dokument strategjik ne zbatim te  politikave kombetare rajonale e vendore, 
por njekohesisht edhe nje domosdoshmeri per te siguar nje harmonizim sa me te plote e 
gjitheperfshires te gjithe aktoreve te interesuar ne permiresimin e menaxhimit te mbetjeve, per 
te siguruar nje mjedis te paster e te shendetshem. 

 

4.1 Fusheveprimi i Planit  

Plani Vendor i menaxhimit te mbetjeve per Bashkine Ura Vajgurore do të shtrihet në një 
afatkohor  2019-2026 dhe perfshin zbatimin e menaxhimit te integruar te mbetjeve ne gjithe 
territorin e bashkise duke perfshire tri njesite administrative Poshnje, Kutalli, Cukalat, qytetin e 
Ures Vajgurore dhe pese fshatrat e ish bashkise. 

Plani I menaxhimit do te mbuloje menaxhimin e te gjitha mbetjeve bashkiake, per te cilat 
bashkia Ura Vajgurore eshte pergjegjese e drejtperdrejte, duke marre ne konsiderate burimin e 
gjenerimit, sasite e krijuara te mbetjeve, perberjen e mbetjeve si edhe proceset qe lidhen me 
menaxhimin e tyre.  

Mbetjet bashkiake klasifikohen ne mbetje urbane (ushqime, bimore, te riciklueshme, te perbera 
etj) dhe mbetje speciale (inerte, mbetje te rrezikshme, voluminoze, elektroshtepiake etj.) qe 
gjenerohen nga familjet. 

Bashkia Ura Vajgurore, eshte pergjegjese per ofrimin e sherbimit te grumbullimit, transportimit, 
trajtimit dhe depozitimit te mbetjeve te krijuara ne territorin qe bashkia administron. Kete 
pergjegjesi kjo bashki mund t’ a ofroje e vetme, ose edhe ne bashkepunim me aktore te tjere. 
Ky plan synon qe ne nje kohe relativisht jo te gjate, te arrije ndarjen e mbetjeve ne burim. 
Referuar burimit te krijimit te mbetjeve, ato ndahen ne mbetje familjare, mbetje te bizneseve dhe 
mbetje te institucioneve. Fenomen i rendesishem dhe evident i viteve te fundit, eshte dhe qe ky 
plan do te vleresoje mbetjet bujqesore e blegtorale, per te cilat plani do te orientoje krijuesit e 
tyre qe t’ i nenshtrohen kompostimit.Plani i menaxhimit te mbetjeve, perfshin dhe trajtimin e 
depozitimin e mbetjeve te ngurta, per te cilat, bashkia jone do te synoje qe te rigjeneroje 
siperfaqet e demtuara nga shfrytezimi dhe nxjerrja e gurit, kryesisht ne zonen e guroreve, e cila 
aktualisht eshte edhe gangrene e qytetit. Plani inkurajon bizneset dhe personat qe i krijojne t’i 
trajtojne dhe t’i depozitojne keto mbetje sipas legjislacionit ne fuqi, duke ruajtur cilesine e 
mjedisit te territorit te bashkise dhe shmangur krijimin e hot-spoteve ne territorin e saj. 
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4.2 Objektivat  Strategjike 

 

Vizioni : Bashkia Ura Vajgurore synon qe qyteti dhe gjithe territori te jene te paster, te 
mbizoteroje ajer I paster  nepermjet gjelberimit dhe pastrimit miqesor me mjedisin. 

Bashkia e Ures Vajgurore deshiron te zbatoje ne praktike nje menaxhim mbetjesh ne menyre te 
integruar dhe bashkekohor per tesiguruar sherbime dhe kapacitete grumbullimi e depozitimi 
duke rritur riciklimin dhe reduktimin e mbetjeve ne bashkepunim me komunitetin, si edhe duke 
ndergjegjesuar gjithe palet perberese te ketij komuniteti. Bashkia synon permiresimin dhe 
ofrimin e sherbimit duke rritur cilesine e tij. 

Qellimet : Bashkia e Ures Vajgurore nepermjet planit synon t’ u ofroje gjithe qytetareve qe 
jetojne ne territorin e saj, sherbimet e mira dhe eficente ne lidhje me menaxhimin e mbetjeve. 
Bashkia  synon shtrirjen e sherbimit ne gjithe territorin e bashkise, si dhe konsolidimin e 
sherbimit ne zonat ku aktualisht e ofron kete sherbim, duke rritur gradualisht cilesine e sherbimit 
te grumbullimit, transportit te mbetjeve dhe trajtimit te tyre ne sheshdepozitim, nepermjet 
zbatimit te skemave te grumbullimit te diferencuar te mbetjeve urbane si dhe ndergjegjesimit te 
komunitetit . 
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    afatikohor   

Objektivat 2019-2026 2026-2031 
2031-
2036 

  afatshkurter afatmesem afatgjate 
Llogaritja e kostove sipas VKM Nr. 319,date 31.05.2018 “ 
Per miratimin e masave per kostot e menaxhimit te 
integruar te mbetjeve “   √     
SigurimiiFinancimit (rritja e tarifëssëpastrimit ) √ √ √ 
Rritja e perqindjes se vjeljes se tarifes se pastrimit √     
Përmirësimin e shërbimitdheshtrirjen e 
shërbimittëpastrimitnëtëgjithëbashkine √ √  
Krijimin i nje sektori tevecante per Pastrimin nebashkine 
Ura -Vajgurore √ √   
EdukimiPublikpërmbetjetdhendarjen e mbetjevenëburim √ √ √ 

Përfshirja e BiznesevetëRiciklimit √ √ √ 

Paisja me kontenierë e çdo Pike GrumbullimiMbetjesh √ √   
Pajisja me konteniere per ndarje ne burim √ √   
Rehabilitimiiperkohshem I 
vendhedhjesekzistuesedhembyllja e saj √     
Zgjedhja e landifillitrajonal   √ √ 

 

4.3 Supozimet  per Planifikim 

 

Plani I menaxhimit te mbetjeve do te parashikoje qe te zgjeroje zonen e sherbimit dere me dere 
qe sot realizohet ne nje fshat te zones se Kutallise dhe konkretisht ne fshatin Rerez. Gjithashtu 
plani do te perfshije shtrirjen e sherbimit te pastrimit te rrugeve ne raport me permiresimet e 
infrastruktures.  

Plani I mbetjeve do te orientoje procesin e riciklimit duke filluar me fshatin Pashalli ku ndodhet 
nje komunitet i perqendruar rom. 

Per fillimin e kesaj rruge te gjate te ndergjegjesimit qytetar mendojme qe do te fillohet gjate vitit 
2020 me blerjen e 20 konteniereve 1.1 m3 plastik me kapak , 10 me te njejten ngjyre dhe 10 me 
ngjyren tjeter, ne kete zone pilotimi te qendres do te perfshijme dhe tre shkollat e qytetit. 
Perfshirja e shkollave ka per qellim ndryshimin e mentalitetit te familjes,si brezi qe perthith me 
shpejt ndryshimin 
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Fshati Rerez I bashkise Ura Vajgurore ka arritur nje praktike te mbledhjes dere me dere, ne 
ditet e caktuara familjaret nxjerrin mbetjet dhe I vendosin direkt ne mjet, kete praktike synojme 
ta zbatojme edhe ne fshatin Pashalli, duke qene se kemi prezencen e komunitetit rom, 
Komuniteti rom eshte I perfshire ne procesin e riciklimit, por qe ka nevoje per support, ne gjetjen 
e kompanive ricikluese. 

Ne fshatin Pashalli do te blejme 4 konteriere, per ndarjen e mbetjeveqe ne burim si dhe do te 
punohet per lidhjen me ricikluesit qe ketyre grumbulluesve t’u hiqet transporti. Ne kete fshat do 
te ritet me nje sherbim frekuenca e sherbimit. 

 

4.3.1 Parashikimi I popullsise 

 

Popullsia e zones se Ures Vajgurore perbehet nga 39.991 banore sipas Regjistrit të Gjendjes 
Civile 2018, e shperndare kjo popullsi ne qytetin e saj dhe ne 34 fshatra. Qyteti i Ures Vajgurore 
eshte qendra urbane e zones. Per sa I perket popullsise e ndare sipas njesive administrative, 
vihet re se njesia me popullsi me te larte, rrjedhimisht edhe me konsum me te larte eshte Njesia 
Administrative Kutalli, ndjekur nga Njesia Qender, Njesia Poshnje dhe e fundit renditet Njesia 
Cukalat, e cila ka dhe popullsin edhe shtrirjen gjeografike me te vogel se tri te tjerat.  

Duke vrojtuar tabelen e parashikimit te popullsise per vitet ne vijim (shiko me poshte) vihet re 
nje renie e ndjeshme mbi popullsine e bashkise. Aktualish situate neper njesi kryesisht, tregon 
nje popullsi te plakur me shume me pak lindje ka vitet e shkuar. Kjo vjen si rrjedhoje e uljes se 
numrit te lindjeve, por dhe levizjes se popullates drejt qyteteve te medha, ku u ofrohen me teper 
mundesimi punesimi 

Tendenca e popullsise ne renie vjen si shkak I levizjes se popullsise jashte territorit nga fshatrat 
drejt qyteteve te medha apo dhe jashte vendit. 
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Figure 14     Zhvillimi i popullsisë së Bashkisë Ura Vajgurore 

 

4.3.2 Parashikimi I Mbetjeve 

Bashkia Ura Vajgurore kryhen sherbimin e grumbullimit dhe depozitimit te mbetjeve urbane, 
pastrimin dhe lagien e larjen e rrugeve, si dhe mirembajtjen e venddepozimit. 
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Cukalat 3.24 3.20 3.16 3.13 3.09 3.06 3.02 2.99 2.96 2.93 2.90 2.87 2.84 2.81 2.79 2.76 2.73 2.71 2.69 2.66 2.64 2.62
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Ura Vajgurore 7.69 7.60 7.52 7.43 7.35 7.27 7.19 7.11 7.04 6.96 6.89 6.82 6.75 6.69 6.62 6.56 6.50 6.44 6.38 6.33 6.27 6.22
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Tabela  8      Parashikimi I mbetjeve te gjeneruara per Njesite Administrative te Bashkise 
Ura Vajgurore (2019 – 2040) [t/vit] 

Vit 
MbetjeteGjeneruara [t/a] 

Njesia Administrative Totali 
Cukalat Kutalli Poshnjë UraVajgurore 

2019 473 1,499 1,146 1,545 4,663 
2020 468 1,481 1,133 1,510 4,591 
2021 462 1,464 1,120 1,510 4,556 
2022 457 1,447 1,107 1,493 4,504 
2023 452 1,431 1,095 1,476 4,454 
2024 447 1,415 1,083 1,460 4,405 
2025 442 1,400 1,071 1,444 4,357 
2026 437 1,385 1,059 1,428 4,310 
2027 433 1,370 1,048 1,413 4,265 
2028 428 1,356 1,037 1,399 4,220 
2029 424 1,342 1,027 1,384 4,177 
2030 420 1,329 1,016 1,370 4,135 
2031 415 1,316 1,006 1,357 4,094 
2032 411 1,303 996 1,343 4,054 
2033 407 1,290 987 1,331 4,015 
2034 404 1,278 978 1,318 3,977 
2035 400 1,266 968 1,306 3,940 
2036 396 1,255 960 1,294 3,905 
2037 393 1,244 951 1,282 3,870 
2038 389 1,233 943 1,271 3,836 
2039 386 1,222 935 1,260 3,803 
2040 383 1,212 927 1,249 3,770 
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Numri i popullsise dhe sasia e mbetjeve te gjeneruara perllogaritet te vijne ne renie ne vitet e 
ardhshme. Megjithate, parashikohet te rritet niveli i grumbullimit te mbetjeve me 1%, duke 
supozuar nje grumbullim deri ne masen 90% ne qytetin e Ures Vajgurore dhe 75 % ne Njesite e 
tjera Administrative (Cukalat, Kutalli, Poshnje) 75%. 

 

4.4 Planifikimi I Sherbimeve te Menaxhimit te Mbetjeve Vendore ne te ardhmen 

 Bashkia Ura Vajgurore kryhen sherbimin e pastrimit me kompani private dhe ka te percaktuara 
sherbimet sipas zonave dhe realizimin e tyre sipas nje grafiku te percaktuar. 

Zona e qytetit 

Referuar grafikut “Mbledhja, grumbullimi dhe transportimi I mbeturinave nga pikat e grumbu-
llimit (konteniere metalike dhe kosha betoni) dhe transportimi I tyre  per ne fushen e  depozi-
timit “ kryhet cdo dite dhe perfundon ne oren 9 te mengjesit.Fshirje me fshese e rrugeve , 
shesheve dhe trotuareve ne gjithe qytetin cdo dite per siperfaqen siperfaqen prej 57939 m2, 
kryhet gjate nates dhe perfundon ne oren 9  .                                                                               
Fshirje me automjet teknologjik  e rrugeve ne gjithe qytetin dy here ne muaj per nje siperfaqe 
35123 m2 ose 7326ml. Lagie e rrugeve dhe trotuareve   me autobot 2 here ne dite  ne rruget 
kryesore gjate periudhes se veres per nje siperfaqe prej 35123 m2. Larje speciale e rrugeve 
dhe trotuareve me autobot 2 here ne muaj per nje siperfaqe prej 35123 m2 

Zona e Poshnjes dhe fshatrat e Ures, zona e Kutallise dhe zona Cukalat 

Mbledhja, grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave nga pikat e grumbullimit (konteniere 
metalike dhe kosha betoni) dhe transportimi i tyre  per ne fushen e  depozitimit kryhet  dy here 
ne jave   dhe perfundon ne oren 11 per shkak te shtrirjes gjeografike.Fshirje me fshese e 
rrugeve, sheshevedhetrotuareve ne rrugetkryesorenje here ne jave. 

Do te vazhdojme me sherbimet aktuale ne te 4 njesite administrative.Procesi i mbledhes dhe 
grumbullimit te mbetjeve kryhet me konteniere metalike te cilet do te vazhdojme ti perdorim per 
te kryer kete proces .Gjithashtu duke qene se ne nje pjese te fshaterave mbledhja dere me dere 
eshte efektive , marre shkase dhe nga shembuj te politikave nderkombetare ,ku ne provinca 
aktualisht perdoret kjo metode do te perqendrohemi ketu. 

Objektivi:Përmirësimin e shërbimit dhe shtrirjen e shërbimit të pastrimit në të gjithë bashkine 
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Do te permiresojme sherbimin duke u munduar te shtojme frekuencen e mbledhjes dhe duke 
shtuar kontenieret ne pikat e grumbullimit. Nderkohe do te ndahen zonat ku do te behet 
mbledhja me makine dhe zonat ku do te behet mbledhja dere me dere .Do te mundohemi qe ne 
zonat ku behet mbledhja dere me dere te organizojme kalendarin  e mbetjeve ,cka do te thote te 
fillojme proceset e ndarjes ne burim dhe ne dite te caktuara te kemi mbledhje te mbetjeve 
urbane ,nje dite mbledhje te mbetjeve plastike dhe nje dite mbetjet e qelqit . 

4.4.1 Shmangia,  Reduktimi dhe Ndarja e Mbeturinave 

 

Bashkia Ura Vajgurore aktualisht nuk kryhen shmangie, reduktim dhe ndarje të mbetjeve, sepse 
jo vetëm nuk është e perfshire ne kontraten e sherbimit, por ndergjegjesimi eshte I ulet dhe 
mungon infrastuktura e nevojshme e grumbullimit te diferencuar dhe e trajtimit te tyre. 
Parashikimi I Rehabilitimit të venddepozitimit ekzistues nga projekti, si dhe në zbatim të 
Strategjisë Kombëtare të Mbetjeve, bashkia parashikon ta kete ne konsiderate reduktimin e 
mbetjeve 

Objektivi: EdukimiPublik per mbetjet dhe ndarjen e mbetjeve ne burim 

Duke synuar minimizimin e mbetjeve Bashkia Ura Vajgurore parashikon ndermarrjen e disa 
iniciativa te cilat do te çojne ne reduktimin e mbetjeve qe do te depozitohen ne venddepozitim 

Shmangia e krijimit te mbeturinave parashikohet te kryhet nepermjet fushatave 
ndergjegjesuese, kryesisht ne shkolla por edhe ne media lokale per te shmangur qeset plastike 
e perdorimin e cantave rrobe e letre. Parashikohet te perfshijme ne keto procese gjimnazin e 
qytetit dhe 2 shkollat 9-vjecare ne te cilat te zhvillojme aktivitete per te pergatitur canta rrobe te 
punuara me dore qe me pas ti shperndahen qytetareve falas apo kundrejt nje pagese simbolike. 
Por edhe supermarket te cilet operojne ne bashkine tone do te sensibilizohen qe te shperndajne 
canta rrobe dhe gjithashtu qeset plastike te jete perkundrejt pageses.Aktualisht 2 prej tyre kane 
filluar me kete proces Dardha Bio dhe Your  MarKet qe  jane ne qender te qytetit . 

Reduktimi i mbetjeve, parashikohet te nxise kryesisht familjet te reduktojne mbetjet e 
gjeneruara duke i riperdorur ato. Konkretisht do te punohet me ndergjegjesimin e familjareve qe 
te perdorin enet e qelqit dhe enet plastike qe te eleminojne perdorimin e plastikave qe krijojne 
mbetje. 

Ndarja e Mbeturinave, do te parashikohet nje zone pilot, ne zonen e qendres se qytetit Per 
mbetjet plastike do te ndertojme vende te dukshme prej teli qe te depozitohen aty keshtu dhe 
banoret do te ndergjegjesohen qe eshte nje vend i caktuar per mbetjet plastike i cili pervec te 
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tjerash eshte edhe mese i dukshem .Në mënyrë që të nxitet riciklimi dhe të arrihet reduktimi dhe 
ripërdorimi i mbetjeve, bashkia do të vendosë një sistem të kombinuar kontenierësh me tre 
rryma:  
 
1. Letër – karton – mbetje te riciklueshme të thata;  
 
2. Plastike, qelq, alumin etj. - mbetje të riciklueshme të thata;  
 
3. Mbetjet miks (pjesërisht të riciklueshme të njoma)  
 

Mbetjet e “riciklueshme të thata” do të grumbullohen më një mjet të veçantë i cili do të sigurohet 
nga operatori. Këto mbetjet do të depozitohen në një pikë grumbullimi përndryshe një Qendër 
Selektimi” e cila gjithashtu do të administrohet nga operatori i shërbimit.  

Qendra e Selektimi do të vendoset në një mjedis të mbuluar. Ky mjedis do të ofrohet nga stoku i 
pronave të bashkisë (objekte industriale në konservim) ose do të ndërtohet posaçërisht si pikë 
depozitimi për trajtimin e mbetjeve të riciklueshme të thata. 

Gjithashtu eshte parashikuar edhe nje zone per planifikimin e procesit te riciklimit, ne fshatin 
Pashalli.Ketu aktualishte kemi nje komunitet qe ben mbledhjen e mbetjeve plastike pra do te 
orientojme kete komunitet duke u siguruar kontrata pune dhe 4 konteniere qe te bejne 
mbledhjen e mbetjeve plastikene te gjithe bashkine dhe duke qene se do te vendosim 
konteniere per mbetjet plastike, ato do ti grumbullojme pikerisht ne kete fshat dhe do tu krijojme 
lidhje me kompanite ricikluese qe ketyre grumbulluesve tu hiqet transporti. 

 

4.4.2 Fshirja e Rrugeve  

 

Ky sherbim shkon paralelisht me investimet ne infrastrukture, ku permiresimi i saj rrit shtrirjen e 
ketij sherbimi ne nje territor me te madh.Sherbimi qe aktualisht ofrojme : 

Ne mbeshtetje te kontrates se pastrimit, sipas grafikut te miratuar nga perfaqesuesi i Autoritetit 
Kontraktor Bashkia Ura Vajgurore, firma e pastrimit “Ed Construction” realizon fshirjen me mjet 
teknologjik dhe fshese me krahe te shesheve, trotuareve, rrugeve te asfaltuara dhe rrugeve e 
rrugicave me kalldrem. Fshirja e shesheve, rrugeve trotuareve kryhet jo vetem per mbetjet 
urbane, por edhe per gerryerjen e mbetjeve te baltes dhe mbeturinave mbi siperfaqet e tyre. 
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Ne zonen qytetese, qe i perket njesise Ura Vajgurore fshihet nje siperfaqe prej  57.937 m2 çdo 
dite me fshese nga 9 punetore gra, ne oret e percaktuara gjate dites dhe nates, nepermjet 
mjeteve te punes te tilla si: karroce dore, fshesa plastike e mjete mbrojtese. 

Ne njesite administrative te zonave rurale, fshihet me fshese me krahe, nje siperfaqe prej 25 
240 m2, 1 here ne jave, kryesisht sheshe, trotuare dhe rruge te asfaltuara nga  4 punetore gra 
gjate dites, nepermjet mjeteve te punes te tilla si: karroce dore, fshesa plastike e mjete 
mbrojtese. 

Do te kemi permiresim te infrastruktures rrugore dhe do te shtohen sheshet dhe rruget per t’ u 
pastruar. 

Objektivi : Permiresimin e sherbimit dhe shtrirjen e sherbimit te pastrimit ne te gjithe bashkine 

Bashkia tashmë është duke përfunduar inventarizimin e rrugëve rurale, të cilat janë funksione të 
reja të saj. Bashkia synon përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar si dhe rritjen e zonës të 
mbuluar me shërbimet e pastrimit të rrugëve dhe shesheve, duke përfshirë gjithë zonën urbane 
dhe një pjesë të zonës rurale.  

Sipas objektivave të programit buxhetor afatmesëm, Bashkia Ura Vajgurore  do të krijojë një 
infrastrukture më bashkëkohore, pra do të rritë sipërfaqet e rrugëve të asfaltuara, duke tentuar 
drejt përmirësimit të standartit jo vetëm të rrjetit rrugor të qytetit, por edhe në zonat rurale.  

 

4.4.3 Grumbullimi dhe Transportimi I Mbetjeve  

 

Procesi I grumbullimit te mbetjeve perfshin gjithe territorin, por me intervale te 
ndryshme.Grumbullimi aktual kryhet me ane189 konteniereve metal me volum 1.1 m3 ne 139 
pika grumbullimi.Grumbullimi kryhet me kamionet ne te gjithe kontenieret dhe me pas 
transportohen drejt vendepozitimit aktual. 

Kamionët tipikë për grumbullimin e mbetjeve janë zakonisht vetëngjeshës me kapacitet 5 dhe 
10 ton. Këta kamionë sugjerohen për t’u përdorur në varësi të tipit dhe popullsisë së njësisë. 
Normalisht një zonë rurale përdor kamionë me kapacitet 5 ton, ndërsa një zonë urbane kamionë 
me kapacitet 10 ton. Numri i kamionëve varion bazuar në sasinë e mbetjeve për t’u mbledhur 
dhe numrin e turneve të nevojshme për çdo kamion. Kapaciteti aktual i ngarkimit për një 
përbërje tipike mbetjesh është rreth 85% të kapacitetit total mbajtës të kamionit. 
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Objektivi : Pajisja me konteniere e cdo Pike Grumbullimi Mbetjesh 

Ndarja aktuale e zonave të grumbullimit do të zbatohet në të ardhmen si më poshtë: 

• Zona 1: Qyteti Ura Vajgurore  

• Zona 2: fshatrat e NjA të Ura Vajgurore & NjA Poshnje  

• Zona 3: NjA Kutalli dhe NjA Cukalat  

Per kete proces do te permiresohet sherbimi duke shtuar vendosjen e konteniereve aty ku 
shihet nevoja, por edhe duke shtuar numrin e sherbimeve ,kryesisht ne zonat me popullsi me te 
madhe (Zona 2& Zona3). 

Mbetjet do të grumbullohen çdo ditë në Zonën 1 dhe 3 ditë në javë në Zonën 2 dhe Zonën 3 
duke përdorur të njëjtin kamion për mbledhjen e mbetjeve si praktika e tanishme, pra një 
kamion kompakimi me një kapacitet prej 10 ton. 

Ky proces do te shoqerohet me fushata ndergjegjesimi per eleminimin e mbejtjeve bujqësore 
dhe perfshirjen e tyre ne proçesin e kompostimit, pasi ne dy vitet e fundit keto mbetje kane 
krijuar problem ne territor. 

Me perfundimin e investimit ne qender te qytetit do synohet krijimi I nje zone pilot me qellim 
ndarjen e mbetjeve ne burim. 

Per fillimin e kesaj rruge te gjate te ndergjegjesimit qytetar do fillohet gjate vitit  2020 me blerjen 
e 20 konteniereve 1.1 m3 plastik me kapak , 10 me te njejten ngjyre dhe 10 me ngjyren tjeter, 
ne kete zone pilotimi te qendres do te perfshijme dhe tre shkollat e qytetit. 

Procesin e mbledhjes dere me dere mendojme qe te perfshijme zonen e komunitetit rom,pasi 
ketu do te punohet me riciklimin.. Per kete ketu ne fshatin Pashalli do te blejme 4 konteriere, si 
dhe do te punohet per lidhjen me ricikluesit qe ketyre grumbulluesve t’u hiqet transporti.Do te 
jete qendra e mbledhjes se mbetjeve plastike. 

 

4.4.4 Trajtimi dhe Riciklimi I Mbetjeve 

 

Në Bashkinë Ura Vajgurore nuk ka ekzistuar ndonjëherë një sistem për mbledhjen në mënyrë të 
diferencuar të mbetjeve të riciklueshme apo praninë e qëndrave për grumbullimin e tyre. 
Ekzistojnë aktivitete të vogla informale për mbledhjen e mbetjeve të riciklueshme nga 
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kontenierët publikë, të cilët gërmojnë për materiale të ricikluara (kryesisht metale, lëndë plastike 
dhe plastikë LD) në pikat e grumbullimit (brenda kontenierëve metalikë apo në vendet ilegale të 
depozitimit të mbetjeve). 

Objektivi : Perfshirja e Bizneseve te Riciklimit 

Bashkia UraVajgurore parashikon trajtimin me procese te thjeshta te mbetjeve ne 
sheshdepozitimin aktual, duke nxitur reduktimin, riperdorimin dhe riciklimin e mbetjeve, 
nepermjet fushatave ndergjegjesuese per komunitetin.Ndër objektivat kryesore të bashkisë 
nëpërmjet këtij Plani është që “Të sigurojë në mënyrë graduale infrastrukturën dhe zbatimin e 
skemës optimale të nevojshme për ndarjen e mbetjeve në burim dhe grumbullimin e diferencuar 
për të përmbushur objektivat kombëtare”.  

Duke realizuar këtë objektiv, bashkia synon që të reduktojë mbetjet e riciklueshme të thata në 
masën 48 % dhe ato të riciklueshme të njoma nëpërmjet kompostimit në masën 42%. Per kete 
qellim duhet te iniciohen aktivitete ndergjegjesuese ne shkollat e Bashkise Ura-Vajgurore, si 
dhe ne komunitetet e zonave te percaktuara.Sic kemi permendur me siper per procesin e 
riciklimit do te perfshime bisneset e riciklimit  me kontrata me bashkine dhe gjithashtu nje pike 
kryesore per kontraktorin qe te perfshije ndarjen e mbetjeve gjate procesit te grumbullimit dhe te 
mundesoje kontrata me te trete per keto mbetje. 

Për të arritur objektivin afatgjatë të Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të 
Mbetjeve (ripërdorimin dhe riciklimin e jo më pak se 50% të mbetjeve totale të gjeneruara 
bashkiake), kompostimi i mbetjeve organike do të futet në një qasje graduale. Fokusi i hapit të 
parë për trajtimin e mbetjeve organike do të jetë në vazhdim 

• Promovimi i kompostimit në shtëpi (sidomos në zonat rurale) 

• Vendosja e lokacioneve për kompostimin e mbetjeve të gjelbra 

Për më tepër, kompostimi në shtëpi dhe ndarja e mbetjeve të gjelbra do të zvogëlojnë kostot e 
transportit dhe të depozitimit në vend depozitimin e ardhshme sanitare rajonale, e cila do të jetë 
avantazh ekonomik për bashkinë në fazën e mëvonshme. 

Këto aktivitete të kompostimit mund të zbatohen me kosto të kufizuar të investimeve dhe 
operimit. Hapa të mëtejshëm do të projektohen më vonë bazuar në përvojën e hapave fillestarë. 

Për këtë qëllim, masat përgatitore për aktivitetin e kompostimit të mbetjeve të gjelbra me 
teknologji të thjeshta synojnë të ndodhin brenda horizontit të planifikimit të këtij PVMMN si më 
poshtë: 
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• Caktimi i tokës për kompostim me sipërfaqe të mjaftueshme në vend të përshtatshëm 

• Marrëveshja për procedurat e operimit (p.sh. me kontraktuesin) 

• Aktiviteti pilot i grumbullimit të ndarë të mbetjeve të gjelbra; gjykimi i skemave të 
ndryshme të grumbullimit. 

Koncepti për aktivitetet pilot duhet të zhvillohet në përputhje me Planin Rajonal të Menaxhimit të 
Mbetjeve dhe Studimin e Fizibilitetit në vijim. 

Përsa i përket materialit promovues / edukativ të kompostimit në shtëpi do të përgatitet dhe do 
të tregohen raste (p.sh. si në shkolla) do të zhvillohen në bashkëpunim me projektet e 
financuara nga donatorët. 

Kompostimi  individual ose në shkallë të vogël i organizuar mbi bazën e familjes fermere (ose 
grup familjesh) bën përgjegjëse këto familje për trajtimin e mbetjeve të biodegradueshme duke i 
dedikuar nga 1.25 m2 deri në 1.5 m2 sipërfaqe te oborrit ose tokës pronë e familjes.  

Nëpërmjet kësaj metode veçanërisht në fshatrat por edhe në zonat e tjera rurale bashkia synon 
që të reduktojë të paktën 511 ton mbetje/vit . Bashkia do të mbështesë fermerët me 
metodologjinë dhe fonde të pjesshme në mënyre që të promovojë këtë lloj kompostimi të 
mbetjeve të riciklueshme të njoma në zonat rurale dhe shtëpitë e ulta qytetare me oborr.  

Mbetjet që do të trajtohen nëpërmjet kësaj mënyre:  

- Pleh lope, dele, pulash, derri;  

- Kashtë misri ;  

- Mbetje krasitje;  

- Mbetje perimesh ;  

- Mbetje bar ithatë ;  

- By jonxhe ;  

- Silazh ;  

- Mbetjet e kuzhinës shtëpiake 

-Mënyra alternative tëkompostimit individual 
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4.4.5 Depozitimi I Mbetjeve 

Bashkia Ura Vajgurore per depozitimin e mbetjeve deri ne zgjidhjen perfundimtare, do te 
perdore vend depozitimin e rehabilituar duke synuar reduktimin e tyre. 

 

 

Figure 15 Koncepti I Rehabilitimit te Vend-Depozitimit  

Depozitimi i mbetjeve do te kryhet ne mbeshtetje te koncept projektit te hartuar nga konsulenti i 
Projektit te Menaxhimit te Mbetjeve Urbane, Qarku Berat,  Faza e pare, i cili eshte konsideruar 
si nderhyrje emergjente, e propozuar nga vete bashkia. Per shkak te kushteve jo te favorshme 
ne lidhje me situaten gjeologjike te vendgrumbullimit, zgjerimi dhe rehabilitimi i zones sipas 
standardit te nje venddepozitimi sanitar, do te kerkoje punime te medha civile perveç puneve 
teknike dhe per rrjedhoje kosto te larta investimi. Nga ana tjeter, sasia e grumbulluar e mbetjeve 
ne bashki eshte relativisht me e vogel krahasuar me sasine e grumbulluar ne bashkite e Beratit 
dhe Kuçoves. Per me teper, ky vendgrumbullim do te perdoret vetem per nje periudhe prej rreth 
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5 vjet deri sa te krijohet nje zgjidhje per depozitimin e mbetjeve brenda nje sistemi rajonal te 
menaxhimit te mbetjeve. 

Duke marre parasysh aspektet e permendura me lart, Konsulenti propozon qe te merren masat 
urgjente si vijojn: 

1. Zgjerimi i zones se vend depozitimit dhe rritja e sasise se mbetjeve qe do te depozitohet 

2. Instalimi i nje sistemi kullimi dhe grumbullimi te lengut kullues nga mbetjet 

3. Instalimi i pellgut te lengut kullues/kaskade 

4. Permiresimi i praktikave ekzistuese per shkarkimin e kamioneve dhe per kryerjen e 
punes ne vend depozitim. 

Mbetjet do te depozitohen ne fillim ne zonen e zgjeruar te depozitimit (Faza 1). Pas arritjes se 
kapacitetit te zones, zona e shkarkimit do te perdoret edhe si zone per depozitimin e mbetjeve. 
Do te shikohet qe ky depozitim te jete i perkohshem sepse dhe kapaciteti eshte i ulet, por do te 
synohet zgjidhja rajonale e depozitimit . 

 

4.4.6 Mbetje Inerte, Mbetje nga Ndertimi dhe Prishja e objekteve 

Bashkia UraVajgurore ka te percaktuar venddepozitimin e mbetjeve inerte me Vendimin e 
Keshillit Bashkiak Nr.31 , Date 17.05.2016 “Mbi miratimin e venddepozitimit te mbetjeve inerte 
per Bashkine Ura Vajgurore” si dhe eshte marre konfirmimi nga Prefektura e Qarkut Berat me 
shkresen Nr.1096 Prot, Date 07.06.2016 “Per verifikim te ligjshmerise se akteve”. Ne kete vend 
depozitohen perafersisht 480 ton/vit. 

Trendi i sasise se mbetjeve inerte eshte ne rritje, si pasoje e permiresimit te cilesise se jeteses 
dhe nevojes se kryerjes se investimeve, kete gje e tregon dhe rritja e kerkesave nepermjet 
aplikimeve per ndertime apo rikonstruksione te objekteve te vjetra e te amortizuara. 

Bashkia  Ura Vajgurore synon rigjenerimin e shkaterrimit te siperfaqeve te konsiderueshme te 
germuara per nxjerjen e gurit dhe kthimin e ketyre siperfaqeve ne siperfaqe te gjelberuara dhe 
eleminimin e gropave masive ne periferi te qytetit. 

Mendojme se per te mundesuar procesin e riciklimit per mbetjet inerte qe ne buxhetin e vitit 
2021 deri ne 2026 te parashikojme blerjen e nje mjetit hyeres per mbetjet inerte ne menyre qe 
ato te perdoren jo vetem per qellimin kryesor te krijimit te ketij venddepozitimi, por qe materialet 
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inertete të thermuara te mund te perdoren per shtrim rrugesh ne zonat e fshatrave apo dhe 
midis parcelave ne bujqesi., si dhe nje mjet ngjeshes I cili do te perdoret ne vendepozitim dhe 
ne  perdorime te tjera . 

 

Figure 16 Venddepozitimi  i  mbetjeve inerte  

4.5 Informimi Publik, Pjesemarrja dhe Ndergjegjesimi 

Permiresimi i sherbimeve te menaxhimit te mbetjeve varet shume nga sjellja e qytetareve, niveli 
i tyre i ndergjegjesimit, edukimi i tyre mjedisor dhe gadishmeria e tyre per te bashkepunuar ne 
iniciativat per mjedisin. Zakonisht, institucionet arsimore sherbejne si pikenisje e mire per te 
iniciuar ndryshime ne sjelljen e qytetareve per aspektet e ndryshme te menaxhimit te mbetjeve, 
siç jane pastrimi, asgjesimi i duhur i mbetjeve, minimizimi i mbetjeve, ndarja e mbetjeve qe ne 
burim dhe riciklimi, e keshtu me rradhe. Ne Bashkine e Ures Vajgurore, aktualisht jane 5030 
nxenes qe ndjekin studimet ne 61 institucione arsimore publike dhe perkatesisht si vijon: 
kopshte (36), shkolla fillore (5) dhe 9 vjeçare (20), shkolla te mesme (4). Per te permiresuar 
sjelljen e qytetareve dhe per te rritur ndergjegjesimin e publikut per praktikat e menaxhimit te 
mbetjeve, Bashkia e Ures Vajgurore organizon fushata te ndryshme si vijojne: 

• Bashkia Ura Vajgurore ne bashkepunim me Sektorin e Arsim Kultures dhe Sportit si dhe 
ne bashkepunim me te gjitha shkollat qe ndodhen ne territorin administrativ te saj 
,organizon aktivitete mjedisore se bashku me nxenesit e shkollave te te gjitha njësive 
administrative te Bashkise per sensibilizimin e komunitetit per  te patur nje qytet sa me 
te paster. 
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• Nje here ne vit, Bashkia shperndan flete palosje me qellim per te rritur pergjegjesine 
individuale per te mbajtur mjedisin paster dhe per te permiresuar higjenen e qytetit.  

• Çdo vit, perfaqesuesit e Bashkise takojne qytetaret ne lagje te caktuara per te 
promovuar asgjesimin e duhur te mbetjeve dhe pastrimin e zonave te banuara. 

• Bashkia promovon ndarjen e mbetjeve dhe riciklimin duke inicjuar projekte pilot ne disa 
lagje (megjithate pa sukses deri me sot). Ndersa me shkollen e mesme ka filluar te 
ndihet permiresimi 

• Bashkia  organizon ore edukative ne shkolla mbi: “Mjedisin dhe sjelljen miqesore ndaj 
mjedisit”, promovon ndarjen e mbetjeve, minimizimin e mbetjeve dhe inkurajon nxenesit 
qe te marrin pjese ne pastrimin e zonave rreth shkollave.  

• Bashkia ka ndermarrefushate per aksionin e mbjelljes se pemeve e njohur ndryshe si 
“Krijo oksigjenin tend” ne bashkepunim me Sektorin Pyjore  Ky aksion ka per qellim 
sensibilizimin e qytetareve per mbjellje pemesh dhe jo prerjen e tyre, si dhe gjelberimin e 
qytetit per nje fryme marrje te paster. 

• Firma e cila kryen sherbimin e pastrimit “Ed Construction “ka vendosur mesazhe 
promocionale ne autobotet qe lajne rruget, makinat qe grumbullojne mbetjet drejtuar 
qytetareve  “Mbani paster qytetin tuaj” 

 

Objektivi : Edukimi Publik per mbetjet dhe ndarjen e mbetjeve ne burim 

Promovimi i ndërgjegjësimit publik mbi problemet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, dhe 
inkurajimi i individëve dhe komuniteteve për të marrë më te përpërgjegjësi për mbetjet që ata 
vetë prodhojnë, është një aspekt i rëndësishëm i informimit qytetar por edhe i mirë artikuluar 
nga vetë bashkia në Vizionin e PVMMU. Ndaj bashkia duhet të fokusohet në:  

 

I. Informimin e publikut mbi shërbimin e ri të menaxhimit të mbetjeve– duke i mundësuar 
publikut të bashkëpunojë në mënyrë konstruktive me një skemë të re. Publiku duhet të njoftohet 
mbi vendet e përcaktuara si VGM, oraret e zbrazjes së kontenierëve, frekuencën e tërheqjes së 
mbetjeve, standartin e shërbimit të pastrimit. Informacioni duhet të komunikohet në mënyrë të 
qartë për t’i mundësuar ata të koordinohen me rregullat e shërbimit dhe t’u tregohen dhe mjetet 
që  do të përdoren përmbledhjen e mendimeve dhe ankesave të  tyre. Ky proçes duhet të 
përfshijë gjithashtu edhe informacion mbi rregulloren, penalitetet dhe sanksionet, strategjinë e 
mbulimit të kostos dhe nivelin e tarifës, mbi mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm 
të zonës.  
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II. Rritja e ndërgjësimit ndaj praktikave të mira në menaxhimin e integruar të mbetjeve 
urbane – duke nisur nga identifikimi i grupeve të interesit dhe hartimi së bashku me to i 
programeve për zbatimin e skemave të ndarjes në burim të mbetjeve, riciklimit, apo 
kompostimit. Në grupet e interesit duhet të përfshihen familjet, bizneset, institucionet, grupet në 
nevojë, të rinjtë dhe fëmijët si pjesë  e grupeve të fokusuara të cilat do të përfitojnë nga shërbimi 
i pastrimit. Ata do të marrin një rol të rëndësishëm në promovimin, kryerjen dhe zbatimin e 
fushatës së ndërgjegjësimit publik.  
 

III.Edukimi i brezit të ri përmes një programi të detajuar edukues brenda dhe jashtë 
ambjenteve të shkollës për të rritur njohuritë e tyre mbi shërbimin e menaxhimit të mbetjeve dhe 
për të inkurajuar minimizimin e mbetjeve, ripërdorimin dhe riciklimin. Praktikat apo aksionet 
konkrete të pastrimit janë një metodë shumë e mirë edukimi duke bashkëpunuar me grupet 
rinore ekologjike të krijuara rishtas apo dhe me stafet pedagogjike të shkollave.  

 

IV. Forcimi dhe rritja e përfshirjes publike dhe biznesit– duke rritur bashkëpunimin me 
grupe të ndryshme interesi në sigurimin e mbështetjes publike për iniciativat e menaxhimit të 
mbetjeve, alternativat e shërbimit, kostot, buxhetin, mobilizimin e publikut dhe grupeve të tjera 
të interesit në mbështetjen e zbatimittë tyre, futjen e pagesës së rregullt të tarifës duke 
vlerësuar kërkesën, vullnetin dhe mundësinë e tyre për të paguar. Një çështje e cila ka nevojë 
të merret në konsideratë, është sigurimi i angazhimit privat në menaxhimin e mbetjeve urbane, 
për të krijuar mundësi për krijimin e partneritetit publik-privat (PPP).  

Kjo fushatë kombinon përdorimin e një ose disa instrumenteve me pak, shume ose pa kosto, të 
cilat mund të përfshinë: 
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Deklarata për shtyp   
   

Lajme   
   

Njoftim publik Fletëpalosje Reklama ne TV, Radio 
   

Komunikimi i kalendarit të Poster, Letër vetëngritëse Billbiards 

veprimeve   
   

Shkrim në gazetë Publikim i fakteve Citylights 
   

Spot TV, radiofonik Evente mediatike Evente mediatike 
   

Konkurs për postera Konferenca Firmë – Agjenasi Reklamash 

 

 

4.6 Kostoja dhe Financimi I Sherbimeve te Menaxhimit te Mbetjeve ne te ardhmen 

 

Kostot për shërbimet e MMN sipas këtij plani janë vlerësuar duke marrë parasysh aspektet e 
mëposhtme: 

• Shpenzimet aktuale 

• Zhvillimi i popullsisë dhe shuma e mbledhur e mbeturinave 

• Zbatimi i llogaritjes së kostos në përputhje me VKM 319, datë 31.5.2018 
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• Zhvillimi i supozuar i grumbullimit të diferencuar (14% e mbetjeve totale do të mblidhen t 
diferencuara deri në fund të vitit 2026) 

• Koncepti i rehabilitimit të venddepozitimit të mbetjeve; Supozohet se venddepozimi aktual 
bashkiak do të rehabilitohet në vitin 2019 dhe do të funksionojnë si venddepozitim i kontrolluar 
që nga viti 2020. 

• venddepozitimi sanitar rajonalsupozohet të ndërtohet deri në vitin 2022 dhe të operohet duke 
filluar nga viti 2023 

Përllogaritjet rezultojnë në rreth 24 milion leke për periudhën 2020-2022, e cila parashikon 
depozitimin e mbetjeve në venddepozitimin e rehabilituar (venddepozitimin e kontrolluar), dhe 
rreth 38 Milion leke për periudhën 2023-2026, në të cilën mbetjet janë planifikuar të depozitohen 
në vendepozitimin sanitar rajonale. Kostot e llogaritura janë një vlerësim i përafërt për të 
pasqyruar ndikimin e planit për zhvillimin e kostos. Llogaritja e mëtejshme e kostos duhet të 
kryhet brenda një studimi të veçantë për llogaritjen e kostos. Grafikët e mëposhtëm paraqesin 
kostot e vlerësuara për shërbimet SËM nga viti 2019 deri në vitin 2026. 

 

 

Figura 17 Vlerësimi I Kostos për shërbimet e ardhshme të MMN 
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Siç është paraqitur në grafik, në vitin 2019 është parashikuar kostoja për rehabilitimin e 
venddepozitimit aktual bashkiak i cili është përfshirë tashmë në buxhetin e bashkisë. 
Komponenti me kosto më të lartë deri në vitin 2022 është për shërbimin e grumbullimit të 
mbetjeve. Kostoja për depozitimin e mbetjeve në vitin 2020 është më e lartë se në vitin 2019, 
sepse operimi i një vendepozitimi të kontrolluar (venddepozitimii rehabilituar bashkiak) kushton 
më shumë se praktika aktuale. Kostoja e depozitimit do të jetë edhe më e lartë duke filluar nga 
viti në të cilin do të fillojë të funksionojë venddpozitimi sanitar rajonal (që supozohet të jetë në 
vitin 2023) për shkak të kostove më të larta operacionale të vendepozitimit sanitare 

Së bashku me përmirësimin e shërbimeve, shpenzimet do të jenë më të larta. Financimi i 
qëndrueshëm i sistemit të ardhshëm të menaxhimit të mbetjeve mund të arrihet vetëm me një 
rritje të konsiderueshme të tarifave dhe një normë të përmirësuar të mbledhjes së tarifave. 

Me qëllim të parandalimit të rritjes së papritur të taksës për shkak të fillimit të zbatimit të sistemit 
rajonal të menaxhimit të mbetjeve, dmth. Largimit të mbetjeve në vendepozitimin sanitar 
rajonale të ardhshme, në vitet e para të funksionimit të financimit të vendepozitimit rajonal të 
shërbimeve të MMN duhet të subvencionohen përmes buxhetit bashkiak me 30% në fillim dhe 
më pas të zvogëlohet në 5% në 2026. Për më tepër, në përputhje me parimin e ndotësi-paguan, 
mbulimi i kostos nga ekonomitë familjare si gjeneratori kryesor i mbetjeve do të rritet nga 35% 
në 60% në vitin 2024. grafiku pasqyron mbulimin e kostos për shërbimet e ardhshme të MMN. 

 

 

Figura 18 Mbulimi i Kostove për shërbimet në ardhmen të MMN nga grumbullimi i tarifës 
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Në tabelën e mëposhtme, tarifat mesatare të mbulimit të kostos për familjet paraqiten për 
skenarë të ndryshëm të shkallës së mbledhjes së tarifave, të cilat vlerësohen të rriten 
mesatarisht me 16% në vit. Shkalla aktuale e mbledhjes së tarifave është rreth 70%. Tarifat për 
familjet do të jenë më të ulëta nëse norma e arkëtimit të tarifave është më e lartë. Shifrat janë 
shifra mesatare për të gjithë bashkinë. Një llogari më e detajuar e tarifave do të kryhet në një 
studim të veçantë dhe do të marrë parasysh strukturën e vendbanimeve; urbane, gjysmë-
urbane dhe rurale, shpenzimet dhe tarifat duhet të llogariten duke marrë parasysh kushtet 
vendore dhe normat e prodhimit të mbetjeve specifike në secilën zonë. 

 

Tabela 9 Mbulimi I kostos me tarifat për familjet 

Shkalla e grumbullimit të tarifës  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
90% 1,200 1,400 1,600 1,800 2,100 2,500 2,900 3,200 
70% 1,500 1,900 2,100 2,400 2,700 3,200 3,700 4,100 
50% 2,100 2,600 3,000 3,300 3,800 4,500 5,100 5,800 

 

Bashkia Ura Vajgurore ka një kontratë në vijim të shërbimit të pastrimit nr. 1176/2 prot, datë 
01.09.2016 me një vlerë prej 20,802,119 lekë në vit, e cila është e vlefshme deri në vitin 2021 
dhe rinovimi deri në 5 vjet. Në përputhje me konceptin e këtij Plani Vendor të Menaxhimit të 
Mbetjeve, kontrata ekzistuese e shërbimit të pastrimit do të vlerësohet dhe ndryshohet në lidhje 
me përfshirjen e komponentëve të rinj të MMN si grumbullimi i diferencuar, funksionimi i 
venddepozitimittë kontrolluar dhe aspekte të tjera sipas këtij plani. 

Operimi dhe investimi i trajtimit dhe depozitimit të mbetjeve inerte do të financohen nëpërmjet 
një sistemi të diferencuar të mbledhjes së tarifave, përveç atyre të menaxhimit të mbetjeve të 
ngurta bashkiake. Çdo kontraktues ose prodhues i mbetjeve inerte do të paguajë një pagesë 
shtesë për depozitimin e mbetjeve të tyre të ndërtimit në vendin e caktuar. Prandaj, shpenzimet 
për menaxhimin e mbetjeve inerte duke përfshirë koston e investimit për blerjen e një thyesi të 
mbetejve inerte siç përshkruhet në kapitullin 4.4.6, nuk janë pjesë e vlerësimit të kostos për 
menaxhimin e mbetjeve të ngurta bashkiake. 
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4.7 Çështje organizative dhe Institucionale 

4.7.1 Set-up institucional për shërbimet e MMN  

 

Një nga masat e vendosura në draftin e Strategjisë Kombëtare për MIM është që bashkitë deri 
në vitin 2023 të krijojnë një zyrë për menaxhimin e mbetjeve si pjesë e strukturës së tyre, si një 
sektor për bashkitë e vogla dhe një drejtori për bashkitë e mëdha. 

Deri më tani përgjegjësia për shërbimet MMN është brenda Drejtorisë së Planifikimit Urban, 
Investimeve, Projekteve, Shërbimeve Publike, Strehimit dheTransportit, (shih kapitullin 3.2). Në 
përputhje me draftin e  SKMMN, Bashkia Ura Vajgurore do të krijojë një sektor mjedis nën 
Drejtorinë e Planifikimit Urban. Njësia mjedisore do të përbëhet nga tre punonjës duke përfshirë 
një mbikëqyrës, një specialist për MMN dhe një specialist mjedisi. Kjo njësi do të jetë 
përgjegjëse për planifikimin dhe menaxhimin e menaxhimit të mbetjeve për të cilat stafi do të 
marrë trajnim të rregullt. Masat e trajnimit do të planifikohen në buxhetin vjetor të menaxhimit 
për të siguruar qëndrueshmërinë. 

Figura  e mëposhtme paraqet strukturën organizative të propozuar 

 

 

Figura 19  Struktura Organizative e propozuar per Planifikimin dhe Menaxhimin e 
Mbetjeve  
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4.7.2 Organizimi i Ofrimit të Shërbimeve dhe Operacioneve 

Në horizontin e planifikimit, shërbimet e MMN brenda territorit të Bashkisë Ura Vajgurore do të 
sigurohen përmes sektorit privat. Kontraktuesi privat do të jetë gjithashtu I detyruar të organizojë 
zbatimin e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve në zonën pilot në qytet. Kontraktori lejohet të 
caktojë një kompani tjetër për të përmbushur këtë detyrim. 

Siç përshkruhet më sipër, grumbullimi I mbetjeve të riciklueshme do të përfshijë komunitetin rom 
në fshatin Pashalli, si dhe biznesin privat të riciklimit për të marrë mbetjet e riciklueshme të 
grumbulluara. 

Për realizimin e fushatave ndërgjegjësuese do të përfshihen shkollat, nxenesit e tyre, grupet 
rinore mjedisore, perfaqesues te kompanise se pastrimit, NGO dhe stafi i bashkisë përgjegjës 
për menaxhimin e mbetjeve. Si pjesë të fushatës do të jenë aktivitet informuese, pregatitja dhe 
shpërndarja e fletë-palosjeve, posterave etj. Te gjitha kostot per fushten ndergjegjesuese do te 
mbulohen nga kompania private e pastrimit, pasi eshte e perfshire ne kontrate tek zeri “Edukim 
public” 

4.7.3 Dokumentimi dhe Raportimi 

 

Dokumentimi 

Në përputhje me objektivat e përcaktuara në Draft Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e 
Integruar të Mbetjeve (2018), bashkia do të zhvillojë një regjistër lokal të statistikave dhe do të 
masë sasinë e gjenerimit dhe trajtimit të mbetjeve në përputhje me udhëzimet përkatëse. 
Prandaj, do të krijohet një sistem i monitorimit të informacionit të mbetjeve dhe monitorimit të 
performancës për të monitoruar cilësinë dhe sasinë e shërbimeve dhe për të siguruar të dhëna 
për planifikimin e menaxhimit të mbeturinave. Meqenëse shërbimet në bashki ofrohen përmes 
sektorit privat, kontraktuesi do të dokumentojë zbatimin e shërbimeve të MMN. 

Kontraktuesi do të jetë i detyruar të dokumentojë shërbimin përmes raporteve ditore, çfarë 
shërbimi kryhet dhe në cilat fusha. Përveç kësaj, një sistem GPS do të instalohet për të 
monitoruar lëvizjet e kamionëve. 

Pas rehabilitimit të vend depozitimit aktual, do të instalohet një peshore për të matur sasinë e 
mbetjeve të depozituara. 
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Për më tepër, të dhënat financiare gjithashtu duhet të dokumentohen së bashku dhe bazuar në 
të dhënat teknike të sistemit të monitorimit të performances I cili përmban të dhënat e 
mëposhtme: 

• Tëdhënat e mbetjeve (sasia, lloji, origjina, etj) 

• Të dhënat e automjeteve (mosha, gjendja, konsumi i karburantit, etj) 

• Shpenzimet për lloje të ndryshëm të marrësve të shërbimeve (p.sh familja, biznesi, 
institutucione) 

• Shpenzimet për lloje të ndryshme të zonave (p.sh. zonat urbane, gjysmë-urbane, rurale). 

Raportimi 

Operatori i shërbimit duhet t’i raportojë bashkisë raporte, lidhur me zbatimin e shërbimeve në 
një interval tërregullt. 

VKM për mbledhjen e diferencuar të mbetjeve në burim kërkon që NJQV të raportojnë në 
mënyrë periodike sasitë e grumbulluara të mbetjeve, duke përfshirë dhe riciklimin, në Agjencinë 
Kombëtare të Mjedisit deri më 31 Janar të çdo viti. Përveç kësaj, sipas Ligjit 10463, datë 
22.9.2011, për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, NJQV i raporton çdo vit këshillit të qarkut 
për zbatimin e Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve në formatin e përcaktuar nga ministri. 
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5 Plan-Veprimi/ Action-Plan 

 

Objektivat 
afatshkurtra 

Aktivitetet Indikatoret kyç te 
performances 

Njësia 
Përgjegjëse 

Periudh
a e 
zbatimit 

1 Llogaritja e 
kostove 
sipas VKM 
Nr.319 'Per 
miratimin e 
masave 
per kostot 
e 
menaxhimit 
te integruar 
te mbetjeve 
' 

1.1 Perllogaritja e 
kostos ne baze te 
VKM  

Tabela e exelit me 
kostot e llogaritjes  

Drejtimi: Bashkia 
Ura Vajgurore 
Mbeshtetja: 
Konsulenti  

2019-
2020 

2 Sigurimi i 
financimit  

2.1 Krijimi i nje sistemi 
te ri te mbledhjes 
se tarifes 

Krijimi i nje sistemi 
te ri te 
grumbullimit të 
tarifës per nje 
mbulim te plote te 
kostos se 
sherbimit te MMN 

Kryetari i 
Bashkise,Keshilli 
Bashkiak,Drejtori
a ekonomike 

2019-
2020 

    2.2 Rritja e buxhetit te 
MMN ne buxhetin 
e pergjithshem te 
bashkise 

Rritja e buxhetit Kryetari i 
Bashkise,Keshilli 
Bashkiak,Drejtori
a ekonomike 

2019-
2021 
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    2.3 Sistem i ri për 
ofrimin e shërbimit 
të pastrimit të 
ndarë nga 
shërbimet e tjera 
komunale 

Miratimi i tij nga 
Keshilli Bashkiak               
Permiresimi i 
Sherbimeve te 
MM 

Kryetari i 
Bashkise,Keshilli 
Bashkiak,Drejtori
a ekonomike 

2019-
2021 

3 Rritja e 
perqindjes 
se vjeljes 
se tarifes 
se pastrimit  

3.1 Ngritja e 
ndërgjegjësimit e 
familjeve që nuk e 
paguajnë 
tarifën e pastrimit 

Rritja e numrit te 
familjeve qe 
paguajne tarifen e 
MMN 

Zyra e Taksave 
Zyra e Gjendjes 
Civile 
Bashkia e Ures 
Vajgurore 
Qytetarët 
OJF-të 

2019-
2021 

    3.2 Vendosja e 
gjobave dhe 
masave detyruese 
familjeve që 
nuk e paguajnë 
fare tarifën e 
pastrimit. 

Rritja e numrit te 
familjeve qe 
paguajne tarifen e 
MMN 

Bashkia Ura 
Vajgurore,Zyra e 
Taksave  

2019-
2024 

    3.3 Prezantimi i 
sistemit të “Tarifa 
për familje në 
raport me 
numrin e 
anëtarëve të 
familjes” me qëllim 
që të realizohet 
parimi të gjithë 
“Ndotësit 
paguajnë” 

Sistemi i krijuar 
dhe i aplikuar 

Bashkia Ura 
Vajgurore,Zyra e 
Taksave  

2019-
2024 
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4 Permiresim
in e 
sherbimit 
dhe 
shtrirjen e 
sherbimit te 
pastrimit ne 
te gjithe 
bashkine  

4.1 Krijimi i nje ekipi 
zbatimi dhe 
monitorimi te 
PVMMU me 
shtrirje ne te 4 
njesite 
administrative  

Ekipi i krijuar dhe 
funksional 

Bashkia Ura 
Vajgurore 

2019-
2021 

    4.2 Hartimi i nje 
skeme funksionale 
te sherbimit te 
grumbullimit dhe 
largimit te 
mbetjeve urbane  

Skema 
funksionale e 
hartuar dhe e 
zbatuar 

Kryetari 
Bashkise,Grupi i 
punes 

2019-
2021 

5 Krijimin i 
nje sektori 
te vecante 
per 
Pastrimin 
ne 
bashkine 
Ura -
Vajgurore 

5.1 Krijimi i Sektorit të 
Pastrimit në 
strukturën 
organizative 
të Bashkisë 

Sektori i krijuar Bashkia Ura 
Vajgurore,Sektori 
i Sherbimeve 

2020-
2021 

    5.2 Hartimi i 
pershkrimit te 
punes te stafit qe 
merret me 
menaxhimin e 
mbetjeve 

Pershkrimi i punes 
i hartuar 

Sektori i 
Sherbimeve  

2020-
2021 
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    5.3 Ndarja e mbetje 
dhe riciklimi pjese 
kyce e kontrates 
se pastrimit . 

Kontrata e 
riformuluar  

Bashkia Ura 
Vajgurore,Drejtori
a Juridike,Grupi i 
PVMMU 

2019-
2021 

6 Edukimi 
Publik per 
mbetjet 
dhe 
ndarjen e 
mbetjeve 
ne burim  

6.1 Percaktimi i 
instrumenteve dhe 
zbatimi i 
aktiviteteve per 
ndergjegjesim dhe 
edukim(modelet e 
posterave,te 
fletepalosjeve,ban
era etj) 

Media (modelet e 
posterave, 
fletëpalosjeve, 
banera, etj.) te 
shperndara 
Numri i aktivitteve 
te shperndarjes 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting:Sekto
ri i Sherbimeve 

2019-
2021 

    6.2 Nisma të bashkisë 
për ndarje në 
burim (shkollat, 
bizneset e 
bashkise Ura 
Vajgurore) 

Nr i shkollave, 
bizneseve, 
ndermarrjeve 
institucionale qe 
do te perfshihen 
ne ndarjen  e 
mbetjeve ne burim 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting:Sekto
ri i Sherbimeve 
Drejtoria e 
mjedisit  

2019-
2021 

    6.3 Zhvillimi i orëve të 
edukimit mjedisor 
ne shkolla 

Nr i 
shkollave/studente
ve pjesemarres ne 
klasat/program 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting:Drejto
ria Arsimore 

2019-
2020 

    6.4 Organizmi i ditëve 
të pastrimit me 
pjesemarrjen e 
komunitetit 

Nr i 
pjesemarresve 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting:Sekto
ri i Sherbimeve 
Drejtoria e 
mjedisit  

2019-
2020 
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7 Perfshirja e 
Bizneseve 
te Riciklimit  

7.1 Nënshkrimi i 
Memorandumit të 
Mirëkuptimit midis 
Bizneseve të 
Riciklimit dhe 
Bashkisë / 
Institucioneve 
Shtetërore për 
ndarjen e 
mbetjeve në burim 
në të gjitha 
zyrat e 
administratës. 

Memorandumi i 
nenshkruar 
Numri i zyrave te 
administrates qe 
perfshihen ne 
ndarjen ne burim 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting 
:Bizneset e 
Riciklimit, 
Institucionet 
Shteterore 

2019-
2026 

    7.2 Bizneset e 
riciklimit 
informojnë dhe 
edukojnë publikun 
e 
gjerë mbi 
materialet e 
riciklimit dhe 
përfitimet 
përkatëse 
në Fushatë të 
ndryshme 
Ndërgjegjësimi të 
ndërmarra nga 
Bashkia 

Numri i fushatave 
qe do te 
ndermerren me 
bizneset ricikluese 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting:Bizne
set e Riciklimit 

2019-
2026 

8 Pajisja me 
konteniere 
e cdo pike 
grumbullimi 

8.1 Vendosja e 
kontenierëve në 
vendet e duhura 

Percaktimi i sakte 
i vendeve dhe nr i 
konteniereve te 
rinj 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Sopporting:Sekto
ri i Sherbimeve  

2019-
2020 



 Plani I Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Urbane  

 

  Page 
72 

 

  

    8.2 Blerje 
kontenieresh  

Perqindja e 
konteniereve te 
blere krahasuar 
me numrin e 
planifikuar per te 
blere  

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting:Bizne
set e Riciklimit 

2019-
2020 

    8.3 Aktivitete për 
ngritje fondesh 

Shuma e 
investimit të 
ngritur 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting:Bizne
set e Riciklimit 
Komuniteti 
Donator 

2020-
2021 

9 Pajisja me 
konteniere 
per ndarje 
ne burim  

9.1 Planifikimi i zonës 
për grumbullimin e 
diferencuar të 
mbetjeve 
(rekomandohet që 
çdo pikë 
grumbullimi të ketë 
të paktën 2-3 
kontenierë – një 
për mbetjet 
plastike 
të riciklueshme, 
një për mbetjet 
organike dhe një 
për 
mbetjet që nuk 
futen në asnjë nga 
dy kat 

Jane percaktuar e 
dakortesuar zonat 
e ndarjes ne burim 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting:Sekto
ri i Sherbimeve    
Sektori Privat 

2019-
2021 
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    9.2 Prokurimi i 
konteniereve  

Kontenieret jane 
prokuruar, blere 

  2020-
2021 

    9.3 Përdorimi i 
kontenirëve të 
veçantë për 
ndarjen e 
mbetjeve ne zona 
te caktuara 

Kontenieret jane 
vendosur ne 
vendet e caktuara 

  2020-
2021 

1
0 

Rehabilitimi 
i 
perkohshe
m i 
vendhedhje
s 
ekzistuese 
dhe mbyllja 
e saj  

10.
1 

Vendim per 
mbylljen e 
venddepozitimit te 
miratuar   Hartimi i 
projektit dhe 
analiza e kostos 
per rehabilitiin e 
vendit  

Reduktim i 
ndikimeve 
të rrezikshme në 
mjedis dhe 
shëndetin e 
njerëzve 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore 
Supporting: 

Ne 
momenti
n e 
fillimit te 
punes 
ne 
landfill 

    10.
2 

Përmirësimi i 
përkohshëm i 
kushteve të 
vendhedhjes gjatë 
shfrytëzimit të saj 
në vazhdimësi: 
Rrethimi me gardh 
Sistemi i ndriçimit 
Instalimi i urës 
peshore 
Krijimi i një zyre të 
vogël me roje 24 
orë 
Kanali kullues 

Ndryshime të 
dukshme në 
kushtet aktuale të 
vendhedhjes 
deri sat ë mbyllet 

Bashkia Ura 
Vajgurore 
Donatore te 
interesuar 
Biznenset e 
riciklimit           
Sektori Privat  

2019-
2024 
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rrethues 

    10.
3 

Mbyllja 
përfundimtare e 
vendhedhjes 

Mbyllja konform 
standarteve e 
vendhedhjes                                     
Zonë e gjelbëruar 

Leading:Bashkia 
Ura Vajgurore  
Supporting:Sekto
ri Privat  

Ne 
momenti
n e 
fillimit te 
punes 
ne 
landfill 

1
1 

Zgjedhja  e 
landifillit 
rajonal  

11.
1 

Pjesmarrja ne 
procesin e 
perzgjedhjes se 
vendit  

Dhenia e te 
dhenave dhe 
informacioneve 
per marrveshjen e 
landfillit rajonal 

Leading:Konsule
nti 
Supporting:Bashk
ite e Rajonit 

2019-
2020 

    11.
2 

Bashkëpunimi me 
bashkite e  tjera të 
rajonit për të 
përcaktuar formën 
organizative dhe 
institucionale për 
funksionimin e 
landfillit rajonale 

Marrëveshja për 
formën 
organizative dhe 
institucionale 

Leading:Konsule
nti  
Supporting:Bashk
ite  

2020-
2021 

    11.
3 

Bashkëpunimi me 
bashkite e  tjera të 
rajonit për të 
përcaktuar 

Marrëveshja për 
aspektet 
financiare 

Leading:Konsule
nti  
Supporting:Bashk
ite  

2020-
2021 
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aspektet financiare 
për funksionimin e 
landfillit rajonal 
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6 Monitorimi dhe Ndjekja 

 

Zbatimi i Planit Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve, sidomos Plani I Veprimit, do të monitorohet I 
cili  do të jetë përgjegjësi e specialistit mjedisor sipas strukturës aktuale organizative ose 
specialistit për menaxhimin e mbetjeve sipas strukturës së re organizative të planifikuar e cila 
do të krijohet në periudhë afatshkurtër. Monitorimi do të orientohet drejt objektivave të 
përcaktuara në këtë plan dhe do të përdorë indikatorët e përmendur në Planin e Veprimit (shih 
kapitullin 5). Specialisti gjithashtu do të koordinojë zbatimin e Planit të Veprimit me aktorët 
përgjegjës dhe mbështetës të listuar në  Plan dhe do të shqyrtojë rezultatet e secilës veprimtari 
si dhe arritjen e objektivave përmes masave të planifikuara. 

Kryerja e shërbimit nga ana e kontraktorit privat dhe peformanca e sistemit të MMN do të 
monitorohen gjithashtu. Monitorimi është përgjegjësi e specialistit për menaxhimin e mbetjeve. 
Do të vendoset një sistem monitorimi I cili do të përdorë të dhënat e regjistruara (shih kapitullin 
4.7.3) si të dhëna hyrëse. Mbikëqyrësi do të mirëmbajë sistemin e monitorimit dhe do të 
shqyrtojë raportet e dorëzuara nga operatori I shërbimit dhe do të sigurojë që ofrimi I 
shërbimeve është në përputhje me kontratën. 

Të dhënat teknike dhe financiare të regjistruara do të përdoren për të shqyrtuar dhe vlerësuar 
performancën e sistemit aktual siç janë rikuperimi I kostove dhe efikasiteti I kostos. Rezultatet e 
vlerësimit do të jenë baza e planifikimit të ardhshëm buxhetor dhe përditësimi / rishikimi i LWMP 
për periudhën e ardhshme të zbatimit. 

Shifrat e mëposhtme vizualizojnë ecurinë e dokumentacionit, raportimit, monitorimit dhe 
rishikimit në lidhje me zbatimin e Planit Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve dhe sigurimin e 
shërbimeve të MMN. 
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Figura  20   Dokumentimi, raportimi, monitorimi and rishikimi i zbatimit të PVMMN dhe  
shërbimeve të MMN 

 

Rishikimi I zbatimit të PVMMN do të përmblidhet në raport çdo vit. Procesi I shqyrtimit përbëhet 
nga aktivitetet e mëposhtme: 

• Raportimi për zbatimin e masave të planifikuara 

• Shqyrtimi I arritjes së targeteve dhe objektivave duke përdorur treguesit e përcaktuar 

• Shqyrtimi I zbatueshmërisë së objektivave dhe targeteve dhe zbatueshmëria e treguesve 

• Analiza e të dhënave teknike dhe financiare brenda periudhës raportuese 

• Dokumentimi I rezultateve dhe konkluzioneve 

• Diskutimet e konkluzioneve me palët e interesuara dhe vendimmarrësit 

• Vendimi për rishikimin e PVMMN 

Specialist Mjedisi/ 
Specialist për

MMN

Të dhënat e raportuara për 

rrymat&sasitë e mbetjeve

Këshilli i Qarkut

Agjensia
Kombëtare e 

Mjedisit (MTM)

Zbatimi i PVMMN
Monitorimi&

kordinimi
raportimi

Të dhëna Teknike
&Financiare

analizimi

Baza për planifikimin e Buxhetit

Rishikimi dhe Përditësimi i PVMMN

Inspectorët e 
shërbimeve

Shërbimet e 
MMNKontraktori

reportimi

Banorët

ankesat

zbatimi & 

dokumentimi

monitorimi

monitorimi
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Vendimi për rishikimin e PVMMN do të bazohet në rezultatet e shqyrtimit dhe diskutimeve. 
Megjithatë, PVMMN duhet të rishikohet jo më vonë se në vitin e gjashtë të periudhës së zbatimit 
të tij 

 

 

 

 


