
 

Bashkitë e Qarkut Berat janë duke zbatuar Projektin e Menaxhimit të In-

tegruar të Mbetjeve, financuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për 

Çështjet Ekonomike SECO, i cili ofron shërbimet e asistencës teknike, 

konsulencës dhe zhvillimin e kapaciteteve në fushën e menaxhimit të 

mbetjeve. Si pjesë e Sistemit Rajonal të MMN, Qarkut Berat i nevojitet 

të ketë një venddepozitim sanitar rajonal për mbetjet e ngurta bash-

kiake.Gjatë proçesit të përzgjedhjes së territorit u identifikua territori më 

i përshtatshëm për Qendrën e ardhshme Rajonale të MM përfshirë edhe Venddepozitimin Sanitar në Bashkinë e Di-

malit. Me mbështetjen e donatorëve ndërkombëtarë, ky venddepozitim do të ndërtohet dhe operohet në përputhje 

me standardet e larta mjedisore të Bashkimit Europian, njëlloj si venddepozitimi sanitar i Maliqit në Qarkun e Korçës. 

 

 

• Materiali organik në venddepozitim 
dekompozohet dhe prodhon gaz 

• Grumbullimi i gazit në tubat vertikalë të gazit me 
presion negativ – gazi nuk del në mënyrë të  
pakontrolluar 

• Përdorimi i mundshëm i gazit të grumbulluar për 
prodhimin e energjisë elektrike (blloku i termocen-
tralit) 

• Djegia e gazit të mbetur për të shkatërruar  
elementët toksikë  

 

Është vlerësuar përshtatshmëria e territorit në Dimal: 

• Studime Hidro-gjeologjike, Korrik 2020 

• Studime Topografike, Gusht 2020 

• Raport i Studimit të Florës dhe Faunës,  
Shtator 2020 

• Raport për Kushtet Gjeologjike Inxhinierike & Stu-
dime mbi Vlerësimin e Rrezikut Sizmik,  
Janar 2021 

• Raporti i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe  
Social  

 

• Gjithë uji i mbledhur nga brenda venddepozitimit (lëngu kullues dhe depërtimi i ujit të shiut) do të mblidhet  
dhe trajtohet 

• Trajtimi i ujërave të ndotur në përputhje me standardet e përcaktuara nga legjislacioni i BE-së dhe VKM nr. 452/2012 

• Shkarkimi i ujit të pastër pa paraqitur rrezik për mjedisin 
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• Ndërtohet për të mbrojtur ujërat nëntokësore dhe 
tokën nga lëngu kullues (lëng i ndotur që vjen nga 
mbetjet) 

• Vendi ndodhet mbi një formacion gëlqeror (të 
përshkueshëm), por në sajë të mbulesës natyrore të 
argjilës që ndodhet sipër tij, pjesërisht përmbushet 
kërkesa për të pasur një barrierë gjeologjike 

• Megjithatë, për të shmangur çdo rrezik,do të ndërto-
het një sistem me shtresë të dyfishtë sipas legjislacio-
nit evropian, si izolim shtesë për bazamentin 

• Si rezultat, 
asnjë burim 
uji i pijshëm 
nuk rrezikohet 
nga 
venddepoziti-
mi 

• Për mbylljen 
përfundimta-
re, sipërfaqja 
do të mbulo-
het me një 
sistem izolimi 
sipërfaqësor 

• Punë përgatitore për VNMS duke përfshirë Planin e 
Rikuperimit të Mjeteve të Jetesës për të kompensuar 
pronarët e tokës që nevojitet për venddepozitimin 

• Nënshkrimi i marrëveshjeve të grantit dhe financimit 

• Përgatitja e projektit të detajuar 

• Vlerësimi i plotë i ndikimit mjedisor dhe social (VNMS) 
dhe marrja e lejeve përkatëse 

• Ndërtimi i objektit dhe fillimi i funksionimit 

• Mbështetje për operim/mirëmbajtje nga konsulentët 

• Monitorimi dhe mbikëqyrja nga autoritetet 

Qendra e Ardhshme Rajonale e Menaxhimit 
të Mbetjeve e Qarkut Berat, Bashkia Dimal  

ÇFARË ËSHTË NJË VENDDEPOZITIM SANITAR?  

PËRSHKRIMI  

TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTUR  

SISTEMI IZOLUES  

KONTAKT  

PLANIMETRIA  

HAPAT E ARDHSHËM  TRAJTIMI I GAZIT  

STUDIME  

shtresa e ndërmjetme

Shtresë kulluese, 

zhavorr 0.5 m

Shtresë izoluese minerale, 

argjilë (2 shtresa, 

secila 0.25 m)

Avion i ngjeshur/shtreti

gjeotekstil

dhe

gjeomembranë

pipe
tub

kullimi

mbetje
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Një Projekt i Sekretariatit të Shtetit për Çështjet Ekonomike, SECO          Zbatuar nga  


