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MIRËNJOHJE 

Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, 2016 -  2020 për bashkinë Kukës u mundësua me 

financimin e projektit “Mbrojtja Mjedisore dhe Menaxhimi i Mbetjeve” - IPA Cross Border 

Cooperation Shqipëri – Kosove. Autoret e ketij Plani gjejne rastin te falenderojne  institucionet që 

kanë financuar këtë projekt per mbeshtetjen në të dy anët e kufirit të Shqipërisë dhe Kosovës.  

Plani i Menaxhimimt të Ingtegruar të Mbetjeve, 2016 – 2020 për Bashkinë Kukës është hartuar nga 

specialistë të Institutit të Kërkimeve Urbane dhe të bashkisë Kukës.   

URI falenderon vecanërisht Kryetarin e Bashkise se Kukësit zotin Bashkim Shehu për mbeshtetjen në 

realizimin e këtij Plani si dhe personelin e specializuar duke përmendur Drejtorin e Shërbimeve 

Publike z. Faslli Gërmizi si dhe të gjithë specialistët e tjerë të bashkisë që ofruan informacione dhe 

ndihmën e tyre për të hartuar këtë Plan.   

Për më shumë informacion mund të kontaktoni me Zana Vokopola (zvokopola@uri.org.al) në 

Institutin e Kërkimeve Urbane dhe në faqen e internetit www.uri.org.al      

  

mailto:zvokopola@uri.org.al
http://www.uri.org.al/
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SHKURTIME 

BE                 Bashkimi Evropian 

IPA – CBC   IPA Cross Border Cooperation Albania-Kosovo 

IKU               Instituti i Kërkimeve Urbane 

ATRC           Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim 

PMIM  Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve  

MMU                Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 

PV  Plani i Veprimit  

VNM  Vlerësimi i Ndikimitnë Mjedis 
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MESAZHI I KRYETARIT 

Duke e konsideruar mbrojtjen e mjedisit si një domosdoshmëri për zhvillimi e qëndrueshëm të higjenës, 

ekonomisë, turizimit dhe ruajtjen e mjedisit në zonën e Kukësit, është përgjegjësi dhe kënaqësi t’ju 

prezantoj “Planin e Menaxhimit të Integruar te Mbetjeve” për periudhën pesëvjeçarë 2016-2020. Ky 

Plan është pjesë e rëndësishme e  qëllimeve dhe programeve të planit strategjik për zhvillimin ekonomik 

te qytetit  të Kukësit, në fushën e shërbimeve publike. 

Mbi bazën e analizës së situatës aktuale të menaxhimit të mbetjeve urbane në qytet, PMIM-ja propozon 

veprime konkrete për shtrirjen dhe përmirësimin e shërbimit si dhe qëllimet dhe objektiva të reja 

(afatshkurtra dhe afatmesme) në kuadër të një Plan Veprimesh 5 vjecar. Plani  përcakton afatet kohore, 

kostot, autoritetet përgjegjëse si dhe indikatorët respektivë të suksesit për qëllimin  e monitorimt të 

zbatimit në kohë dhe me cilësi në të gjitha dimensionet.  

Hartimi i këtij Plani, me pjesëmarrjen e qytetarëve dhe grupeve të interesuara, me konsensusin e 

këshillit të Bashkisë, është një përpjekje për të ndërgjegjësuar dhe edukuar qytetarët tanë për të mbajtur 

pastër qytetin, për të forcuar kapacitetet institucionale në fushën e reduktimit të mbetjeve nepërmjet 

riciklimit dhe kompostimit, në përputhje me objektivat e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të 

Mbetjeve.  

Ajo çfarë Bashkia e Kukësit synon të arrijë, është funksionimi i procesit të riciklimit të mbeturinave, 

ripërdorimi e reduktimi, dhe ruajtja në të njëjtat nivele e tarifës së pastrimit për qytetarët dhe bizneset; 

rritja e nivelit të cilësisë së shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbeturinave urbane dhe natyrisht, 

përmbushja e objektivit përfundimtar që është: përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së jetës së 

qytetarëve. 

Në ditët e sotme, të nisësh dhe zbatosh projekte për mbledhjen dhe grumbullimin e diferencuar të 

mbetjeve urbane është sfidë e vështirë në të gjithë Shqipërinë. Bashkia e Kukësit, duke zbatuar një 

projekt të tillë, jep një shembull të mirë për bashkitë e tjera në shkallë vendi, si model i një qyteti të 

pastër dhe krijon mundësi të reja për të çuar përpara zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të komunitetit. 

Ky Plan, është hartuar në bashkëpunim Institutin e Kërkimeve Urbane, në kaudër të projektit IPA 

Cross-Boarder Shqipëri- Kosove i financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Shqipëri dhe 

Kosovë. 

Me respekt! 

 

Bashkim Shehu 

Kryetar  
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PËRKUFIZIME 

EMËRTIMI PËRKUFIZIMI 

Menaxhimi i Integruar i 

Mbetjeve 

Menaxhim i integruar i mbetjeve” është grumbullimi, transporti, 

rikuperimi dhe asgjësimi i mbetjeve dhe mbikëqyrja e këtyre 

operacioneve, kujdesi i mëtejshëm për vendet e asgjësimit, si dhe 

veprimet e ndërmarra në cilësinë e tregtarit apo agjentit. 

Trajtim përfundimtar i 

mbetjeve 

Trajtim përfundimtar i mbetjeve është procesi i trajtimit 

përfundimtar pasi mbetjet janë mbledhur, përpunuar, ose djegur, 

të cilat hidhen (groposen) në një vend grumbullimi të kontrolluar. 

Lendfill “Lendfill” është fusha e asgjësimit të mbetjeve të ngurta mbi ose 

nën tokë, përfshirë: 

a) një vend ku mbetjet asgjësohen brenda territorit të impiantit 

që i ka krijuar, siç është rasti i lendfillit ku krijuesi i mbetjeve 

i asgjëson mbetjet e veta në vendin e prodhimit; 

b) një vend të përhershëm që përdoret për ruajtjen e 

përkohshme, zakonisht për më shumë se një vit, të mbetjeve 

me përjashtim të: 

i. impianteve ku mbetjet shkarkohen për t’u përgatitur për 

t’u transportuar më pas për rikuperim, trajtim apo 

asgjësim diku tjetër; 

ii. vendeve ku mbetjet ruhen për një periudhë kohe jo më 

të gjatë se tre vjet përpara se të rikuperohen ose të 

trajtohen; 

iii. vendet ku mbetjet ruhen për një periudhë kohe jo më të 

gjatë se një vit përpara asgjësimit të tyre. 

Menaxhimi i 

performancës 

Menaxhimi i Performancës është procesi i vazhdueshëm i matjes 

së monitorimit dhe raportimit të rezultateve të arritura dhe 

efiçencës, një mënyrë për të bërë zgjedhje buxhetore mbi baza 

alternative. 

Indikatorët e 

Performancës 

 

Indikatorët e Performancës bëjnë të mundur matjen e progresit 

drejt arritjes së rezultateve. Ato janë mjete, nëpërmjet të cilave ne 

ndjekim ecurinë e realizimit të objektivave dhe rezultateve të 

pritshme nga zbatimi i një Plani. Indikatorët e performancës 

përgjithësisht ndahen në 3 kategori: 

- Inputs (burime) financiare, njerëzore, materiale, 
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EMËRTIMI PËRKUFIZIMI 

- Outputs (produkte) shërbime të kryera si, ton mbeturina të 

mbledhura, km rrugë të pastruara etj. 

- Outcomes (rezultatet) efekti i produktit tek konsumatorët, 

qytetarët, përfshirë edhe kënaqshmërinë e tyre me shtrirjen 

dhe cilësinë e shërbimit. 

Eficienca Efiçenca është kostoja për njësi e produktit ose e rezultatit, p.sh. 

kosto për km rrugë të pastruar ose kosto për ton mbeturina të 

mbledhura, etj. 

Efektiviteti Efektiviteti përcakton nivelin e realizimit te objektivave dhe 

marrëdhëniet ndërmjet rezultatit te pritur dhe rezultatit faktik te 

shërbimit  

Qendrat e kostos Një aktivitet i veçante i kryer nga bashkia ose biznesi privat, për 

të cilin mund të identifikohet kostoja. Për shembull, mbledhja e 

mbetjeve mund të jetë qendër e një kostoje të veçantë nga pastrimi 

apo trajtimi i mbetjeve. 

Mbetjet e ngurta 

bashkiake (MNB)  

Lloj mbetjesh që kryesisht përfshijnë mbetjet familjare (mbetje 

shtëpiake), ato që gjenerohen nga institucionet dhe bizneset, ku 

përjashtohen mbetjeve industriale dhe bujqësore, ku ndonjëherë 

hyjnë edhe mbetjet tregtare, që mblidhen nga një bashki brenda 

një zonë të caktuar. Copërat C & D dhe mbetjet e veçanta, si 

mbetjet e rrezikshme – të cilat zakonisht nuk kategorizohen si 

MNB – mund të bëhen pjesë deri në njëfarë niveli e rrymës së 

mbetjeve bashkiake. Ndonjëherë, është e përcaktuar se të gjitha 

mbetjet e ngurta, për të cilat autoriteti i qytetit pranon 

përgjegjësinë e menaxhimit, duhet të trajtohen në njëfarë mënyre. 

Mbetje të riciklueshme Janë objekte/materiale që mund të ripërpunohen për të krijuar 

produkte të tjera. Shembuj të zakonshëm janë letra, xhami, 

alumini, katroni i rrudhosur dhe mbajtëset plastike. 

Grumbullimi “Grumbullim” është mbledhja, përfshirë ndarjen paraprake dhe 

magazinimin paraprak të mbetjeve për transportimin e tyre në 

impiantet e përpunimit të mbetjeve. 

Grumbullimi i 

diferencuar 

“Grumbullim i diferencuar” është grumbullimi, sipas të cilit një 

rrymë mbetjesh ndahet, në përputhje me llojin dhe natyrën, për të 

bërë të mundur një trajtim specifik. 
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EMËRTIMI PËRKUFIZIMI 

Transporti “Transportim” është tërësia e operacioneve që përfshijnë 

ngarkimin, transportin dhe shkarkimin, si dhe përgatitjen, 

shërbimin e mirëmbajtjen e automjeteve, që përdoren për të 

transportuar mbetjet. 

Trajtimi “Trajtim” janë operacionet e rikuperimit ose të asgjësimit, 

përfshirë përgatitjen para rikuperimit ose asgjësimit. 

Mbetje të riciklueshme 

të thata 

Nënkuptojnë një grup mbetjesh ku përfshihen rrymat e mbetjeve 

letër/karton, metal, plastike, qelqi, të cilat nëpërmjet çdo 

operacioni rikuperimi, materialet e mbetjeve ripërpunohen për t’u 

shndërruar në produkte, materiale apo substanca për t’u përdorur 

si për qëllimin fillestar ashtu edhe për qëllime të tjera 

Mbetje të ricikloheshe të 

njoma (të 

biodegradueshme) 

është një grup mbetjesh që përfshin rrymat e mbetjeve të frutave 

dhe perimeve të pagatuara, mbetjet e biodegradueshme të 

gjeneruara nga  kopshtet, si bar ose kërcej lulesh, bimë dhe degë 

pemësh, mbetje nga krasitjet, etj., te cilat përpunohen nëpërmjet 

kompostimit; 

Riciklimi Është procesi i shndërrimit të materialeve në materiale të lëndës 

së parë, për të prodhuar produkte të reja, të cilat mund të jenë ose 

jo të ngjashme me produktin origjinal. 

Mbetje të 

pariciklueshme 

 

Nënkuptojnë grup mbetjesh të parrezikshme të cilat nuk mund të 

rikuperohen, ripërdoren dhe të ripërpunohen për t’u shndërruar në 

produkte, materiale apo substanca për t’u përdorur si për qëllimin 

fillestar, ashtu edhe për qëllime të tjera. 

Mbetje voluminoze Mbetje me përmasa të mëdha të tilla si pajisje, mobilje, pemë e të 

tjera të këtij lloji, të cilat nuk mund të trajtohen në kuadër të një 

sistemi normal për menaxhimin e mbetjeve bashkiake. 

Mbetjet e ndërtimit Mbetje të cilat gjenerohen nga ndërtimi i ndërtesave dhe/ose 

prishja e ndërtesave që përbëhen nga tulla, llaç, beton, mbeturina 

të gipsit, drurit, përzierje të mbeturinave metalike, llamarina, 

materiale paketimi etj. 

Mbetjet e përziera Materiale të papërcaktuara, të cilat janë hedhur në rrymat e 

mbetjeve. 

Mbetje te rrezikshme Mbetje të cilat përmbajnë substanca që përbëjnë kërcënim për 

shëndetin dhe jetën e njerëzve ose të mjedisit në përgjithësi, të 



15 
 

EMËRTIMI PËRKUFIZIMI 

cilat shfaqin një ose më shumë prej karakteristikave: që marrin 

flakë, të oksidueshme, gërryese, toksike, radioaktive, etj. Kur këto 

mbetje vijnë nga industritë, njihen si Mbetje të Rrezikshme 

Industriale. 
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I. KUADRI I ZHVILLIMIT PLANIT TË MENAXHIMIT TË 

INTEGRUAR TË MBETJEVE 

Plani i Menaxhimmit të Integraur të Mbetjeve në bashkinë Kukës është realizuar në kuadër të Projektit 

“Mbrojtja Mjedisore dhe Menaxhimi i Mbetjeve” është pjesë e Programit “Cross-Border Albania-

Kosovo, IPA-CBC 2010-2011”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe 

Kosovë.  

Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) dhe Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) janë 

në cilësinë e partnerëve implementues të këtij projekti në bashkinë Kukës, në Shqipqëri dhe komunën 

Suharekë në Kosovë.. 

Një nga produktet më me rëndësi të  këtij projekti është hartimi i një Plani për Menaxhimin e Integruar 

të Mbetjeve (PMIM) në bashkëpunim me bashkinë Kukës.   

Zbatimi i PMIM në bashkinë Kukës do të përfshijë të gjithë territorin e kësaj bashkie në kufijtë siç janë 

përcaktuar në ligjin nr. 115/2014 (31.07.2014). “Për ndarjen territoriale administrative të njësive të 

qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”.  

Në kuadër të zbatimit të PMIM, Bashkia Kukës do të krijojë një basë të dhënash për mbetjet (gjenerimi 

i mbetjeve, përbërja merceologjike e tyre, monitorimi i fraksioneve të ndryshme të mbetjeve) dhe 

përditësimi i tij çdo vit, i cili është një prej veprimeve më të rëndësishme për monitorimin e zbatimit të 

tij, për arsyet e mëposhtme dhe jo vetëm: 

 Planifikimi për administrimin e mbetjeve – është e pamundur të bësh një planifikim të saktë 

pa pasur të dhëna të sakta mbi normën e gjenerimit dhe tipologjinë e mbetjeve. 

 Zhvillimi i infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve – veçanërisht mbledhja e diferencuar 

e mbetjeve kërkon të identifikohen saktësisht fraksionet në peshë dhe përqindje e mbetjeve në 

procesin e planifikimit dhe projektimit për ndërtimin e impianteve për trajtimin final të tyre. 

 Zhvillimi i programeve të parandalimit dhe minimizimit të mbetjeve –identifikimi dhe 

vlerësimi i fraksioneve të riciklueshme është një hap i rëndësishëm drejt reduktimit dhe 

parandalimit të mbetjeve.  

 Fushatat e ndërgjegjësimit për mbetjet – të dhënat e gjeneruara do të jenë shumë të dobishme 

për aktorë të ndryshëm të cilët duan të piketojnë zona pilot për te aplikuar ndarjen e mbeturinave 

në burim dhe për të stimuluar riciklimin. 

 

Këto objektiva kontribuojnë në procesin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe janë në përputhje me ligjet e 

miratuara dhe strategjitë në nivel kombëtar dhe lokal në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe kanë mbështetjen 

e aktorëve kryesorë që janë thelbësore për procesin e  integrimit në BE. 
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II. HYRJE 

Ky Plan është hartuar në përputhje me qëllimet dhe afatet që parashikohen nga ligjet sektoriale të 

vendit, përfshirë Strategjinë Kombëtare dhe Planin Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve. 

Ligji për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve i cili është aprovuar nga Parlamenti në fund të nëntorit 

2011, adapton në mënyrë të konsiderueshme direktivat e BE-së, si dhe përcakton njëherazi hierarkinë 

e autoriteteve në menaxhimin e mbetjeve, duke ngarkuar me përgjegjësi bashkitë për të hartuar, 

miratojë dhe zbatojë Planin Vendor për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve.  

PMIM për Bashkinë Kukës përcakton mënyrën sipas së cilës do të ushtrohet dhe shtrihet funksioni i 

menaxhimit të mbetjeve në këtë bashki.  

PMIM ofron zgjidhje lokale gjerësisht të pranuara dhe një kuadër të miratuar pune, sipas të cilit mund 

të merren vendime lidhur me infrastrukturën që nevojitet për të përmbushur zbatimin e praktikave më 

të mira mjedisore. Plani nxit një pjesëmarrje më të mirë të gjitha palëve dhe paraqet një këndvështrim 

strategjik të menaxhimit të mbetjeve, duke e vënë theksin në zgjerimin e zonës së shërbimit, në sasinë 

në rritje të mbetjeve dhe lehtësirat e nevojshme për menaxhimin e mbetjeve. Gjithashtu, Plani përfshin: 

 Procedura efektive për grumbullimin e diferencuar, selektimin për efekt të riciklimit, 

kompostimit dhe ripërdorimit, reduktimin dhe transportin e mbetjeve; 

 Një inventar të vend-depozitimeve ekzistuese, gjendjes së tyre dhe planeve për rehabilitim;  

 Hapat e nevojshëm për të rritur shkallën e ndërgjegjësimit publik në lidhje me dëmet që 

shkaktojnë vend-depozitimet e mbetjeve. 

Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve është bërë paraprakishjt prezoantim dhe subjekt i 

diskutimeve me përfaqësuesit e njësive administrative dhe aprovohet nga Këshilli Bashkiak, dhe nëse 

do të jetë e nevojshme do të marrë edhe miratimin nga instancat  e tjera në nivel qarku.  

2.1 Metodologjia e përgatitjes së PMIM-së 

PMIM është një dokument i përgatitur me synimin për të treguar dhe promovuar zgjidhjet teknike 

efektive për menaxhimin e integruar të mbetjeve, që përfshin mbulimin me këtë shërbim për të gjithë 

territorin e bashkisë, instalimin e një sistemi grumbullimi të diferencuar si dhe identifikimin e 

destinacioneve për mbetjet e riciklueshme dhe të pariciklueshme, me qëllim reduktimin e mbetjeve dhe 

nxitjen e riciklimit në Bashkinë e Kukësit.   

Paralelisht me të, dhe me ndërgjegjësimin e qytetarëve për diferencimin e mbetjeve që në burim, 

Bashkia synon të rrisë cilësinë e shërbimit, për reduktimin e rrezikut në shëndetin e njerëzve e në mjedis 

dhe qëndrueshmërinë e tij, duke përmirësuar dhe financat, jo vetëm nga tarifat e shërbimit, por edhe 

nga aktivitetet e tjera menaxhuese. 
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PMIM i jep të gjitha mundësitë Bashkisë së Kukësit të zgjerojë territorin e bashkëpunimit për çështje 

të veçanta të menaxhimit të mbetjeve edhe me komunat kufitare në Kosovë, siç janë përpunimi i 

mbetjeve në lendfill, apo për çështje të tjera që lidhen parandalimin e depozitimit të mbetjeve në liqenin 

e Fierzës nëpërmjet rrjedhave ujore që lidhin të dy vëndet.   

2.2 Çfarë është PMIM 

Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta Urbane/Bashkiake është një përgjegjësi kryesore e pushtetit vendor1. 

Menaxhimi i mbetjeve është një funksion kompleks, i cili kërkon investime kapitale, kapacitete 

organizative dhe bashkëpunim të një numri të konsiderueshëm aktorësh të sektorit publik dhe privat. 

Përgatitja e PMIM-së kaloi në të gjitha hapat e një procesi bashkëkohor planifikimi, të bazuar në 

menaxhimin në bazë të performancës.  

Menaxhimi në bazë të performancës është një sistem për vendosjen e objektivave specifikë, dhe matjen 

sistematike të rezultateve, për të rritur efektivitetin e kryerjes së shërbimeve dhe shpërndarjen e 

burimeve. 

Dy parime kryesore  për përgatitjen e PMIM-së janë: 

Së pari, Plani udhëhiqet nga arritja e rezultateve të shtrirjes dhe cilësisë së shërbimit, përveçse në sasinë 

e shërbimit të ofruar; 

Së dyti, rezultatet e Planit orientohen nga nevojat parësore dhe kërkesat specifike të qytetarëve, të 

cilëve u sigurohet ky shërbim. 

 Fazat nëpër të cilat kaloi procesi i përgatitjes së PMM-së sipas kësaj metode janë: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 
1 Neni 23, Ligji nr. 139/2015, “Për vetqeverisjen vendore”. 

Faza 1 
Analiza e 
situatës   

Faza 2 
Përcaktimi i 
qëllimit dhe 
objektivave  

Faza 3 
Vendosja e 
niveleve bazë, 
përcaktimi i 
tregueseve 
për   
objektivat   

Faza 4 
Hartimi i 
planit  
të veprimeve 

Faza 5 
Monitorimi 
dhe 
Raportimi 
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2.3 Kosto mbi bazë aktiviteti 

Llogaritja e kostove në kuadër të këtij Plani është kryer mbi bazën e Qëndrave të Kostove për cdo 

aktivitet të veçantë, dhe që në tërësi përbën atë që quhet buxhet programi. Kjo metodë e ndihmoi 

Bashkinë e Kukësit për të identifikuar koston e plotë dhe për të: 

- zhvilluar një plan që koordinon mbulimin e kostove me politika të drejta tarifore; 

- planifikuar investimet kapitale për një periudhë 5 vjeçare; 

- përgatitur dokumentet për tenderin e sipërmarrjes së shërbimit;   

- edukuar qytetarët dhe transparencë në vendimarrje  

- hapur rrugën marrjes se vendimeve në Këshillin Bashkiak.   

Për llogaritjen e kostos në bazë aktiviteti, Bashkia identifikoi të gjitha aktivitetet që do të kryejë në 

fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve. Secili nga këto aktivitete mund të quhet “qendër e kostos” 

dhe përfshin koston e grumbullimit, koston e transportit, koston e trajtimit dhe kostot respektive të 

diferencimit dhe kompostimit.   

2.4 Integrimi i PMIM-së me dokumentet strategjike 

PMIM është hartuar në përputhje me zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve, 

Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve dhe kërkesat e Direktivës për mbetjet të BE-së. Shtrirja 

kohore e planit 2015-2020, përkon me fazën e parë të Strategjisë Kombëtare të Mbetjeve dhe Planit 

Kombëtar të Mbetjeve.   

Plani mbështetet në kërkesat e ligjit Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve” ligje të tjera në vend. Shtrirja kohore e planit 2015-2020, përkon si dhe është në përputhje 

me kërkesat dhe objektivat specifike të VKM Nr. 418, datë 25.06.2014, “Për grumbullimin e 

diferencuar të mbetjeve në burim”, si dhe të VKM 608, datë 17/09/2014,  sipas se cilit grumbullimit i 

diferencuar  i mbetjeve do të realizohet për këto rryma mbetjesh: 

a) Letër/Karton; 

b) Metal; 

c) Plastikë; 

d) Qelq; 

Terminologjia e përdorur në këtë Plan i referohet përkufizimeve në Strategjinë Kombëtare dhe Planin 

Kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve si dhe ato të shprehura në VKM 418, specifikisht të 

tilla si: 
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a) “Mbetje të riciklueshme të thata” nënkuptojnë një grup mbetjesh ku përfshihen rrymat e 

mbetjeve letër/karton, metal, plastike, qelqtë cilat nëpërmjet çdo operacioni rikuperimi, 

materialet e mbetjeve ripërpunohen për t’u shndërruar në produkte, materiale apo substanca 

për t’u përdorur si për qëllimin fillestar ashtu edhe për qëllime të tjera;  

b) “Mbetje të pariciklueshme” nënkupton një grup mbetjesh të parrezikshme të cilat nuk mund 

të rikuperohen, ripërdoren dhe të ripërpunohen për t’u shndërruar në produkte, materiale 

apo substanca për t’u përdorur si për qëllimin fillestar, ashtu edhe për qëllime të tjera. 

c) “Mbetje të riciklueshme të njoma” është një grup mbetjesh që përfshin rrymat e mbetjeve të 

frutave dhe perimeve të pagatuara, mbetjet e biodegradueshme të gjeneruara nga  kopshtet, 

si bar ose kërcej lulesh, bimë dhe degë pemësh, mbetje nga krasitjet, etj. 

Në fakt, në këtë Plan, ambicia e Bashkisë tejkalon marrjen e masave për ndryshimin e situatës, 

përmirësimin e performancës bashkiake për grumbullimin, transportin dhe depozitimin e mbetjeve dhe 

rritjen e efiçencës dhe efikasitetit të shërbimeve të ofruara. Lendfill-i nuk do të jetë metoda kryesore e 

përpunimit të mbetjeve, por do të zbatohen edhe skema të reduktimit të tyre në vendgrumbullim, ndarja 

në burim dhe nxitja e riciklimit dhe kopostimit. 
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III. ANALIZA E SITUATËS DHE MENAXHIMI I MBETJEVE  

3.1 Përshkrim i përgjithshëm 

Qyteti Kukës së bashku me 14 njësitë administrative dhe 88 fshatra përbëjnë Bashkinë e Kukësit që 

shtrihet në pjesën veri-lindore të Shqipërisë dhe kufizohet në anën e saj lindore me Maqedoninë dhe 

Kosovën, në veri me bashkinë e Hasit, në perëndim me Shkodrën dhe Lezhën dhe në jug me Dibrën. 

Bashkia e Kukësit është qendër e qarkut me të njëjtin emër, në të cilin përfshihen bashkitë e Hasit dhe 

të Tropojës. 

 

Figura 1: Harta e re administrative e Bashkisë Kukës. 
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Bashkia shtrihet në një terren malor me kuota që variojnë nga 257 deri ne 2175 m  mbi nivelin e detit 

dhe ka një sipërfaqe të përgjithshme prej afro 932 km². Burimet e jashtëzakonshme natyrore në majat 

e maleve, kullotat alpine, luginat e thella liqenet dhe lumenjtë spektakolar janë asete të mjaftueshme 

për të tërhequr turistët.  

Liqeni i Fierzës është qendra e të gjitha rrjedhave dhe mjediseve ujore dhe shumë i përshtatshëm për 

rritjen e peshqve të llojeve të ndryshme. Pasuritë ujore të zonës përdoren edhe si burime energjie.  

Ekonomia ka një potencial të konsiderueshëm zhvillimi, pasi gjeografikisht bashkia është e pozicionuar 

në një pikë të favorshme kalimi në kufi dhe afër tregut me Kosovën e veçanërisht me dy qytetet kryesore 

të tregtisë së Kosovës, respektivisht Prizrenin dhe Gjakovën. Po kështu është afruar dhe me tregjet e 

tjera të vendit, si rezultat i ndërtimit të autostradës Durrës – Kukës. Megjithëse ka patur përmirësime 

te infrastrukturës rrugore, sektorë si furnizimit me ujë, kanalizimet dhe energjia  elektrike që vijnë nga 

dëmtimi dhe ndotja e mjedisit, mungesa e infrastrukturës turistike dhe e marketingut përbëjnë disa nga 

problemet më të mëdha në lidhje zhvillimin e qëndrueshëm të bashkisë dhe rajonit në përgjithësi. 

3.2 Demografia 

Bashkia e Kukësit 2 regjistron një popullsi prej rreth 64,860 banorë sipas Regjistrit të Gjendjes Civile 

në vitin 2014. Burime të tjera te dhënash siç është Census 2011 i azhurnuar, japin një popullsi totale 

prej rreth 47,985 ose rreth 27 % më pak se sa popullsia e regjistruar.  

Bashkia e Kukësit është një nga zonat më të prekura nga fenomeni i lëvizjes migratore të banorëve të 

saj si jashtë ashtu edhe brenda vendit. Megjithëse nuk ka të dhëna te sakta se sa % e popullsisë së 

regjistruar është larguar nga kjo bashki, duke iu referuar të dhënave të INSTAT3, rezulton se popullsia 

në qarku e Kukësit është reduktuar me rreth 23 % ose nga 110, 858 banorë në vitin 2001 në 85,461 

banorë në vitin 2015.  

Duke qenë se analiza e migracionit dhe rikthimit në Shqipëri paraqitet e komplikuar dhe del përtej 

fokusit të këtij dokumenti, për qëllimet e këtij projekti dhe hartimin e PMIM me të dhëna sa më të sakta 

të nevojave për investime dhe llogaritjen e kostos, kemi llogaritur që popullsia e bashkisë Kukës sipas 

Regjistrit të Gjendjes Civile ta reduktojmë me 20 %, dhe të pranojmë një popullsi prej rreth 51,888 

banorë në vitin 2015, një përqindje e arsyeshme për të pasqyruar emigracionin dhe që do të shërbejë si 

bazë për llogaritjet në kuadër të këtij Plani.                                      

                                                           
 

2 Bashkia Kukës dhe Komunat nënkuptojnë qytetin Kukës dhe Njësitë Administrative sipas ndarjes së re territoriale 

administrative (Ligji 115/2014), të cilat së bashku përbëjnë Bashkinë Kukës. 

 
3 Popullsia 2001 – 2015 sipas qarqeve të vendit. 
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Tabela 1: Popullsia në Bashkinë Kukës (2014). 

Nr. Njësitë e Qeverisjes 

Vendore 2015 

Popullsia Census 

2011 

Popullsia sipas 

RGJC  2014 

Popullsia (-20% 

emigrim) 

1 Bashkia Kukës 16,719 23,131 18,505 

2 Komuna Arrën 462 610 488 

3 Komuna Bicaj 5,631 6,815 5452 

4 Komuna Bushtrice 1,486 560 448 

5 Komuna Grykë Çaje 1,440 1,800 1,440 

6 Komuna Kalis 827 1,500 1,200 

7 Komuna Kolsh 1,250 1,100 880 

8 Komuna Mal Zi 3,072 4,390 3,512 

9 Komuna Shishtavec 3,835 5,018 4,014 

10 Komuna Shtiqën 3,438 4,327 3,462 

11 Komuna Surroj 1,099 2,267 1,814 

12 Komuna Tërthore 2,959 3,720 2,976 

13 Komuna Topojan 1,753 3,470 2,776 

14 Komuna Ujmish 1,797 2.753 2,202 

15 Komuna Zapod 2,217 3,100 2,480 

 Totali  47,985 64,860 51,888 

Për efekt të planifikimit, Njësitë Administrative zënë 64.4 %  ose 33,383 te popullsisë totale të Bashkisë 

ndërsa qyteti zë rreth 35,6 % ose 18,505 banorë. 

3.3 Situata e menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Kukës  

Vlerësimi i situatës i referohet pasqyrimit të gjendjes në vitin 2014. Sipas këtij vlerësimi, elementët 

kryesorë të menaxhimit të mbetjeve urbane (MMU) përfshijnë të gjithë shërbimet dhe aktivitetet e 

sistemit të MMU që mundësojnë grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve, ndarjen dhe procesimin 

e tyre si dhe aktivitetet e trajtimit dhe asgjësimit final të mbetjeve urbane. Gjithashtu, pjesë e sistemit 

të MMU janë dhe shërbimet e pastrimit (fshirjes dhe larjes së rrugëve, dezinfektimit të pikave të 

grumbullimit të mbetjeve apo ambienteve të tjera të përbashkëta vendore, grumbullimin e mbetjeve të 

veçanta dhe mbetjeve të tjera) për të cilat autoritetet vendore kanë përgjegjësi për grumbullimin, 

ruajtjen dhe asgjësimin e tyre.  
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3.3.1 Mënyra e dhënies së shërbimit të grumbullimit, lartimit dhe 

depozitimit të mbetjeve 

Menaxhimi i mbetjeve, respektivisht, grumbullimi, largimi dhe depozitimi në Bashkinë Kukës 

realizohet në kuadër të veprimtarisë së Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të cilat përfshijnë gjithashtu 

dhe aktivitete të tjera si gjelbërimi, pastrimi etj. 

Këto veprimtari administrohen nga një strukturë e veçantë e cila është pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve 

Publike (DSHP). Buxheti i kësaj strukture është pjesë e buxhetit brenda kësaj njësie administrative.  

 

Nga të dhënat e grumbulluara në bashkinë Kukës si dhe njësitë administrative (ish-komunat), vihet re 

se: 

 Bashkia nuk ka kontraktuar firma private për ofrimin e shërbimit të pastrimit, mbledhjes dhe 

transportimit të mbetjeve, por ky shërbim realizohet nëpërmjet strukturës të ngritur pranë saj si 

pjese e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, 
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 Ndër komunat e mëparshme, (njësitë administrative aktuale) vetëm Bicaj dhe Kolsh kanë ofruar 

këtë shërbim, gjithashtu nëpërmjet strukturave të integruara në organikën e komunave, 

 Komunat (ose njësitë e tjera administrative) nuk kanë ofruar shërbim të rregullt për 

grumbullimin dhe largimin e mbeturinave. 

 Nuk ka një regjistër për evidentimin e saktë të sasisë së mbetjeve që mblidhen dhe largohen çdo 

ditë nga territori i tyre.  

 Nuk ofron shërbimin për largimin e diferencuar të mbetjeve. Mbetjet e gjeneruara grumbullohen 

pa asnjë ndarje paraprake, ndërsa problemi rëndohet sa kohë që bashkë me to grumbullohen 

edhe mbetje të tjera të rrezikshme (p.sh. bateritë, kimikate etj.). 

Harta më sipër ilustron shpërndarjen dhe mënyrat e ofrimit të shërbimit në bashkinë Kukës sipas njësive 

administrative respektive.  

Në sajë të strukturës aktuale të menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Kukës, të gjitha shërbimet publike, 

ku bën pjesë shërbimi i pastrimit kontrollohen nga një specialist i bashkisë i ngarkuar për supervizimin 

e ofrimit të shërbimeve. 

3.3.2 Mbulimi me shërbimin e grumbullimit dhe largimit të 

mbetjeve  

Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve ofrohet vetëm në Bashkinë Kukës dhe komunat Bicaj dhe Kolsh. 

Në qytetin e Kukësit përqindja e mbulimit me shërbim është rreth 85%, ndërsa komunat Bicaj dhe 

Kolsh mbulojnë me shërbim rreth 75 % të territorit të tyre, ndërsa të gjitha komunat e tjera kanë 

praktikisht një mbulim me 0 % duke qenë se nuk ofrojnë një shërbim të rregullt për ushtrimin e këtij 

funksioni. 

Në terma relative, bashkia aktuale Kukës e ofron këtë shërbim për rreth 54 % të popullsisë aktuale ose 

vetëm 20 % të territorit të saj.  

3.3.3 Sistemi i mbledhjes dhe transportit të mbetjeve 

Në qytetin e Kukësit dhe njësitë administrative Bicaj dhe Kolsh shërbimi i grumbullimit dhe largimit 

të mbetjeve ushtrohet nëpërmjet angazhimit të punëtorisë dhe mjeteve të cilat administrohen nga vetë 

këto njësi. Në dispozicion të drejtorive/sektorëve përgjegjës janë vënë mjetet të cilat janë pasqyruar si 

më poshtë.  
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Kontenierët 

Sistemi aktual i pikave të grumbullimit të 

mbetjeve në qytetin e Kukësit përbëhet nga një 

rrjet kontenierësh metalik me kapacitet 1.1 m3, të 

vendosur kryesisht në akset e rrugëve kryesore të 

qytetit. Qyteti ka gjithashtu rreth 20 pika 

grumbullimi të hapura në periferi të tij, ku nuk 

janë vendosur kontenierë, por vende 

grumbullimi me parafabrikate apo tulla betoni të 

kapaciteteve të ndryshme. 

Qyteti Kukës ka rreth 160 kontenierë, ku 70 % 

ose 112 prej tyre janë vlerësuar në gjendje të keqe 

ose shume të keqe dhe që duhet te hiqen nga 

perdorimi për shkak të amortizimti dhe 

keqpërdorim   

 

   Figura 2: Kontenierë në Bashkinë Kukës. 

Ndërsa në komunat (njësitë administrative) Bicaj dhe Kolsh nuk janë vendosur kontenierë por 

ekzistojnë vetëm pika të hapura, respektivisht 10 dhe 6 të tilla në secilën prej tyre. 

Si pasojë e një shpërndarje jo të rregullt apo në shumë raste edhe e mungesës së pikave të grumbullimit 

kryesisht për mbetjet inerte dhe voluminoze, evidentohen pika ilegale dhe të paautorizuara të hedhjes 

së mbetjeve apo edhe pirgje mbeturinash rreth e rrotull pikave të grumbullimit.   

Në tabelën në vijim janë dhënë në mënyrë të përmbledhur të dhënat kryesore mbi mjetet qe zotërohen 

aktualisht nga bashkia Kukës (përfshirë qytetin dhe njësitë administrative Bicaj dhe Kolsh) për qëllimet 

e ofrimit të shërbimit. 

Në tabelë është pasqyruar gjithashtu dhe frekuenca e ofrimit të këtij shërbimi, respektivisht 1 herë në 

ditë (ose 7ditë/javë) në qytetin e Kukësit dhe 1 herë/javë në njësitë e tjera, respektivisht Bicaj dhe 

Kolsh). 

Tabela 2: Numri dhe lloji aktual i mjeteve për grumbullimin dhe largimin e mbetjeve 

 

Bashkia 

Kukës 

Kontenierë Pika të hapura Në gjendje 

të keqe 

(%) 

Makinat e 

grumbullimit 

Frekuenca 

e mbledhjes 

 

Kapaciteti 

 

Numri 

 

Numri 

 

PLANI I 

MENAXHIMIT TË 

INTEGRUAR TË 

MBETJEVE, 

BASHKIA KUKËS 

2016 - 2020 
2016 -2020 

INSTITUTI I KËRKIMEVE URBANE 
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Kamionët 

Për grumbullimin e mbetjeve urbane në qytetin Kukës si dhe në NJA-të Bicaj dhe Kolsh përdoren 

kamionë me tonazhe të ndryshme, të cilat janë pronë e këtyre njësive (praktikisht e bashkisë Kukës) që 

e ofron këtë shërbim. Bashkia Kukës disponon 2 mjete teknologjike me kapacitet 3.5 ton 

vetëshkarkuese, si dhe një kamion të hapur me kapacitet 7 ton të cilët punojnë rregullisht për 

grumbullimin dhe transportin e mbetjeve. Komunat e tjera nuk disponojnë mjete te tilla, ndërsa vetëm 

komunat Bicaj dhe Kolsh të cilët disponojnë gjithashtu kamionë të hapur për evadimin me krahë të 

mbetjeve pasi mungojnë kontenierët e standardizuar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Kamionë në Bashkinë Kukës. 

Bashkia Kukës paraqet si një problem të rëndësishëm gjendjen e keqe të mjeteve të transportit, si dhe 

mungesën e investimeve në mirëmbajtjen dhe amortizimin e tyre.  

Skema aktuale e menaxhimit të mbetjeve bazohet në grumbullimin dhe largimin e mbetjeve nga 

kontenierët nëpërmjet një makinë teknologjike (mekanizmi i ngarkimit të së cilës nuk funksionon) dhe 

një kamioni të hapur dhe transportin në vend-depozitimet e zonës.   

Skema e zakonshme funksionon në mënyrë të tillë: 

1. Gjeneruesit e mbetjeve (familjet, bizneset apo institucionet) janë të detyruar të nxjerrin jashtë 

dhe te depozitojnë mbetjet urbane ditore. 

2. Bashkia bën grumbullimin e mbetjeve nga kontenierët dhe transportimin e tyre në vendin e 

përcaktuar për depozitimin final. 

Qyteti  Kukës 1.1 m3 160 20 70% = 112 3 7 ditë/javë 

NJA Bicaj - 0 10 - 1 1 ditë/javë 

NJA Kolsh - 0 6 - 1 1 ditë/javë 
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3. Depozitimi i mbetjeve ne vend-depozitimin – vendi i quajtur Suka-Mamëz. 

4. Depozitimi i mbetjeve inerte ne vend-depozitimin – vendi i quajtur Bregu mbi Bozhe. 

5. Pastrimi, fshirja dhe lagia/larja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve për Bashkinë Kukës. 

 

Drejtoria e Shërebimeve, përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve realizon edhe  aktivitete të tjera si 

pastrimi, gjelbërimi i qytetit, etj. Ato përfshijnë punën specifike të lidhur me shërbimin; pagesat 

pasqyrojnë volumin e shërbimit, por jo domosdoshmërish cilësinë e tij. Nuk ka tregues të qartë për 

monitorimin e shërbimit nga supervizori si dhe nuk aplikohet grumbullimi i diferencuar i mbetjeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Figura 4: Gjendja aktuale e infrastrukturës së shërbimit në Bashkinë Kukës 

Skema aktuale e administrimti të shërbimit në qytetin e Kukësit paraqitet si në figurën më poshtë:  
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Figura 5: Skema aktuale e menaxhimit të mbetjeve nga Bashkia Kukës 

3.3.4 Vend-depozitimi dhe trajtimi final i mbetjeve  

Bashkia Kukës aktualisht ka në një vend-depozitim të mbetjeve urbane, dhe një Vend-depozitim për 

mbetjet inerte nga ndërtimet dhe shkatërrimet, të cilat janë vetëm në funksion të qytetit. 

- Vend-depozitimi ne Suka-Mamëz të Komunës Kolsh, Kukës 

- Vend-depozitimi për mbetjet inerte në Kukës (Bregu mbi Bozhe) 

Për mbetjet që hidhen në vend-depozitim në Suka – Mamëz nuk ka një trajtim të specializuar, ato 

hidhen në mjedis të hapur (figura 6) dhe kur ai mbushet plot, mbulohet me dhè, dhe braktiset, duke 

sjellë dekompozimin anaerobik të mbetjeve, gjë që sjell gjenerimin e gazit metan, dhe elementëve të 

tjerë ndotës të mjedisit.  

Është mëse evidente nevoja që të ndërtohet një vend-depozitim i kontrolluar (Lendfill) i ri për ti dhënë 

fund depozitimit të pakontrolluar të mbeturinave, për rrjedhojë ndotjes së pakontrolluar të mjedisit dhe 

te gjitha efekteve negative që sjell ky fenomen.  
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Figura 6: Vend-depozitimi në Suka-Mamëz, Kolsh. 

Vend-depozitimi, i cili ka filluar të përdoret që nga viti 2009 ndodhet në kuotën 410 m mbi nivelin e 

detit, zë një sipërfaqe prej 9,000 m2 dhe ka një kapacitet prej 45,000 m3 mbetje. Sheshi është i lidhur 

me rrugë makine të paasfaltuar dhe në gjendje jo të mirë dhe ndodhet 410 m larg lagjes Drinas dhe 

rreth 1 km nga fshati Mamëz. Vend-depozitimi ka një jetëgjatësi prej 15 vjet dhe del jashtë funksionit 

në vitin 2024. Në gjendjen aktuale sheshi plotëson kushtet më minimale të depozitimit të mbetjeve, që 

gjithsesi nuk përputhen më kërkesat mjedisore sipas kuadrit ligjor në fuqi. 

Nga një analizë e shpejtë mbi këtë vend-depozitim rezulton se vendi mund të shndërrohet në një 

Lendfill pa qenë nevoja e gjetjes dhe transferimit në një vend tjetër. 

Anët pozitive të sheshit: 

- Toka është pronë private dhe nuk ka konflikte pronësie. 

- Është i lidhur me rrugë të aksesueshme nga kamionët. 

- Pothuajse në të gjitha drejtimet është “i maskuar” me pyll. 

- Ka mundësi zgjerimi për kapacitetin mbajtës në anën perëndimore. 

- Nuk është distancë e largët nga qyteti apo komunat që të rrisë koston e transportit. 

- Me masa inxhinierike eliminohen ndikimet nga ujërat nëntokësorë. 

Anët negative të sheshit: 

- Ndodhet në një zonë përballë qytetit të Kukësit. 

- Ndodhet në afërsi te lagjes së banueshme Drinas. 

- Mund të përbejë rrezik për rënie zjarri në pyll. 

- Nuk ka mirëmbajtje. 
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Në këtë pikë depozitohen vetëm mbetjet urbane të bashkisë Kukës dhe të Komunave Bicaj e Kolsh (pa 

marrëveshje paraprake), ndërsa Bashkia Kukës ka paguar rregullisht qiranë e tokës së këtij vend-

depozitimi. 

Figura 6: Vend-depozitim për mbetjet inerte në njësinë Kukës. 

Në vitin 1999, në Bashkinë Kukës u përcaktua sheshi dhe u ndërtua një vend për depozitimin e mbetjeve 

inerte (materiale nga ndërtimet, dhe rikonstruksionet), financuar nga projekti “Oxfam, në vendin e 

quajtur Bregu mbi Bozhe. Ky vend-depozitim vazhdon të funksionojë përsëri. 

Ai ka një kapacitet afër 60,000 ton mbetje inerte dhe terreni është i përshtatshëm për këtë qëllim. Bëhet 

fjalë për mbushjen e kësaj pike duke mos rënë mbetjet inerte në liqen.   

Por duke mos pasur vende të caktuara dhe kontenierë të përshtatshëm për evadimin e kësaj rryme 

specifike qytetarët dhe subjektet private i depozitojnë ato në kontenierët e planifikuar për mbetjet 

urbane dhe evadohen nga mjetet e bashkisë si dhe nga mjete private të kontraktuara periodikisht. 

 Gjithashtu në akset e rrugëve nacionale jo rrallë herë gjen pirgje me mbetje inerte të depozituara në 

mënyrë ilegale. Pra, në Bashkinë Kukës këto mbetje nuk trajtohen, në rastin më të mirë ato përdoren 

për mbushjen e gropave ose hapësirave të cilat janë më të ulta. 

Bashkia Kukës duhet të mendojë seriozisht për të zgjidhur këtë problem duke synuar përmirësimin e 

infrastrukturës së grumbullimit si dhe nxitur iniciativat për riciklimin dhe përdorimin e fraksioneve të 

vlefshme sidomos në ndërtimin e rrugëve. 

Një menaxhim i suksesshëm (mbledhje e diferencuar, riciklim e ripërdorim) jo vetëm që do të ulte 

volumin total të mbetjeve në vend-depozitimet lokale, por edhe do të zgjaste jetën e tyre. Në Bashkinë 

Kukës akoma nuk ka një lendfill të standardeve bashkëkohore.  

Tabela 3: Vend-depozitimet ekzistuese në Bashkinë Kukës. 

1 



32 
 

 

3.4 Menaxhimi Financiar i Tanishëm 

3.4.1 Burimet e financimit  

Të ardhurat nga tarifa e shërbimit, nga të ardhurat e tjera vendore si dhe transfertat e pakushtëzuara nga 

qeveria qendrore, përbëjnë burimet kryesore në financimin e shërbimit.   

Në Bashkinë (qyteti) Kukës buxheti për menaxhimin e mbetjeve për vitin 2014 është mesatarisht 6% e 

buxhetit total. Për 2 njësitë e tjera  që e ofrojnë këtë shërbim ky buxhet rezulton respektivisht në 

mesataren prej rreth 5%  të buxhetit total për njësinë Bicaj, dhe 15.4% të buxhetit total për njësinë 

Kolsh.  

Duke iu referuar të dhënave paraprake dhe intervistave me punonjës të Bashkisë dhe ish-Komunave, 

rezulton se buxhetet e deritanishme për menaxhimin e mbetjeve, kanë qenë të pamjaftueshme për të 

mbuluar nevojat për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit, apo përmbushjen e investimeve në 

infrastrukturën e mbetjeve.  

Shpërndarja e kostove nuk bazohet në ndonjë analizë vjetore të nevojave, por në një analizë të çmimeve 

të shërbimeve, të cilat kryhen vetëm në kuadër të procesit të prokurimit të shërbimit (1 herë në 5 vjet) 

apo hartimit të buxhetit (1 herë në vit).  

Duke iu referuar analizës së vitit 2014, për bashkinë Kukës, përfshirë qytetin, njësitë Bicaj dhe Kolsh, 

shpërndarja e kostos rezulton si në tabelën më poshtë:  

Tabela 4: Shpërndarja e kostove për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve, Bashkia Kukës, 2014. 

 

Linjat buxhetore 

(000 Leke) 

 

Kostot aktuale vjetore (lekë) 

 

Nr. 

 

Bashkia 

 

        Vend-depozitimet 

 

Sipërfaqe 

m2 

 

Kapaciteti 

m3 

Parashikimi i 

daljes së vend-

depozitimit jashtë 

funksionit 

1   Kukës Vend-depozitimi Suka – Mamëz 

(K. Kolsh) 

9,000 45,000 2009-2024 

2   Kukës Vend-depozitim për mbetje inerte 

Kukës (Bozhe) 

 2,000  
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Viti 2014 Kukës Bicaj Kolsh 

Paga dhe sigurime shoqërore 4,500,000 600,000 600,000 

Shpenzime O & M 12,000,000 250,000 200,000 

Shpenzime të tjera 450,000 150,000 200,000 

Totali 16,950,000 1,000,000 1,000,000 

Nr. Banorëve 18,505 6815 1100 

Lek/banor 916 146 909 

Në qytetin e Kukësit, pjesa më e madhe e fondeve, rreth 12,000,000 Lek/Vit ose rreth 70.8% ndaj totalit 

shkojnë për të mbuluar koston operative dhe të mirëmbajtjes, ndërsa  rreth 4,500,000 Lek/Vit ose rreth 

26.5% ndaj totalit, shkojnë për të mbuluar koston për pagat dhe sigurimet shoqërore. 

Ky buxhet është i pandarë, ai përmbledh shpenzimet për menaxhimin e mbetjeve si dhe veprimet e tjera 

përfshirë pastrimin, gjelbërimin etj.. Siç rezulton edhe nga pasqyra e linjave buxhetore, në secilën prej 

njësive mungojnë linjat për investime në këtë sektor. 

Shpërndarja e fondeve në raport me banorët e këtyre NjA-ve varion mesatarisht nga 150 deri në 950 

lek/banorë.   

3.4.2 Tarifimi 

Aktualisht ekzistojnë disa tarifa në nivele të ndryshme për kategori të ndryshme të përfituesve të 

shërbimit (familjar, biznese dhe institucione) vetëm në qytetin e Kukësit. Vendosja e tarifave është e 

bazuar mbi: 

 Ligjin nr. 9632, dt. 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”;  

 Ligjin nr. 8652, dt. 31.7.200 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”; 

 Ligjin nr. 10117 dt. 23.4.2009 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, dt. 30.10.2006 “Për 

sistemin e taksave vendore”.  

Ndërsa komunat nuk kanë aplikuar tarifa për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve. 

Niveli i tarifave për konsumatorët ka qenë gati i pa ndryshuar në vitet e fundit dhe vazhdon të jetë larg 

nivelit për mbulimin e kostos.  

Në tabelat që vijojnë paraqiten nivelet e tarifave për vitin 2014, faturimi dhe të ardhurat e realizuara 

nga tarifat e mbetjeve në vitin 2014: 
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Tabela 5: Niveli aktual i tarifave për subjekte, familje, biznese dhe institucione. 

Niveli i tarifave të shërbimit sipas subjekteve, 2014 

Bashki/Komuna Familje (Lekë/vit) Institucione 

(Lekë/vit) 

Biznes i Vogël 

(Lekë/vit) 

Biznesi i Madh 

(Lekë/vit) 

B. Kukës 700 60,000 10,000 60,000 

K. Kolsh 0 0 0 0 

K. Bicaj 0 0 0 0 

Komunat e tjera 0 0 0 0 

Bashkia Kukës aktualisht nuk aplikon diferencime të nivelit të tarifave për kategorinë e familjeve në 

nevojë, apo për banorët në zona të veçanta të qytetit apo ato rurale, ku cilësia e shërbimit ofrohet më e 

ulët. 

Tarifat nuk janë vendosur mbi bazën e llogaritjes së shpenzimeve dhe mbulimit të kostos së shërbimit. 

3.4.3 Të ardhurat dhe mbulimi i kostos 

Bashkia Kukës në përgjithësi është më e suksesshme në mbledhjen e tarifave nga bizneset se sa nga 

familjet. Njësia Kukës ka përqindjen e mbledhjes së detyrimeve të planifikuara në vitin 2014 në masën 

rreth 75%. 

Në tabelën e mëposhtme paraqiten për vitin 2014 pagesat e detyrimeve të faturuara (buxhetuara) për 

çdo subjekt.  

Tabela 6: Të ardhurat nga mbledhja e tarifave. 

Realizimi i detyrimit tarifor për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve, 2014. 

 Kukës Bicaj Kolsh Komunat e 

tjera  Familje Institucione Biznese 

Faturuar 4761 37 480 0 0 0 

Paguar 1832 27 352 0 0 0 

%  pagese 38.5 73 73 0 0 0 

Sipas eksperiencave të bashkive të tjera në Shqipëri, p.sh. Bashkia Korcë, Kuçovë etj., në paketën 

fiskale paraqiten disa lehtësi fiskale si: familjet në nevojë paguajnë 50% më pak se familjet e tjera, apo 

dhe lehtësi fiskale për disa kategori familjesh që kryejnë pagesat deri në 6 mujorin e parë të vitit etj.. 

Bashkia Kuçovë veçanërisht ka pajisur çdo familje dhe subjekt me librezë detyrimesh dhe pagesa 
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kryhet pranë qendrës me një ndalesë të ngritur pranë saj. Ato nuk aplikojnë një sistem faturimi për të 

mbledhur këto të ardhura.  

Por një mundësi tjetër, ndoshta më e përshtatshme, do të ishte faturimi i drejtpërdrejtë i familjeve, 

bizneseve dhe institucioneve. Bashkia mund te vendose te nxjerre një fature vjetore ose ta ndajë atë në 

disa fatura përgjatë gjithë vitit. Në të gjitha rastet do të rekomandonim që faturimi të bëhej nëpërmjet 

OSSHE, ose ShA UK Kukës apo agjentë të tjerë privatë për mbledhjen e të ardhurave. 

Arsyet kryesore për mospagimin e detyrimeve të tarifës së shërbimit nga familjet janë: 

 Mungesa e një plani komunikimi dhe ndërgjegjësimi i banorëve; 

 Mungesa e faturimit; 

 Mungesa e penalizimeve për mos pagesë të detyrimeve 

 

Në të gjitha rastet një sistem i ri tarifor dhe faturimi duhet të marrë në konsideratë situatën 

ekonomike të banoreve dhe subjekteve fizike apo juridike qe operojnë në Kukës, por duke i 

orientuar  politikat e tarifimit drejt parimit “tarifat mbulojnë kostot e shërbimit”, në të kundër 

bashkia do të jetë e detyruar të shpenzojë për këtë shërbim nga burime të tjera financiare, por 

gjithsesi duke pasqyruar edhe standardin e shërbimit di dhe mundësine e banorëve për të paguar.   

 

Bilanci financiar dhe mbulimi i kostos 

NjA në bashkinë e Kukësit nuk arrijnë dot të mbulojnë koston operative të shërbimit të menaxhimit të 

mbetjeve, ku pjesa më e madhe e saj mbulohet nga biznesi.  

Tabela në vijim jep në mënyre të përmbledhur përqindjet e mbulimit të kostos së shërbimit nga të 

ardhurat e mbledhura prej tarifave të këtij shërbimi. 

Tabela 7: Bashkia Kukës, mbulimi i kostos nga të ardhurat prej tarifës, 2014 

Mbulimi i kostos se shërbimit nga të ardhurat prej tarifës, 2014 

 

Bashki/Komu

na 

 

 

 

 

Kosto vjetore, 2014 (Lekë/vit) 

Të 

ardhura 

vjetore 

nga tarifa, 

2014 

(Lekë/vit) 

Mbulimi i 

kostos nga të 

ardhurat prej 

tarifës, 2014 

(%) 

Teprica 

(deficiti) i 

mbulimit të 

kostos nga tarifa 
Familje 

Lek/vit

/familj

e 

 

Institucion 

Biznes 

i Madh 

Biznes 

i 

Vogël 

Bashkia 

Kukës 

700 60,000 60,000 10,000 10,122,40

0 

59.7 6,827,600 

Komuna 

Bicaj 

0 0 0 1,000,000 
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Komuna 

Kolsh 

0 0 0 1,000,000 

 

Bashkia Kukës me të ardhurat e siguruara nga tarifa e shërbimit mbulon afërsisht 60% të kostos 

operative të shërbimit, ndërsa 2 komunat e lartpërmendura nuk aplikojnë tarifa për shërbimin. 

Bashkia dhe komunat për të mbuluar koston operative të shërbimit përdorin çdo vit 1,000,000-

10,000,000 Lekë/vit nga të ardhurat e tjera. Situata është jo e favorshme për të financuar investimet në 

këtë sektor. 

Krahas investimeve, rishikimit të sistemit, shtrirjes se shërbimit, dhe përputhshmërisë me objektivat 

kombëtare në lidhje me menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe pastrimin, bashkia e Kukësit duhet të 

rishikojë edhe politikat fiskale në lidhje me financimin e këtij shërbimi si dhe të zgjedhë mënyrën më 

efektive të ushtrimit me një ndërmarrje publike ose kontratë me të tretet në varësi të zgjedhjes që do të 

bëjë bashkia.   

3.5 Opinioni qytetar për shërbimin e grumbullimit  të 

mbeturinave 

Për të vlerësuar mendimin e opinionit qytetar, IKU ka zhvilluar në Kukës një anketë subjekt i se cilës 

ishin intervistimi i rreth 500 qytetareve dhe bizneseve në Kukës, Tërthore dhe Bicaj. Për të realizuar 

anketimin IKU përgatiti një pyetësor i cili u organizua në disa rubrika për të marrë opinionin qytetar 

në disa çështje si cilësia aktuale e shërbimit, problematika dhe shqetësimet kryesore të qytetareve, por 

edhe vullneti i tyre për të paguar tarifën e shërbimit dhe riciklimin.  

Kur qytetarët (banorët, bizneset dhe studentët) u pyetën në lidhje me ndarjen e mbetjeve në burim për 

riciklimin dhe kompostimin, u morën këto përgjigje: 

- 96% e familjarëve, 100% e bizneseve dhe 96% e studentëve shprehën gatishmëri, ndërsa 3% e 

familjarëve dhe 2% e studentëve u shprehën kundër, dhe  

- 91 % e studenteve dhe banoreve ne komuna u shprehën se janë të gatshëm të fillojnë këtë proces 

me mbështetjen e bashkisë. 

Grafikët në vijim ilustrojnë këto përgjigje. 
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Grafiku 1: Opinioni qytetar për shërbimin e grumbullimit  të mbeturinave. 

Kur qytetarët u pyetën për problemet dhe mundësitë e përmirësimit të shërbimit: 

- 28% e bizneseve dhe 33% e studentëve ishin të mendimit se kjo gjë mund të arrihej nëpërmjet 

ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjes së njerëzve në ruajtjen e pastërtisë, 

- 18% e familjarëve, 20% e bizneseve dhe 20% e studentëve thanë që Bashkia duhet të organizojë 

mbledhjen e mbeturinave në kazanë të veçantë, 

- 18% e familjarëve, 12% e bizneseve dhe 18% e studentëve ishin për vendosjen e gjobave për 

ata që ndotin mjedisin, 

- 10% e familjarëve,12% e bizneseve dhe 4% e studentëve mendojnë që Bashkia duhet të vendosi 

më shumë kazanë, 

- 9% e familjarëve, 7% e bizneseve dhe 5% e studentëve mendojnë që plehrat duhet të mblidhen 

më shpesh, dhe 

- 2% e familjarëve, 9% e bizneseve dhe  16 % e studentëve u shprehën që Bashkia duhet të 

vendosi më shumë kosha të vegjël gjatë rrugës/trotuareve. 

Grafiku në vijim ilustron rezultatet e përgjigjeve të qytetareve të intervistuar në lidhje me sa më sipër.  
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Grafiku 2: Rezultatet e përgjigjeve të qytetareve të intervistuar në lidhje me përmirësimin e pastrimit. 

4. Përmbledhje e gjetjeve kryesore nga analiza e gjendjes aktuale 

Grupi i punës analizoi materialin e situatës bazë dhe përfundoi në disa vlerësime të përformancës 

aktuale të Bashkisë, në fushën e menaxhimit të mbetjeve: 

 Nuk ka objektiva të qarta dhe një plan strategjik, të paktën afatmesëm, zbatimi I të cilit 

udhëhiqet nga burimet potenciale njerëzore dhe financiare, dhe një skemë administrimi, 

(publike ose private) e cila do të lejojë bashkinë të realizojnë objektivat në lidhje me këtë 

shërbim. 

 Mbulimi me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve shtrihet pjesërisht duke mbuluar vetëm 

20% të territorit të bashkisë, (3 nga 15 njësitë administrative) ose 54% të popullsisë. Në qytetin 

e Kukësit ky shërbim ofrohet në masën 85%, në Bicaj dhe Kolsh në masën 75%, ndërsa në 12 

njësi shërbimi nuk ofrohet fare.  

 Në të gjitha rastet kur kemi shërbim te organizuar, ai ofrohet nga sektorë te përfshirë në 

strukturën organizative te bashkisë (dhe ish-komunave), si pjesë një njësie 

administrative/strukturore ose ndërmarrje me buxhet që financohet nga buxheti i bashkisë ku 

përfshihen edhe shërbime të tjera si pastrimi, gjelbërimi, mirëmbajtjen e parqeve, rrugëve etj.   
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 Sistemi aktual i grumbullimit të mbetjeve mbështetet në një kombinim të kontenierëve 1.1 

m3 metalik (kryesisht në qytetin e Kukësit) dhe pikave të hapura (në rastin më të mirë pika me 

blloqe betoni).   

 Numri i kontenierëve rezulton i pamjaftueshëm, gjithsej 160. Gjendja fizike e kontenierëve, 

në masën 70% vlerësohet si e keqe ose shume e keqe dhe se duhet të zëvendësohen ose të 

riparohen dhe të përdoren në zonat e thella të bashkisë.  

 Grumbullimi i mbetjeve bëhet në mënyrë të pandarë, sistem i cili nuk inkurajon ndarjen e 

mbetjeve në burim për rrjedhojë nuk ka mbështetje për riciklimin dhe reduktimin e mbetjeve të 

cilat depozitohen në vend-depozitim. 

 Trajtimi i mbetjeve është problematik, praktikisht nuk ka një trajtim në përputhje me kërkesat 

ligjore dhe standardet mjedisore; në Kukës vazhdon të ketë vendgrumbullime të hapura (në 

përdorim) të cilat ndodhen përgjatë bregut të liqenit ose lumit (siç është rasti i vend-depozitimit 

të quajtur Bregu mbi Bozhe në rrugën Kukës - Has) të cilat përbëjnë pika të rrezikshme 

mjedisore).  

 Mjetet për grumbullimin e mbetjeve janë të papërshtatshme, të pamjaftueshme dhe të 

amortizuara. Llojet e mjeteve që përdoren dhe tonazhi total ekzistuese nuk përputhen me 

sistemin ekzistues si dhe nuk garantojnë ushtrimin e këtij shërbimi në standarde të përmirësuara 

në të ardhmen. 

 Ne aspektin financiar, të dhënat janë të pamjaftueshme dhe të paqarta. Nuk rezulton të ketë 

një llogaritje të kostove mbi bazën e qendrave të kostos të ndara sipas veprimtarive, për 

rrjedhojë nuk ka një llogaritje të qartë të kostos për menaxhimin e mbetjeve. 

 Tarifat janë të ulta, edhe sikur të mblidhen në masën 100% ato nuk mundësojnë mbulimin e 

kostos. Nuk ka sistem faturimi dhe norma e arkëtimit për familjarët është e ulët, ajo kufizohet 

në vetëm 38.5% ndërsa për bizneset dhe institucionet në masën 73%. Vlera e ulet dhe norma e 

ulet e arkëtimeve nga tarifa mundësojnë mbulimin e vetëm 59.7% të kostos totale të shërbimit. 

 Mungon ose nuk është e qartë pjesa e buxhetit të ndarë për investime, për shërbimin e 

largimit të mbetjeve. Nëse këto investime janë të papërballueshme nga buxheti i bashkisë, 

atëherë këto investime të nevojshme për përmirësimin e shërbimit duhen përballuar nga të tretë 

ose fonde private në kuadër të formulave të partneritetit publik dhe privat.  

 Trajtimi përfundimtar i mbetjeve është në nivel shume të ulet dhe larg standardeve minimale. 

Duke i’u referuar legjislacionit të vendit i cila thotë se të gjitha shtetet anëtare duhet të 

reduktojnë hedhjet e mbetjeve të biodegradueshme në lendfill-e, deri në 35%, në vitin 2016, 

Bashkia është përpara një sfide të vështirë për të ardhmen. 

 Vend depozitimet ilegale: Vend depozitimet formohen shpejt në Kukës dhe veçanërisht në 

territoret e njësive administrative që nuk ofrojnë shërbim, mbeturinat mund të dallohen kollaj, 

të hedhura në disa pika të shpërndara në pozicione të paautorizuara dhe pakontrolluara, në çdo 
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kohë. Rrymat ujore i zhvendosin ato në drejtim të basenit të Fierzës dukë shkaktuar shpesh 

probleme mjedisore.   

 Mbetjet e rrezikshme dhe të tjera: Një sasi e konsiderueshme mbetjesh të rrezikshme hidhen 

në mbetjet urbane, përfshirë mbetjet spitalore, bateritë dhe ato elektronike. Kështu, nevojitet të 

vendoset një mekanizëm dhe të aplikohen me rreptësi rregullat qe janë vendosur për 

administrimin e mbetjeve të rrezikshme, të cilat aktualisht hidhen në mënyrë të pakontrolluar 

nga familjet dhe bizneset. 

 

 Edukimi dhe ndërgjegjësimi nuk duket të jetë një praktikë që aplikohet shpesh në territorin e 

bashkisë. Nuk rezulton të ketë një buxhet të veçantë për këtë qëllim apo mbështetje nga projekte 

të ndryshme nëpërmjet organizatave të shoqërisë civile.  

 

 Në kushtet e bashkisë së re të Kukësit, lypset që të gjendet një formulë që do të unifikojë, 

standardizoje dhe optimizojë kostot e këtij shërbimi në varësi të tipologjisë rural (rurale malore), 

gjysëm urbane apo urbane të  bashkisë.  

 

 

 

 

IV. PLANI I MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE 

Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve është një instrument në duart e bashkisë Kukës për të 

shprehur qëllimin dhe objektivat strategjike, planifikimin dhe zbatimi e veprimtarive që do të çojnë 

në realizimin e këtyre objektivave, përndryshe, ofrimin e shërbimit të grumbullimit, transportit dhe 

trajtimit përfundimtar të mbetjeve urbane në bashkinë Kukës. 

Ky Plan fokusohet në menaxhimin e mbetjeve të ngurta bashkiake si funksion i “vet” i qeverisjes 

vendore, në kuptimin me të cilin ky term është përkufizuar në ligjin për “Menaxhimin e Integruar të 

Mbetjeve” dhe akteve nënligjore në zbatim të këtij Ligji.  

4.1 Qëllimi dhe Parimet e Bashkisë Kukës për Menaxhimin e 

Mbetjeve  

Qëllimi dhe parimet e bashkisë Kukës për menaxhimin e mbetjeve burojnë nga legjislacioni në fuqi 

dhe ambicia e Shqipërisë për tu afruar me standardet evropiane në përputhje me Direktivat respektive 

të BE në këtë fushë.  
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Objekti i këtij Plani janë Mbetjet e Ngurta bashkiake, të cilat përgjithësisht përcaktohen si mbeturina 

shtëpiake, mbeturina të ngurta të parrezikshme të aktivitetit tregtar, institucioneve, tregjeve, mbeturina 

nga oborret dhe nga fshirja e rrugëve. Menaxhimi i Mbetjeve përmbledh aktivitetet grumbullimin, 

transportin, depozitimin dhe trajtimin. 

Mbetjet ndërtimore dhe ato të vëllimshme janë gjithashtu, kategori të veçanta të mbetjeve të ngurta 

bashkiake, të cilat kërkojnë një trajtim të veçantë në kuadër të këtij Plani. 

Qëllimi universal i PMIM i bashkisë Kukës, do të përmblidhet si në vijim: 

“Të realizojë një shërbim efektiv dhe eficient, për të gjithë banorët dhe ta shtrijë në të gjithë 

territorin me një standard të përballueshëm prej tyre në mënyrë që të mbrojë mjedisin dhe të 

sigurojë kushte të shëndetshme dhe të sigurta për jetën dhe aktivitetin e banorëve; të nxisë rritjen 

e cilësisë së jetës së qytetarëve; të mbështesë një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe të 

gjenerojë punësim dhe të ardhura”. 

4.1.1 Parimet e Planit të Menaxhimit të Mbetjeve në Bashkinë 

Kukës 

Realizimi i këtij qëllimi do të mbështetet në Parimet Universale, të menaxhimi të integruar të mbetjeve 

të cilat janë: 

1. Minimizimi i gjenerimit të mbetjeve - Reduktimi, 

2. Selektimi i mbetjeve - Ripërdorimi, 

3. Maksimizimi i ndarjes në burim - Riciklimit, dhe Kompostimi, 

4. Sigurimi i depozitimit dhe trajtimit përfundimtar të kontrolluar, të sigurt dhe në standarde 

mjedisore.  

4.1.2 Objektivat e Planit të Menaxhimit të Mbetjeve në Bashkinë 

Kukës  

Objektivat e bashkisë Kukës për menaxhimin e mbetjeve bazohen mbi objektivin kombëtar siç janë 

specifikuar nga VKM Nr. 418, datë 25.06.2014, “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në 

burim”, si dhe të VKM 608, datë 17/09/2014, të cilët në mënyrë të përmbledhur shprehen 

respektivish: 

- Objektivi për t’u arritur nga njësitë e qeverisjes vendore brenda datës 31 Dhjetori 2020, 

për përgatitjen, ripërdorimin, riciklimin e mbetjeve të ngurta, ku përfshihen letra, 

metali, plastika dhe qelqi, dhe kompostimin e mbetejve të biodegradueshme duhet të 

arrijnë minimumi në 50% të peshës së përgjithshme të mbetjeve të gjeneruara në vitin 

2014. 
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Në këtë kontekst, objektivat e PMIM për bashkinë Kukës janë: 

1. Te shtrijë shërbimin e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve në mënyrë të unifikuar që 

garanton optimizimin e kostove në të gjithë territorin e bashkisë.   

2. Të zbatojë instrumente administrative (publike dhe/ ose në partneritet publiko - privat) të cilat 

sigurojnë investime kapitale fillestare, cilësinë më të mirë të shërbimit, efektivitetin dhe 

eficiencën e kostos.  

3. 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. 

4. Te realizojë në mënyrë graduale dhe në përputhje me parimin “ndotësi paguan” mbulimin e 

kostos së shërbimit nga të ardhurat prej tarifës duke marrë në konsideratë mundësitë dhe 

vullnetin e banorëve, bizneseve dhe institucioneve për të paguar.  

Zbatimi i këtij Plani do të shtrihet në harkun kohor 5 vjeçar 2016 – 2020. Dokumenti i planit 

monitorohet dhe rishikohet vit në kuadër të procesit të përgatitjes së buxhetit të bashkisë në çdo vit 

buxhetor.  

4.1.3 Përcaktimi i treguesve për objektivat e planit 

Për të përmbushur objektivat e këtij plani, bashkia Kukës ka vendosur këto tregues për objektivat që 

do të realizohen nga zbatimi i Planit. 

Objektivi 1: Shtrirja e shërbimit të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve në mënyrë të unifikuar 

që garanton oprimizimin e kostove në të gjithë territorin e bashkisë.   

Përsa i përket objektivit të mbulimit me shërbim, bashkia Kukës do të synojë ndarjen e territorit të 

bashkisë në dy zona shërbimi: 

1. Zona me mbulim 100% deri në vitin 2020. 

Objektivi 1: Shtrirja e shërbimit të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve dhe optimizimi i kostove 

Zona e I-rë e shërbimit Mbulimi me shërbimin e grumbullimit dhe largimit të 

mbeturinave 

Rezultati Njësia Ad. Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Zona e I-rë është mbuluar  

100 % me shërbimin e 

grumbullimit të 

mbeturinave. 

Kukës 85% 100% 100% 100% 100% 100% 

Shishtavec 80% 90% 95% 100% 100% 100% 

Tërthore 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

Kolsh 0% 50% 60% 70% 80% 100% 
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 Bicaj 0% 50% 60% 70% 80% 100% 

Shtiqën 0% 50% 60% 70% 80% 100% 

Totali Zona I 66% 88% 91% 94% 96% 100% 

2. Zona me mbulim 80% deri në vitin 2020 

Objektivi 1: Shtrirja e shërbimit të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve dhe optimizimi i kostove 

Zona e II-të e shërbimit Mbulimi me shërbimin e grumbullimit të 

mbeturinave 

Rezultati Njësia Ad Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Zona është mbuluar  80 % me 

shërbimin e grumbullimit të 

mbeturinave 

Kalis 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Arrën 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Malzi 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

G. Çajë 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Ujmisht 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Surroj 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Zapod  0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Topojan 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Bushtrice 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Totali Zonës II 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

 

 

Objektivi 1: Shtrirja e shërbimit të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve dhe optimizimi i kostove 

Zona e I-rë dhe e II-të e shërbimit Mbulimi me shërbimin e grumbullimit të mbeturinave 

Rezultati Bashkia Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

95 % e territorit të bashkia 

është mbuluar   me shërbimin 

e grumbullimit të mbeturinave 

Kukës 49% 78% 83% 86% 89% 95% 

Në fund afatit të zbatimit të planit (2020) bashkia do të synojë të mbledhë jo më pak se 95% të mbetjeve 

që gjenerohen në territorin e saj.  
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Objektivi 2: Të zbatojë instrumente administrative (publike dhe/ ose në partneritet publiko-

privat) të cilat sigurojnë cilësinë më të mirë të shërbimit, efektivitetin dhe eficiencën e kostos.  

Në lidhje me këtë objektiv bashkia Kukës synon:  

- Të ndajë shërbimin e grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve nga shërbimi i pastrimit, 

fshirjes dhe larjes së rrugëve, shesheve e trotuareve; 

- Të kontraktojë shërbimin e grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve me sipërmarrje 

private duke filluar nga viti 2016; 

- Të krijojë një ndërmarrje bashkiake për shërbimet e tjera përfshi pastrimin, gjelbërimin, parqe 

publike etj.  

Objektivi 2: Zbatimi i instrumenteve administrative (publike dhe/ose në partneritet publiko - privat) 

për një shërbim me cilësi më të mirë, efektivitet dhe eficiencë të kostos. 

Zona e I-rë e shërbimit Indikatorët për administrimin e shërbimit të grumbullimit të 

mbeturinave 

Rezultati 

 

Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Shërbimi i grumbullimit të mbeturinave 

është kontraktuar në sipërmarrje private 

dhe ofrohet në të gjitha njësitë 

administrative të bashkisë. 

 

0% Në 100 % të NJA-ve ofrohet shërbim i grumbullimit 

dhe largimit dhe transportit me sipërmarrje private  

Objektivi 3: 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. 

Përsa i përket objektivit të reduktimit të mbetjeve nëpërmjet riciklimit dhe kompostimit, bashkia Kukës 

do të synojë ofrimin e këtij shërbimi në dy standarde sipas ndarjes territoriale në dy Zona shërbimit.  

1. Brenda Zonës së I-rë do të ketë 2 nënzona:  

- Qyteti Kukës: procesi i reduktimit nëpërmjet riciklimit dhe kompostimit planifikohet të fillojë 

në vitin 2017:  

- NJA-të tjera të Zonës së I-rë, procesi i reduktimit nëpërmjet riciklimit dhe kompostimit 

planifikohet të fillojë në vitin 2018: 

 

2. Zona e II-të 
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- Në Zonën e II-të, procesi i reduktimit nëpërmjet kompostimit individual planifikohet të fillojë 

nga viti 2018: 

Tabela e rezultateve dhe tregueseve të indikatorëve për Objektivin 3 paraqitet në mënyrë të 

përmbledhur si më poshtë: 

Zona e I-rë 

Objektivi 3: Ndarjen e mbetjeve në burim për grumbullimin e diferencuar dhe reduktimi i mbetjeve 

nëpërmjet riciklimit dhe kompostimit 

Zona e I-rë e shërbimit Mbulimi me shërbimin e grumbullimi të diferencuar dhe 

ndarjen ne burim 

Rezultati Njësia Ad.  Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Në qytetin e Kukësit është  

vendosur një sistem efektiv 

për mbledhjen e diferencuar 

te mbetjeve te riciklueshme 

Kukës 0% 0% 30% 40% 55% 65% 

Në qytetin e Kukësit është  

vendosur një sistem efektiv 

për mbledhjen e diferencuar 

te mbetjeve për kompostim 

Kukës 0% 0% 15% 20% 25% 35% 

Në NjA-të e tjera të Zonës së 

I-rë është vendosur një 

sistem efektiv për mbledhjen 

e diferencuar të mbetjeve të 

riciklueshme 

Shishtavec 0% 0% 0% 30% 40% 50% 

Tërthore 0% 0% 0% 30% 40% 50% 

Kolsh 0% 0% 0% 30% 40% 50% 

Bicaj 0% 0% 0% 30% 40% 50% 

Shtiqën 0% 0% 0% 30% 40% 50% 

Në NjA-të e tjera të Zonës së 

I-rë është vendosur një 

sistem efektiv për mbledhjen 

e diferencuar të mbetjeve për 

kompostim 

Shishtavec 0% 0% 25% 35% 45% 50% 

Tërthore 0% 0% 25% 35% 45% 50% 

Kolsh 0% 0% 25% 35% 45% 50% 

Bicaj 0% 0% 25% 35% 45% 50% 

Shtiqën 0% 0% 25% 35% 45% 50% 

Rezultati Zona e I-rë riciklim Bashkia 0% 0% 22% 37% 50% 60% 

Rezultati Zona e I-rë 

kompostim 

Bashkia 0% 0% 18% 24% 31% 40% 

Zona e II-të 
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Objektivi 3: Ndarjen e mbetjeve në burim për grumbullimin e diferencuar dhe reduktimi i mbetjeve 

nëpërmjet riciklimit dhe kompostimit 

Zona e II-të e shërbimit Mbulimi me shërbimin e grumbullimit të diferencuar dhe 

ndarjen ne burim 

Rezultati Zona 

shërbimit 

Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Rezultati për riciklim Zona II-të 0% 0% 0% 1% 1% 2% 

Rezultati për 

kompostim 

Zona II-të 0% 0% 0% 34% 44% 49% 

 

Bashkia Kukës 

Objektivi 3: Ndarjen e mbetjeve në burim për grumbullimin e diferencuar dhe reduktimi i mbetjeve 

Zona e II-të e shërbimit Mbulimi me shërbimin e grumbullimi të diferencuar dhe 

ndarjen ne burim 

 Rezultati  Zona e 

shërbimit 

Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Rezultati për riciklim Bashkia 0% 0% 18% 30% 41% 48% 

Rezultati për 

kompostim 

Bashkia 0% 0% 15% 26% 34% 42% 

 

Objektivi 4: Të realizojë në mënyrë graduale dhe në përputhje me parimin “ndotësi paguan” 

mbulimin e kostos së shërbimit nga të ardhurat prej tarifës.   

Për të realizuar këtë objektiv, bashkia do te vendosi një sistem tarifor me dy standarde sipas Zonave të 

shërbimit.  

Gjithashtu norma e mbledhjes së tarifave do të planifikohet me dy standarde sipas Zonave të shërbimit. 

Ne lidhje me koston: 

Objektivi 4.1 : Mbulimi i kostos nga të ardhurat prej tarifës së shërbimit 

  Indikatorët e Rezultatit 2016 – 2020 

Rezultati Zona e 

Shërbimit 

Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

 NjA 

Kukës 

60% 80 % 90 % 95 % 95 % 95 % 
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Kosto e shërbimit të 

grumbullimit të 

mbeturinave mbulohet 

nga të ardhurat prej 

tarifës së këtij shërbimi 

Zona e I-

rë (NJA-të 

e tjera) 

0% 40% 50% 60% 70% 80% 

Kosto e shërbimit të 

grumbullimit të 

mbeturinave mbulohet 

nga të ardhurat prej 

tarifës së këtij shërbimi 

Zona e II-

të 

0% 20% 30% 40% 50% 60% 

 

Në lidhje me të ardhurat: 

Objektivi 4.2 : Rritja e mbledhjes së të ardhurat prej tarifës së shërbimit 

  Indikatorët e Rezultatit 2016 – 2020 

Rezultati Zona e 

Shërbimit 

Viti bazë 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tarifa e shërbimit të 

grumbullimit të 

mbeturinave nga familjet 

mblidhet në të gjithë 

bashkinë Kukës  

NjA 

Kukës 

39 % 60% 70% 80% 90% 95% 

Zona e I-

rë 

0% 40% 50% 60% 70% 80% 

Zona e II-

të 

0% 20% 30% 40% 50% 60% 

4.2 Planifikimi Teknik dhe Operacional i Menaxhimit të 

Mbetjeve në Bashkinë Kukës 

4.2.1 Standardi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve 

Bashkia e Kukësit ka nën administrimin e saj një qytet, 14 NJA4 dhe 87 fshatra. Për efekt të organizimi 

të shërbimit të grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve, bashkia e Kukësit do të ndahet në dy 

                                                           
 

4 Sipas Ligjit 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë. 
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zona shërbimit. Njësitë përbërëse për çdo Zonë janë paraqitur në tabelat si më poshtë dhe në hartën 

ilustrative. 

 

Figura 7: Ndarja në zona shërbimi të bashkisë Kukës. 

Për qëllimin e këtij Plani, duke vlerësuar rreth 20% migrimin e popullsisë përgjatë dy dekadave të 

fundit popullsia e bashkisë është konsideruar 51,888 banorë. Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 932 km2 

ose 55.7 banorë/km2. 

PMIM në bashkinë Kukës, bazohet mbi treguesit e rezultateve për objektivat siç janë parashtruar në 

paragarfin 4.1.3 më sipër.  

Këta tregues përbëjnë bazën mbi të cilën janë zhvilluar planifikimi i projeksioneve të popullsisë, 

mbulimit me shërbim, gjenerimit te mbetjeve, të mjeteve, shpenzimeve dhe të ardhuarve.  

Treguesit e rezultateve për objektivat janë zhvilluar për çdo Njësi Administrative si dhe në formë të 

përmbledhur për të gjithë bashkinë Kukës.   

Standardi i shërbimit që do të aplikohet nga bashkia Kukës për grumbullimin, transportin dhe trajtimin 

e mbetjeve mbështetet në parimet dhe objektivat si më sipër janë përcaktuar në këtë kapitull.  

Ky standard përbën bazën e llogaritjes së kostove, punës, mjeteve dhe pajisjeve qe bashkia Kukës me 

sipërmarrje private ose publike duhet të mobilizojë për të realizuar objektivat e këtij Plani.  
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Për qëllimet e këtij Plani, Bashkia Kukës ndahet në dy zona shërbimit: 

Zona I 

Zona II 

  

Tabela 8: Popullsia e tanishme në Bashkinë Kukës. 

Njësitë e Qeverisjes Vendore 2015 Popullsia 2015  

Zona/Kategoria Njësia 

Administrative 

Viti Bazë 

2015 

(RGJC) 

Zona I Kukës 18,505 

 Bicaj 5452 

 Kolsh 880 

 Shishtavec 4,014 

 Shtiqën 3462 

 Tërthore 2976 

Totali 6 35,289 

%ndaj totalit  68% 

Zona/Kategoria Njësia 

Administrative 

Viti Bazë 

2015 

(RGJC) 

Zona II Malzi 3,512 

 Arrën 488 

 Bushtrice 448 

 G. Çajë 1440 

 Kalis 1200 

 Surroj 1814 

 Topojan 2776 

 Ujmisht 2,202 

 Zapod 2,480 

Totali 9 16,360 

%ndaj totalit  32% 
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Bashkia Kukës  51,888 

4.2.2 Skema e organizimit të shërbimit të grumbullimit, transportit 

dhe trajtimit të mbetjeve 

Ne harkun kohor të këtij Plani dhe në përputhje me kërkesat ligjore, skemat e organizimit të këtij 

shërbimi do të përshtaten me parimet që bazohen mbi Reduktimin, Ripërdorimin dhe Riciklimin.  

Viti 2016 

Ne vitin 2016 bashkia Kukës do të operojë me skemën aktuale – mbledhjen e padiferencuar të mbetjeve 

bashkiake të përziera në qytetin e Kukësit dhe NJA-të e Zonës së I-rë të shërbimit, si dhe shtrirjen e 

shërbimit në NJA-të e Zonës së II-të.  

Në mënyrë skematike organizmi i shërbimit paraqitet si në figurën që vijon.  

Figura 8: Paraqitja skematike e organizmit të shërbimit, viti 2016. 

Në ndryshim nga mënyra aktuale, mbetjet inerte nuk do të vazhdojnë të depozitohen  më në vendin e 

quajtur Bregu mbi Bozhe. Bashkia do të përcaktojë një vend-depozitim tjeter larg brigjeve të liqenit. 

Një variant i mundshëm do të ishtë depozitimi i këtyre mbetjeve në Suka – Manëz me qëllim për tu 

përdorur si material mbushës ose për mbulimin e mbetjeve të tjera që depozitiohen atje. 

Viti 2017 

Në vitin 2017, bashkia e Kukësit do të fillojë me:  

1. Aplikimin në qytetin e Kukësit të skemës së ndarjes në burim dhe grumbullimin e diferencuar 

të mbetjeve në 2 rryma:  

a. Të riciklueshme të thata Letër/Karton, plastikë, metale (alumin), qelq, të tjera; 

b. Të riciklueshme të njoma dhe të pariciklueshme 

Mbetje Bashkiake te 

pandara 

VENDEPOZITI

MI 
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2. Vazhdimin e shërbimit nëpërmjet grumbullimit të padiferencuar të mbetjeve bashkiake (të 

përziera) në NJA-të e Zonës së I-rë të shërbimit, si dhe në NJA-të e Zonës së II-të 

Në mënyrë skematike organizmi i shërbimit paraqitet si në skemën që vijon.  

Figura 9: Paraqitja skematike e organizmit të shërbimit në qytetin e Kukësit, viti 2017. 

Ndërsa në Njësitë e tjera Administrative do të vazhdoje grumbullimi i mbetjeve si në vitin 2016, d.m.th. 

mbetjet do të grumbullohen në mënyrë të pandarë dhe do të depozitohen në venddepozitim. 

 

Mbetje Bashkiake te 

pandara 

VENDEPOZITI

MI 
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Figuram 9.1: Paraqitja skematike e organizmit të shërbimit në NJA-te e Zones se I-re dhe Zones se II-te, viti 

2017. 

Viti 2018 - 2020 

Në intervalin kohor të planifikimit 2018 - 2020, skema e grumbullimit të diferencuar do të shtrihet në 

NJA-të e Zonës së I-rë të shërbimit , si dhe do të eksperimentohet aplikimi i kompostimit individual në 

të gjitha Njësitë Administrative:   

1. Aplikimin në qytetin e Kukësit dhe NJA-të e Zonës së I-rë i skemës së ndarjes në burim dhe 

grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në 3 rryma:  

a. Të riciklueshme të thata: Letër/Karton, metale (alumin), qelq,; 

b. Të riciklueshme të njoma: mbetjet e kuzhines, perime, etj, mbetjet te kopshtit si bime 

gjethe etj.  

c. Të pariciklueshme (mbetje plastike, metalike apo organike te pandashme).  

3. Mbledhjen e padiferencuar të mbetjeve bashkiake të përziera (te pandara) dhe shtrirjen e 

shërbimit në NJA-të e Zonës së II-të, si dhe nxitjen e kompostimit në individual dhe/ose në 

komunitet në të gjitha fshatrat e kësaj zone. 
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Figura 10: Paraqitja skematike e organizmit të shërbimit, viti 2018 – 2020, qyteti Kukes dhe Zona e I-re. 

Ndërsa në Zonën e Dytë të shërbimit do të promovohet kompostimi individual si metodë për ndarjen 

dhe reduktimin e mbetjeve, e cila skematikisht paraqitet si në figurën në vijim: 

Mbi bazën e mënyrës së organizimit të shërbimit si më sipër, Plani në vijim përmban planifikimin e të 

gjitha elementëve përbërës financiar, përfshi gjenerimin, mjetet, kostot dhe tarifat e shërbimit.  

4.2.3 Skenarët e trajtimit të mbetjeve të riciklueshme të thata dhe të 

njoma 

Skenari 1: Trajtimi i mbetjve të riciklueshme të thata nga bashkia ose operatori 

Gjatë vitit 2017 do të vihet në funksionim një Qendër për Selektimin e mbetjeve të riciklueshme të 

thata, e cila do të bëjë selektimin e letrës/kartonit, plastikës dhe metaleve (kryesisht alumin). Kjo qendër 

mund të vendoset në një objekt pronë e bashkisë ose mund të ngrihet nga opertori i cili do të 

administrojë grumbullimin, transportin dhe trajtimin e mbetjve.  

Mbetje të pariciklueshme  
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Skenari 2: Trajtimi i mbetjve të riciklueshme të thata nga “agjenti”5 

Operatori që do të realizojë shërbimin mund të propozojë dhe aplikoje një zgjidhje tjetër për 

destinacionin e mbetjeve të riciklueshme. Alternativë e Skenarit 1 mund të jetë identifikimi dhe 

marrëveshja e operatorit me një “agjent”, i cili siguron destinacionin e rrymave të mbetjeve të 

riciklueshme të thata. 

 

Figura 11: Paraqitja skematike e organizmit të shërbimit Zona e Dytë, viti 2018-2020. 

Të dy Skenarët janë të vlefshëm edhe për trajtimin e mbetjeve të kompostueshme për rastin e 

ngritjes së një njësie kompostimi ose përfshirjen e një “agjenti” i cili merr përsipër me 

marrëveshje trajtimin e kesaj rryme të mbetjeve. 

Ngritja e një qëndre riciklimi dhe/ose kompostimi do të kërkojë paraprakisht hartimin  e 

Vlerësimeve të Ndikimit Mjedisor dhe marrjen e Lejeve Mjedisore për objektet respektive.  

 

                                                           
 

5 Agjent në kuptimin e ligjit nr. 10 463, datë 22-09-2011 “për menaxhimin e integruar të mbetjve”, neni 3, pika 2: “Agjent” 

është sipërmarrësi që rregullon marrëdhëniet ndërmjet palëve përgjegjëse për rikuperimin ose asgjësimin e mbetjeve, 

pavarësisht nga fakti nëse i merr mbetjet fizikisht në zotërim apo jo 

Mbetje të pariciklueshme 

 

Mbetje të kompostueshme 
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4.3 Planifikimi Teknik dhe Operacional i Menaxhimit të 

Mbetjeve në Bashkinë Kukës 

4.3.1 Projeksioni i Popullsisë 2016 - 2020 

Duke marrë në konsideratë një rritje të popullsisë prej 0,5% në vit (afërsisht sa rritja natyrore mesatare 

vjetore kombëtare, popullsia në bashkinë Kukës në vitin 2020 parashikohet në rreth 53,198 banorë.  

Tabela në vijim pasqyron projeksionin e popullsisë për çdo njësi administrative dhe bashkinë Kukës në 

përgjithësi në intervalin kohor 2016 – 2020 duke u nisur nga të dhënart e vitit 2015 si viti krahasimor 

bazë në hartimin e këtij Plani. 

Tabela 9: Projeksioni i popullsisë në Bashkinë Kukës 2016 - 2020. 

 

Në vijim grafiku ilustron në mënyrë të përmbledhur projeksionin e popullsisë në bashkinë Kukës. 

Zona/Kategoria Njësia Ad. Viti Bazë Vitet e planit 2016 - 2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zona I Kukës 18,505 18,598 18,691 18,784 18,878 18,972 

 Bicaj 5,452 5,479 5,507 5,534 5,562 5,590 

 Kolsh 880 884 889 893 898 902 

 Shishtavec 4,030 4,050 4,070 4,091 4,111 4,132 

 Shtiqën 3462 3479 3497 3514 3532 3549 

 Tërthore 2,969 2,984 2,999 3,014 3,029 3,044 

 

Zona II Malzi 3,764 3,783 3,802 3,821 3,840 3,859 

 Arrën 488 490 493 495 498 500 

 Bushtrice 448 450 452 455 457 459 

 G. Çajë 1418 1425 1432 1439 1447 1454 

 Kalis 1200 1206 1212 1218 1224 1230 

 Surroj 1814 1823 1832 1841 1851 1860 

 Topojan 2776 2790 2804 2818 2832 2846 

 Ujmisht 2,202 2,213 2,224 2,235 2,246 2,258 

 Zapod 2,480 2,492 2,505 2,517 2,530 2,543 

Bashkia Kukës 51,888 52,147 52,408 52,670 52,934 53,198 
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Grafiku 3: Projeksioni i popullsisë 2015 – 2020, Bashkia Kukës 

4.3.2 Sasia dhe struktura e përbërjes së mbetjeve bashkiake  

Sasia aktuale totale e mbetjeve llogaritet në rreth 9,602 ton/vit duke marrë në konsideratë normat 0.7 

kg/banor/ditë për zonat urbane dhe 0.4 kg/banor/ditë për zonat rurale6. 

Nga llogaritjet rezultoh se rreth 47 % e mbetjeve në Kukës përbëhen nga fraksione të riciklueshme 

përfshirë letër/karton, plastikë, qelq, metale. Politika e bashkisë në këtë kuadër duhet të fokusohet në 

ndarjen në burim të këtyre mbetjeve, grumbullimin, selektimin dhe tregtimin e tyre për interes të 

industrisë së riciklimit, duke reduktuar kështu ndjeshëm mbetjet me destinacion në venddepozitim në 

përputhje më afate ligjore. 

Rreth 53% e mbetjeve të Bashkisë Kukës aktualisht janë mbetje të biodegradueshme (organike, dru dhe 

mbetje nga kuzhina, oborri, kafshët etj.), që do të thotë se në termat e Direktivave të BE mbi Lendfillet 

dhe SKMM, politikat e Bashkisë duhet të adresojnë menaxhimin e kësaj rryme në mënyrë të tillë që të 

inkurajojë kompostimin. Në mënyrë të veçantë bashkia do të inkurajojë këtë lloj trajtimi në zonat e 

thella rurale në mënyrë që të ulen kostot e transportit si dhe sasia e mbetjeve me destinacion në vend-

depozitim.   

Tabela 10: Struktura në %  (përbërja) e mbetjeve sipas studimit të Institutit të Kërkimeve Urbane në Lezhë dhe 

Shëngjin. 

                                                           
 

6 Të dhënat për sasinë e mbetjeve të gjejeruara për çdo banorë në ditë janë marrë në analogji me rastin e Lezhës 

dhe Shëngjinit nga matje që janë bërë atje prej Institutit të Kërkimeve Urbane në vitin 2013. 
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1. Mbetje të biodegradueshme 53 % 5,089 
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4.3.3 Projeksioni i sasisë mbetjeve   

Norma e gjenerimit të mbetjeve 

Në mungesë të matjeve zyrtare në Bashkinë Kukës lidhur me sasinë e mbetjeve të ngurta urbane që 

gjenerohen si në zonat urbane dhe ato rurale, për të bërë një përafrim të situatës në këtë drejtim, janë 

përdorur të dhëna të cilat janë gjeneruar nga studimi studimi i “Vlerësimit të sasisë së mbetjeve në 

Lezhë dhe Shëngjin”7. 

 Norma e gjenerimit të mbetjeve nga popullsia urbane është konsideruar 0.7 kg/banor/ditë. 

 Norma e gjenerimit të mbetjeve nga popullsia rurale është konsideruar 0.4 kg/banor/ditë. 

 Pjesa në vlerë relative e mbetjeve të riciklueshme 47% 

 Pjesa ne vlerë relative e mbetjeve të biodegradueshme 53% 

Normat e tjera në vijim janë përdorur për llogaritjen e numrit të kontenierëve në vitet e zbatimit të 

planit. Këto norma përputhen me matjet e bëra në terren 8 dhe janë përdorur për analogji për hartimin 

e PMIM të bashkisë së Kukësit.   

 Pesha mesatare e mbetjeve në një kontejner 1100 litra ose 1.1 m3 është 235 kg 

 Pesha mesatare e mbetjeve mikse në një kontenierë 1100 litra ose 1.1 m3 i mbushur 70% plote 

= 165 kg 

 Pesha mesatare e mbetjeve të riciklueshme në një kontenier 1100 litra ose 1.1 m3 është 145 kg 

 Pesha mesatare e mbetjeve të riciklueshme në një kontenierë 1100 litra ose 1.1 m3 i mbushur 

50% plote = 73 kg 

 

                                                           
 

7 Të dhënat në këtë studim janë bazuar mbi matje fizike në vend. Studimi është realizuar nga Instituti i Kërkimeve 

Urbane, 2013-2014 

 
8 Vlerësimi i sasisë dhe llojit të mbetjeve në bashkinë Lezhë dhe Komunën Shëngjin, viti 2013. Realizuar nga 

Instituti Kërkimeve Urbane në kuadër të projektit DLDP 

2. Mbetje të riciklueshme 47 % 4,513 

2.1 Letër/karton 43 % 1,941 

2.2 Plastikë (total) 15 % 677 

2.3 Qelq 36 % 1,625 
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Mbi bazën e shtimit të popullsisë si dhe të një rritje të gjenerimit të mbetjeve prej 1% në vit për çdo vit 

të planit, në tabelën që vijon është paraqitur llogaritja e gjenerimit të mbetjeve për periudhën kohore të 

planit duke marre si vit bazë të dhënat e vlerësuara për vitin 2014 ose/ dhe 2015. 

Tabela 11: Projeksioni i gjenerimit të mbetjeve 2016 – 2020 

Zona/ 

Kategoria 

Njësia 

Administrative 

 Viti bazë Vitet e Planit 2016 - 2020 

Njësia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zona I Kukës ton/vit 4,728 4,752 4,775 4,799 4,823 4,847 

 Bicaj ton/vit 796 800 804 808 812 816 

 Kolsh ton/vit 128 129 130 130 131 132 

 Shishtavec ton/vit 588 591 594 597 600 603 

 Shtiqën ton/vit 505 508 511 513 516 518 

 Tërthore ton/vit 433 436 438 440 442 444 

Zona II Malzi ton/vit 550 552 555 558 561 563 

 Arrën ton/vit 71 72 72 72 73 73 

 Bushtrice ton/vit 65 66 66 66 67 67 

 G. Çajë ton/vit 207 208 209 210 211 212 

 Kalis ton/vit 175 176 177 178 179 180 

 Surroj ton/vit 265 266 267 269 270 272 

 Topojan ton/vit 405 407 409 411 413 416 

 Ujmisht ton/vit 321 323 325 326 328 330 

 Zapod ton/vit 362 364 366 368 369 371 

Bashkia Kukës Ton/vit 9,602 9,650 9,698 9,747 9,795 9,844 

 

Në grafikun që vijon janë ilustruar në mënyrë të përmbledhur rezultatet e tabelës më sipër për të treguar 

projeksionin e gjenerimit të mbetjeve në bashkinë Kukës në intervalin 2016 – 2020. 



59 
 

 

Grafiku 4: Projeksioni i gjenerimit të mbetjeve në bashkinë Kukës 

4.3.4 Projeksioni i mbulimit me shërbimin e grumbullimit dhe 

transportit të mbetjeve 

Në terma relative dhe vlera të bazuara mbi llogaritjen e mesatares së ponderuar, në bashkinë Kukës 

aktualisht mbulohet me shërbim rreth 49 % e popullsisë, prej nga 85% në qytetin e Kukësit dhe pa 

shërbim ose mbulim 0 % në 11 njësitë e tjera nga 15 që janë në total në këtë bashki. 

Për qëllimet e këtij Plani në Tabelat që vijojnë pasqyrohen gjendja aktuale e mbulimit dhe projeksionin 

sipas Zonave të Shërbimit dhe mesataren e ponderuar për Bashkinë Kukës nga 2016 deri në vitin 2020 

Tabela 12: Projeksioni i mbulimit me shërbim në bashkinë Kukës 2016 - 2020. 

Zona/ 

Kategoria Njësitë 
Operacioni Vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zona I 

Kukës Mbulimi % 85% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bicaj Mbulimi % 80% 90% 95% 100% 100% 100% 

Kolsh Mbulimi % 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

Shishtavec Mbulimi % 0% 50% 60% 70% 80% 100% 

Shtiqën Mbulimi % 0% 50% 60% 70% 80% 100% 

Tërthore Mbulimi % 0% 50% 60% 70% 80% 100% 

Shuma Zona I Mbulimi % 66% 88% 91% 94% 96% 100% 
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Zona/ 

Kategoria 
Njësitë Operacioni Vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zona II 

Mal Zi Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Arrën Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Bushtricë Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

G-Çajë Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Kalis Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Surroj Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Topojan Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Ujmisht Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Zapod Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

Shuma Zona II Mbulimi % 0% 50% 60% 65% 70% 80% 

 

Zona/ 

Kategoria 
Njësitë Operacioni Vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Shuma Bashkia Kukës Mbulimi % 49% 78% 83% 86% 89% 95% 

 

Duke rritur gradualisht mbulimin me shërbim, veçanërisht duke e shtrirë grumbullimin dhe transportin 

e mbetjeve edhe në ato njësi në te cilat ky shërbim nuk ofrohet, në vitin 2020, sipas planit të propozuar, 

bashkia Kukës do të jetë në gjendje që ta ofrojë këtë shërbim në jo më pak se 95 % të territorit ose të 

popullsisë që do të jetojë në këtë bashki. 

Kjo % merr në konsideratë mbulimin 100 % për të gjitha NJA-të e Zonës se I-rë dhe mbulimin deri në 

80 % për të gjitha NJA-të e Zonës së II-të.  

Grafiku në vijim ilustron planifikimin e rritjes së mbulimit me shërbim në harkun kohor 2016 – 2020, 

krahasuar me vitin 2015. 
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Grafiku 5: Rritja e mbulimit me shërbim sipas Zonave të Shërbimit, 2016 - 2020 

Në total dhe për të gjithë territorin e bashkisë projeksioni i mbulimit me shërbim në fund të periudhës 

së zbatimit të planit është projektuar në masën 95 %. Grafiku në vijim pasqyron ndryshimin e mbulimit 

me shërbim për të gjithë bashkinë Kukës në harkun kohor 2016 – 2020. 

 

Grafiku 6: Rritja e mbulimit me shërbim në bashkinë Kukës, 2016 - 2020 

4.3.5 Projeksioni për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve 

Një nga treguesit kryesorë të këtij plani është projeksioni për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve. 

Mbi bazën e këtij treguesi, dhe në varësi të formës që bashkia do të zgjedhe për administrimin e këtij 

shërbimi, bashkia do të planifikojë shpërndarjen e burimeve, përfshirë këtu ato njerëzore, mjetet 

financiare teknike dhe makineritë.  

Projeksioni për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve është bazuar mbi:  
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1. projeksionin e popullsisë;  

2. të gjenerimit të mbetjeve, si dhe  

3. shtrirjen e mbulimit me shërbim. 

Llogaritja e projeksionit për këtë tregues është bërë për secilën Zonë shërbimi më vete dhe bashkinë 

Kukës në tërësi. Baza e të dhënave që shoqëron këtë plan përmban llogaritjet për çdo Njësi 

Administrative. 

Tabela 13: Projeksioni i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve, si dhe i mbetjeve që nuk mblidhen në ton/vit, 

Zona I, Bashkia Kukës, (2015) 2016 – 2020. 

Zona I Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sasia e gjeneruar e  mbetjeve ton/vit 7,180 7,216 7,252 7,288 7,324 7,361 

Mbledhja e mbetjeve ton/vit 4,746 6,342 6,582 6,823 7,013 7,361 

Mbetje qe nuk mblidhen ton/vit 2,434 873 670 465 312 0 

% e mbetjeve që nuk mblidhen % 34% 12% 9% 6% 4% 0% 

 

Zona II Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sasia e gjeneruar e  mbetjeve ton/vit 2,422 2,434 2,446 2,459 2,471 2,483 

Mbledhja e mbetjeve ton/vit 0 1,217 1,468 1,598 1,730 1,987 

Mbetje që nuk mblidhen ton/vit 2,422 1,217 979 861 741 497 

% e mbetjeve që nuk mblidhen % 100% 50% 40% 35% 30% 20% 

         

Grafikët në vijim ilustrojnë ndryshimin e grumbullimit dhe largimit të mbetjeve, si dhe sasinë e 

mbetjeve që nuk mblidhen, rrjedhimisht që depozitohet në mënyrë të pakontrolluar nga viti 2015 në 

vitin 2020 ne ton/vit dhe në %. 
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Grafiku 7: Rritja e mbulimit me shërbim në bashkinë Kukës, 2016 - 2020. 

Llogaritjet e agreguara për të gjithë territorin e bashkisë Kukës na japin situatën si në tabelën 

përmbledhëse që vijon. 

Tabela 14: Projeksioni i grumbullimit të mbeturinave në bashkinë Kukës 2016 - 2020. 

Bashkia 

Kukës 

Operacioni Vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sasia e gjeneruar e  mbetjeve ton/vit 9,602 9,650 9,698 9,747 9,795 9,844 
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Mbledhja e mbetjeve ton/vit 4,746 7,560 8,049 8,421 8,743 9,348 

Mbetje që nuk mblidhen ton/vit 4,856 2,090 1,649 1,326 1,053 497 

% e mbetjeve që nuk mblidhen % 51% 22% 17% 14% 11% 5% 

Këto të dhëna është llogaritur që gjate 5 viteve të ardhshme, në terma absolutë, sasia e mbetjeve që 

gjenerohet në territorin e bashkisë Kukës në vitin 2020 është llogaritur në 9,844 ton/vit prej të cilave 

do të mblidhen rreth 95 % krahasuar më 46% që mblidhen aktualisht.  

Duhet të sqarohet që mbetjet që nuk do të grumbullohen i përkasin kryesisht fshatrave që aktualisht  

nuk aksesohen me rrugë në Zonën e II-të të shërbimit.  

Vlen të theksohet se treguesi i “Mbetjeve që nuk Mblidhen” ose i mbetjeve që do të vazhdojnë të hidhen 

në mënyrë të pakontrolluar do të ulet në nivele maksimale siç parashikohet në vetëm 5 % ose në vlerë 

absolute 497 ton/vit nga 9,844 ton /vit të totalit të gjeneruar në të gjithë territorin e bashkisë.  

Grafiku në vijim ilustron ecurinë e mbledhjes së mbetjeve kundrejt gjenerimit dhe sasisë së llogaritur 

të mbetjeve që nuk do të grumbullohen. 

  

Grafiku 8: Projeksioni i raportit të mbetjeve që gjenerohen dhe që nuk mblidhen në bashkinë Kukës, 

2016 - 2020. 
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Këto projeksione tregojnë për një plan ambicioz të bashkisë Kukës si dhe një rritje të ndjeshme të 

mbulimit dhe cilësisë së shërbimit të grumbullimit dhe transportit të mbeturinave. 

4.3.6 Projeksioni për reduktimin e mbetjeve nëpërmjet riciklimit dhe 

kompostimit  

Projeksioni i reduktimit të mbetjeve nëpërmjet ndarjes në burim dhe grumbullimit të diferencuar është 

llogaritur duke u bazuar në objektivat strategjike dhe detyrimet qe rrjedhin nga ligji “Për menaxhimin 

e integruar te mbetjeve, nr. 10 463, datë 22.09.2011, i ndryshuar dhe VKM –të nq zbatim të këtij ligji 

për mbetjet bashkiake.   

Bashkia Kukës do të synojë që në fund të vitit 2020 të reduktojë me 50 % sasinë e mbetjeve të 

riciklueshme (të thata dhe të njoma) që dërgon për trajtim përfundimtar në vend-depozitim. 

Treguesit e reduktimit të mbetjeve 

Për të realzuar objektivat per reduktimin e mbetejve, bashkia do të vendosë një standard të veçantë për 

çdo zonë shërbimi sipas tregueseve për Objektivin Specifik 3 si në paragrafin 4.1.3 më sipër.  

Në veçanti Zona e I-rë e shërbimit do të ndahet në dy nënzona, rrjedhimisht në dy standard, duke 

kushtëzuar kështu aplikimin e tre standardeve te ndryshme në të gjithë bashkinë.  

4.3.6.1 Projeksioni i reduktimit të mbetjeve nëpërmjet riciklimit 

Mbi bazën e treguesve të rezultateve si më sipër si dhe të objektivave strategjike kombëtare për 

reduktimin e mbetjeve nëpërmjet ndarjes në burim dhe nxitjes së riciklimit dhe kompostimit, janë 

llogaritur projeksionet që paraqiten më poshtë. 

Rezultati i agreguar për Zonën e I-rë: 

Tabela 15: Rezultati i agreguar për Zonën e I-rë. 

Zona I Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mbetje të riciklueshme të thata ton/vit 2,230 2,981 3,093 3,207 3,296 3,460 

Planifikuar për Riciklim ton/vit 0% 0% 22% 37% 50% 60% 

Sasia e Ricikluar ton/vit 0 0 673 1,188 1,658 2,072 

 

Grafiku në vijim ilustron sasinë e mbetjeve që do të riciklohen  në raport me totalin e projeksionit të 

mbetjeve që planifikohet të gjenerohen në Zonën e I-rë të shërbimit në bashkinë Kukës. 
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Grafiku 9: Projeksioni i mbetjeve që riciklohen në raport me mbetjet që gjenerohen, Zona I në bashkinë Kukës, 

2016 - 2020. 

Rezultati i agreguar për Zonën e II-të të bashkisë përsa i takon riciklimit paraqitet si në tabelën që 

vijon:  

Tabela 16:Rezultati i agreguar për Zonën e II-të të bashkisë. 

Zona II Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mbetje të riciklueshme të thata ton/vit 0 572 690 751 813 934 

Planifikuar për Riciklim ton/vit 0% 0% 0% 1% 1% 2% 

Sasia e Ricikluar ton/vit 0 0 0 9 12 15 

 

Në këtë zonë treguesit e riciklimit janë parashikuar më të ulët se sa në Zonën e I-rë. Kjo diferencë 

justifikohet nga niveli aktual i shërbimit, kushtet fizike dhe niveli i ulët i ndërgjegjësimit të popullsisë 

për të ushtruar ndarjen në burim të mbeturinave. Gjithsesi, bashkia do të synojë që në këtë zonë dhe në 

zonën rurale në përgjithësi të synojë reduktimin e mbetjeve nëpërmjet kompostimit individual. 

Grafiku më poshtë ilustron sasinë e mbetjeve që do të riciklohen në raport me totalin e projeksionit të 

mbetjeve që planifikohet të gjenerohen në Zonën e II-të të shërbimit në bashkinë Kukës. 
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Grafiku 10: Projeksioni i mbetjeve që riciklohen në raport me mbetjet që gjenerohen, Zona II, bashkia Kukës, 

2016 - 2020. 

Rezultati i agreguar për të gjithë territorin e bashkisë Kukës përmblidhen më tabelën dhe grafikun qe 

vijojnë. 
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Mbetje të riciklueshme të 
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Planifikuar për Riciklim ton/vit 0% 0% 18% 30% 41% 48% 

Sasia e Ricikluar ton/vit 0 0 673 1,196 1,671 2,087 

 

0

572

690
751

813

934

0 0 0 9 12 15

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Projeksioni i mbetjeve te ricikluara në raport me gjenerimin total 
të mbetjeve të riciklueshme të thata, (ton/vit) Zona II. Bashkia 

Kukës 2015-2020

Mbetje të riciklueshme të thata Sasia e Ricikluar



68 
 

 

Grafiku 11: Projeksioni i mbetjeve që riciklohen në raport me mbetjet që gjenerohen për riciklim, rezultati i 

agreguar, bashkia Kukës, 2016 - 2020. 

Sipas këtij plani në fund të vitit 2020 bashkia e Kukësit ka mundur të ndajë në burim për riciklim 2,087 

ton/vit ose 48 % të totalit të mbetjeve të riciklueshme.  

4.3.6.2 Projeksioni i reduktimit të mbetjeve nëpërmjet kompostimit 

Mbi bazën e treguesve të rezultateve si më sipër si dhe të objektivave strategjike kombëtare për 

reduktimin e mbetjeve nëpërmjet ndarjes në burim dhe nxitjes së riciklimit dhe kompostimit, janë 

llogaritur projeksionet që paraqiten më poshtë. 
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Rezultatet e reduktimit përmes ndarjes në burim dhe nxitjes së kompostimit për Zonën e I-rë synojnë 

indikatorët si më poshtë janë llogaritur: 

Tabela 18: Rezultatet e reduktimit përmes ndarjes në burim dhe nxitjes së kompostimit për Zonën e I-rë. 

Zona I Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mbetje të riciklueshme të njoma + mbetjet 

e tjera 

ton/vit 2,515 3,361 3,488 3,616 3,717 3,901 

Planifikuar për Kompostim ton/vit 0% 0% 18% 24% 31% 40% 

Sasia e Kompostuar ton/vit 0 0 619 884 1,161 1,565 
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Në Zonën e I-rë bashkia planifikon të nxisë kompostimin individual, veçanërisht në zonat rurale, duke 

filluar nga viti 2018 dhe në fund të planit (2020) të këtë arritur të kompostojë rreth 40 % ose 1,565 

ton/vit kundërt 3,901 ton/vit të mbetjeve të njoma që mund të kompostohen. 

Në mënyrë grafike këto të dhëna janë ilustruar në grafikun që vijon: 

 

 

Grafiku 12: Projeksioni i mbetjeve që kompostohen në raport me totalin e mbetjeve të biodegradueshme, Zona 

I-rë,  bashkia Kukës, 2016 - 2020. 

Zona II 

Rezultatet e reduktimit përmes ndarjen në burim dhe nxitjes së kompostimit për Zonën e II-të synojnë 

indikatorët si më poshtë janë llogaritur: 

Tabela 19: Rezultatet e reduktimit përmes ndarjen në burim dhe nxitjes së kompostimit për Zonën e II-të. 

Zona II Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mbetje të riciklueshme të njoma 

+ mbetjet e tjera 

ton/vit 0 645 778 847 917 1,053 

Planifikuar për Kompostim % 0% 0% 0% 34% 44% 49% 

Sasia e Kompostuar ton/vit 0 0.0 0.0 287.7 400.4 511.0 

Në Zonën e II-të bashkia planifikon të nxisë kompostimin individual, duke filluar nga viti 2018 dhe në 

fund të planit (2020) të këtë arritur të kompostojë rreth 40 % ose 511 ton/vit kundrejt 1,053 ton/vit të 

mbetjeve të njoma që mund të kompostohen. 
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Në mënyrë grafike këto të dhëna janë ilustruar në grafikun që vijon: 

 

Grafiku 13: Projeksioni i mbetjeve që kompostohen në raport me totalin e mbetjeve të biodegradueshme, Zona 

I-rë,  bashkia Kukës, 2016 - 2020. 

Rezultati i Agreguar, Bashkia Kukës 

Duke agreguar rezultatet e të dy zonave, në fund të planit, viti 2020, bashkia e Kukësit do të këtë 

mundur të kompostojë rreth 42% ose 2076 ton/vit të sasisë nga rryma e mbetjeve të njoma të 

kompostueshme. 

Tabela 20: Rezultati i Agreguar, Bashkia Kukës, 2015-2020. 

Bashkia 

Kukës 

Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mbetje të riciklueshme të njoma 

+ mbetjet e tjera 

ton/vit 2,515 4,007 4,266 4,463 4,634 4,954 

Planifikuar për Kompostim ton/vit 0% 0% 15% 26% 34% 42% 

Sasia e Kompostuar ton/vit 0 0 619 1,172 1,562 2,076 
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Grafiku 14: Projeksioni i mbetjeve që kompostohen në raport me mbetjet që gjenerohen për kompostim,  rezultati 

i agreguar, bashkia Kukës, 2016 - 2020. 

4.3.6.3 Projeksioni i rezultateve të reduktimit të mbetjeve 

Duke marrë në konsiderate operacionet e reduktimit nëpërmjet ndarjes në burim, mbledhjes së 

diferencuar si dhe nxitjes së riciklimit dhe kompostimit, bashkia e Kukësit ka projektuar të reduktoje 

42% të totalit të mbetjeve që gjenerohen në territorin e saj deri në vitin 2020. 

Tabela 21: Totalit të mbetjeve që gjenerohen në territorin e Bashkisë Kukës deri në vitin 2020. 

Bashkia 

Kukës 

Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totali  i mbetjeve që gjenerohen ton/vit 9,602 9,650 9,698 9,747 9,795 9,844 

Planifikuar për Riciklim ton/vit 0 0 673 1,196 1,671 2,087 

Sasia e Ricikluar % 0% 0% 7% 12% 17% 21% 

Planifikuar për Kompostim ton/vit 0 0 619 1172 1562 2076 

Sasia e  Kompostuar  % 0% 0% 6% 12% 16% 21% 

Planifikuar për reduktim ton/vit 0 0 1292 2368 3232 4163 

Sasia e reduktuar % 0% 0% 13% 24% 33% 42% 

Në terma absolut, sasia e mbetjeve qe synohet të reduktohet është vlerësuar në shumën 4,163 ton/vit 

duke filluar nga viti 2017.  
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Grafiku në vijim ilustron rrjedhën e procesit të reduktimit të mbetjeve nëpërmjet riciklimit dhe 

kompostimit kundrejt totalit të mbetjeve të llogaritura për harkun kohor 2016 – 2020. 

 

Grafiku 15: Projeksioni i reduktimit të mbetjeve,  rezultati i agreguar, bashkia Kukës, 2016 - 2020. 

4.3.6.4 Projeksioni për llogaritjen dhe shpërndarjen e kontenierëve 

Projeksioni dhe llogaritja e numrit të kontenierëve ka për qëllim shtrirjen dhe mbulimin me shërbim në 

të gjithë territorin e bashkisë. Krahas, nëpërmjet projeksionit për kontenierët, Plani synon që të llogarisë 

kostot kapitale, koston e zëvendësimit (amortizimit) dhe të mirëmbajtjes, si dhe shpërndarjen e tyre 

ndër vitet e zbatimit të Planit.  

Projeksioni dhe llogaritja e numrit të kontenierëve është bërë duke ka marrë në konsideratë edhe 

zbatimin e procesit të mbledhjes së diferencuar të mbetjeve në qytetin e Kukësit dhe Njësitë 

Administrative të Zonës së I-re të shërbimit. 

Projeksioni për llogaritjen e numrit të kontenierëve është bërë i mundur duke marrë në konsideratë: 

 Gjenerimin e mbetjeve, 

 Mbulimin me shërbim, 

 Përqendrimin e popullsisë sipas lagjeve dhe fshatrave, 

 Ndarjen në burim. 

Mbi bazën e konsideratave si më sipër, përcaktimi i numrit dhe vendosja e kontenierëve do të llogaritet 

duke ndjekur realizimin kohor të objektivave si dhe kriteret teknike si më poshtë: 

Zona e I-rë; 

Nënzona A – qyteti Kukës (përfshi lagjen Gostil): 

0

5000

10000

15000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Projeksioni i reduktimit të mbetjeve përmes riciklimit 
dhe kompostimit, bashkias Kukës, 2016 - 2020

Planifikuar për Riciklim Planifikuar pwr Kompostim

Planifikuar per reduktim Totali I mbetjeve qe gjenerohen



73 
 

1. Përcaktimi i pikave të vendosjes së kontenierëve në zonat e banuara merr në konsideratë 

distancën nga pika në pikë prej afërsisht 200 m. 

2. Mbushja e kontejnerit plot është llogaritur sa 70 % e peshës së sasisë maksimale prej 235 kg, e 

cila rezulton 165 kg/kontejner. 

3. Gjatë vitit 2016, për zonat urbane, qyteti Kukës, është përcaktuar vendosja e një numri minimal 

prej 2 kontenierësh për një pikë grumbullimi, për mbetje të pariciklueshme ose të përziera.  

4. Gjatë vitit 2017 e në vijim, për zonat urbane, qyteti Kukës, do të kalohet në grumbullimin e 

mbetjeve të ndarë në tre fraksione dhe është parashikuar që për çdo pikë grumbullimi të shtohet 

edhe një kontejner për mbetje të riciklueshme letër/karton, dhe për mbetje të tjera të 

riciklueshme. 

5. Në qytetin e Kukësit, frekuenca e grumbullimit të mbetejve do të jetë vazhdimisht 1 herë në 

ditë dhe 7 ditë/javë.  

Nënzona B – NJA-të Tërthore, Shtiqën, Shishtavec, Bicaj, Kolsh: 

1. Kontenierët do të vendosen ne grup, në pika grumbullimi të përshtatshme. 

2. Frekuenca e mbledhjes së mbetjeve 1 herë/javë. 

3. Gjatë vitit 2016 e në vijim të zbatimit të Planit, në zonat rurale (Njësitë e tjera Administrative) 

të bashkisë,  në varësi të shtrirjes së mbulimit me shërbim, numri i kontenierëve është llogaritur 

mbi bazën e sasisë së mbetjeve që gjenerohen minimalisht në një jave.  

4. Shtrirja e grumbullimit të mbetjeve të riciklueshme në zonat rurale parashikohet të fillojë vetëm 

në vitin 2018.  

Zona e II-të: 

1. Kontenierët do të vendosen ne grup, në pika grumbullimi të përshtatshme.  

2. Frekuenca e mbledhjes së mbetjeve 1 herë/javë. 

3. Nga viti 2016 – 2018 do të bëhet grumbullimi i pandarë i mbetjeve: 

4. Nga viti 2018 deri në vitin 2020 do të planifikohet dhe nxitet kompostimi i mbetjeve të 

biodegradueshme në mënyrë individuale ose mbi bazën e një familje fermeri. 

Mbi bazën e kritereve sa më sipër, me qëllim që të përcaktohet kërkesa për numrin e kontenierëve dhe 

kamionëve si dhe kostot respektive të grumbullimit dhe transportit, ky plan ofron një përllogaritje duke 

u bazuar në sasinë e gjeneruar të mbetjeve nga ana e popullsisë si dhe shtrirjes së shërbimit (mbulimit 

me shërbim) përgjatë viteve të zbatimit të Planit.  

4.3.6.5 Projeksioni i numrit të kontenierëve 

Duke u bazuar në kriteret dhe standardin e shërbimit si më sipër, Plani i Menaxhimit të Mbetjeve 

parashikon nevojën për 328 kontenierë në vitin 2016 (prej të cilëve 84 në qytetin Kukës) dhe 463 në 

vitin 2020 kontenierë në total për gjithë Bashkinë Kukës (prej të cilëve 152 në qytetin Kukës).  
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Tabelat në vijim paraqesin në mënyrë të përmbledhur numrin e kontenierëve sipas Planit të Menaxhimit 

të Shërbimit për qytetin e Kukësit (Nënzona A), zonën rurale (Nënzona B) për Zonën e I-rë të shërbimit, 

si dhe zonën rurale të kategorizuar si Zona II e shërbimit.   

Projeksioni merr në konsideratë ndarjen e mbetjeve në burim dhe grumbullimin e diferencuar sipas 

afateve të përcaktuara në Plan.  

Tabela 22: Kontenierë të planifikuar për bashkinë Kukës 2016 – 2020. 

Periudha 2016 2017 2018 2019 2020 

Kontenierë Kukës 

qytet 

NJA Kukës 

qytet 

NJA Kukës 

qytet 

NJA Kukës 

qytet 

NjA Kukës 

qytet 

NJA 

Kontenierë 84 245 152 267 152 269 152 275 152 311 

Kukës bashkia   328   419   421   427   463 

 

Grafiku në vijim pasqyron shpërndarjen e kontenierëve sipas viteve të periudhës së planifikuar për çdo 

zonë shërbimi. 

 

Grafiku 16: Shpërndarja e numrit të kontenierëve sipas zonave në periudhën e planifikuar. 

Në mënyrë të veçante, për qytetin e Kukësit, duke u bazuar në sasinë e mbetjeve dhe kriteret për 

shpërndarjen e kontenierëve, për grumbullimin e pa diferencuar, janë llogaritur të nevojshëm rreth 84 

kontenierë të cilët do të shpërndahen sipas tabelës në vijim: 
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Tabela 23: Kontenierë të planifikuar për bashkinë Kukës 2016. 

Nr. Njësia Lagje/Fshat 

Mbledhja e 

mbetjeve ton/ditë 

Nr. kontenierësh të 

llogaritur sipas mbulimit 

1 

Kukës 

NR1 1.67 11 

2 NR2 1.59 10 

3 NR3 1.85 12 

4 NR4 1.42 9 

5 NR5 1.81 12 

6 NR6 2.54 16 

7 L.R+ K.L 0.74 5 

8 Gostil 1.23 8 

9 Drinas 0.16 1 

Totali 13.02 84 

Harta në vijim ilustron shpërndarje e kontenierëve në qytetin e Kukësit për vitin 2016 për një mbulim 

100 % të gjithë sipërfaqes së qytetit. 

 

Figura 12: Harta e shpërndarjes së pikave të grumbullimit të mbetjeve në njësinë Kukës. 
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Figura 13: Harta e mbulimit sipas shpërndarjes së pikave të grumbullimit të mbetjeve në njësinë Kukës. 

Për njësitë e tjera administrative të Bashkisë Kukës, duke marrë në konsideratë sasinë e llogaritur të të 

mbetjeve të gjeeruara, numri dhe shpërndarja e kontenierëve për vitin 2016 është planifikuar si në 

tabelën që vijon. 

Tabela 24: Kontenierë të planifikuar për njësitë administrative në Bashkinë Kukës në vitin 2016. 

Njësitë administrative Gjenerimi i mbetjeve (ton/vit) Nr. Kontenierëve 2016 

Arrën 71.25 4 

Bicaj 795.99 62 

Bushtricë 65.41 7 

Grykë-Çajë 207.09 10 

Kalis 175.2 6 

Kolsh 128.48 10 

Mal Zi 549.54 24 

Shishtavec 588.44 27 

Shtiqën 505.39 13 

Surroj 264.79 12 

Tërthore 433.44 24 
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Topojan 405.3 16 

Ujmisht 321.55 16 

Zapod 362.08 17 

Totali 4,873.95 245 

 

Tabelat në Excel nëpërmjet të cilave janë llogaritur numri i kontenierëve për vitet e tjera te planit dhe 

për çdo Njësi Administrative sipas fshatrave do ti bashkëngjiten këtij dokumenti në format elektronik. 

4.3.6.6 Vendosja e kontenierëve në Pikat e Grumbullmit 

Kontënierët do të vendosen në pika grumbullimi me bazamant / platformë të sheshtë (asfalt, të shtruar 

me pllaka ose shtresë betoni që të mundësohet lëvisja e tyre dhe të ruhet gjendja e rrotave të cilat mund 

të dëmtohen lehtë kur kontenierët vendosen në sipërfaqe të pashtruara. Vendosja e kontenierëve mbi 

një platformë/bazament asfalit/betoni do të jetë një kusht teknik i detyrueshëm për bashkinë dhe 

operatorin e shërbimit.  

Në vijim është paraqitur një skicë e një platformë tip prej betoni që sugjerohet të ndërtohet kudo që do 

të vendosen kontenierët në një Pikë Grumbullimi dhe që nuk është paraprakisht e asfaltuar ose e shtruar 

me pllaka (rasti i një trotuari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Skica e një platforme “tip” prej betoni në një Pikë Grumbullimi për vendosjen e kontenierëve. 

Në varësi të numri të kontenierëve në cdo pikë, përmasat minimale dhe maksimale të platformës prej 

betoni rekomandohen: 

- Përmasat minimale: gjatësi 2ml – gjerësi 1,2 ml – lartësi 0.1 ml (Nr. i kontenierëve 1) - 2,4 m2 

pwr 1 kontenier  

- Përmasat maksimale: gjatësi 5 ml - gjerësi 1,2 ml – lartësi 0.1 ml (Nr. i kontenierëve 3-4) – 6.0 

m2.  
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Përmasat e platformës do të shtohen më 1,2 ml për cdo kontenier shtesë mbi numrin minimal të 

kontenierëve në një Pikë Grumbullimi.  

Kosto njësi e përafërt e ndërtimit të një platforme të tillë është rreth 1,300 – 1,500 Lekë/ m2 (përfshi 

gërmim, rrafshim dheu dhe betonim me armaturë d. 6mm dhe kuadrate 15 cm x 15 cm).   

Pika e Grumbullimit mund të rrethohet nga një mbulesë e cila do të ketë si qëllim, dekorimi por edhe 

që të kufizojën pamjen e kontenierëve vecanërisht për Pikat e Grumbullimit vendosura pranë njësive 

tregtare, por edhe mbulimin, pasi në Kukës, vecanërisht gjate dimirt ka reshje debore dhe shiu të cilat 

mund të dëmtojnë kontneierët dhe produktet e riciklueshme. 

Kosto e një mbulese të tillë varion nga 15,000 deri në 20,000 Lekë/copë. Foto në vijim orfon dy modele; 

modeli i parë që po aplikohet aktualisht në Kukës; modeli i dyte alternativ. Ne cdo rast bashkia mund 

të zgjedhi modele të tjera që i përshtaten më shumë kushteve specifike dhe mundësive financiare.  

 

Figura 14: Foto e njw mbulese dekorative/mbrojtwse në një Pikë Grumbullimi për vendosjen e kontenierëve. 

 Numri i kontenierëve në një Pikë Grumbullmi do të varijojë nga 1 (në zonat dhe kohën ku dhe kur nuk 

do të bëhet grumbullimi i diferencuar) deri në 3 – 4 ose më shumë, në varësi të sasisë së parallogaritur 

ose të vrojtuar të sasisë së mbetjeve që gjenerohen në zonën që mbulohet nga një Pikë Grumbullimi.  
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Figura 15: Modeli i vendosjes së kontneierëve në një Pikë Grumbullimi  

4.3.7 Frekuenca e ushtrimit të shërbimit  

Për realizimin e mbledhjes dhe transportit të mbetjeve është përcaktuar si varianti më i mirë opsioni që 

parashikon: 

 Mbledhjen dhe transportin e mbetjeve 1 herë/javë për fshatrat. 

Sistemi i mbledhjes fillon me fshatin e parë pasi niset kamioni nga vend-depozitimi duke 

ndjekur itinerarin me të përshtatshëm të mbledhjes se mbetjeve në fshatrat pasues deri ne fshatin 

e fundit (shiko Aneksin 3) ku më pas fillon transporti për në vend-depozitim. Me qëllim 

optimizimin e kostove, vetëm fshatrat e njësisë administrative Arrën dhe fshati Aliaj i njësisë 

administrative Surroj do të mblidhen një herë në muaj, për shkak të distancës së madhe rrugore 

dhe gjenerimit të vogël të mbetjeve. 

 Mbledhjen dhe transportin e mbetjeve 7 ditë/javë për të gjitha lagjet e qytetit. 

Sistemi i mbledhjes së mbetjeve fillon me lagjen e parë që ndodhet pranë vend-depozitimit dhe 

ndjek më pas rrugën më të shkurtër për në pikat e caktuara me kontenierë duke tentuar 

shmangien e rrugëve të bllokuara, ku duhet të kthehesh mbrapsht me përjashtim të rasteve kur 

është e nevojshme. 

4.3.8 Mjetet e grumbullimit dhe transportit 

Për mbulimin e të gjitha pikave të grumbullimit në të gjithë njësitë administrative të Bashkisë Kukës 

nevojiten 2 makina teknologjike me tonazh 12-15 ton. Në rastin kur ky shërbim do të ofrohet me 

sipërmarrje, këto mjetë do të sigurohen nga operatori privat, ndërsa nëse ky shërbim do të ofrohet nga 

bashkia, këto mjete do te sigurohen nga ky institucion. 

Gjate viteve të planit, nga momenti kur do të fillojë procesi i grumbullimit të diferencuar, në vitin 2018 

numri të mjeteve  do ti shtohet një mjet vetëshkarkues me kapacitet 6 – 8 dhe në vitin 2019 edhe një 

mjet tjetër vetëshkarkues me te njëjtin tonazh. Për arsye sigurie rekomandohet qe në dispozicion të 

shërbimit të vihet edhe një traktor me goma me fuqi 40-60 PH dhe karroceri që mund të përdoret për 

tërheqjen e mbeturinave ne kushte specifike gjate dimrit ose në pika ku futja e kamionëve teknologjik 

është e vështirë.   
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Tabela 25: Planifikimi i mjeteve për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave 2016 – 2020. 

  Kamion teknologjik Vetëshkarkues Traktor    

Vite/Mjete 12 ton Buldozer 4-6 ton 

40 - 60 

PH Totali 

            

2016 2 1    3 

           

2017     1 1 2 

            

2018     1   1 

            

2019           

            

2020           

Totali 2 1 2 1 6 

Në total, numri minimal i mjeteve për këtë shërbim në harkun kohor të planifikimit është 6 mjete, prej 

të cilave 5 për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave dhe 1 buldozer që do të operojnë në vend-

depozitimin në Suka Mamëz.  

4.4 Trajtimi i mbetjeve 

4.4.1 Mbetjet e pariciklueshme  

Plani i menaxhimit të mbetjeve propozon të vazhdohet depozitimi i mbetjeve të pariciklueshme në 

vend-depozitimin aktual, në Suka-Mamëz, duke qenë se ndërtimi i një lendfilli të ri në këtë zonë 

momentalisht nuk është i përballueshëm nga vetë bashkia. 

Është e domosdoshme që të investohet, në mënyrë që vendi aktual i depozitimit të kthehet në një vend- 

depozitim të kontrolluar duke plotësuar disa parametra mjedisore të domosdoshme për depozitimin e 

sigurt të mbetjeve urbane.  

Në lidhje me këtë kërkesë, në kuadër të këtij Plani është parashikuar një kosto përpunimi prej 500 

Leke/ton mbetje që depozitohen.  

Minimalisht do të kërkohet që në vend-depozitim të sigurohet rrethimi, eliminimi i zjarreve, ngjeshja 

dhe mbulimi i mbetjeve. Instalimi i një peshore në hyrje të venddepozitimit ose peshimi i mbetjve qe 
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grumbullohen përpara se ato të depozitohen në një peshore tjeter, do të përbënte një kërkesë e 

domosdoshme.  

Në mënyrë të veçante bashkia duhet të mbyllë dhe eliminojë hedhjen e mbetjeve inerte në vendin aktual, 

ndryshe Bregu mbi Bozhe, pasi ky vend është i papërshtatshëm dhe përbën një pikë të nxehtë mjedisore 

pasi është i vendosur mbi bregun e liqenit dhe të gjitha mbetjet që depozitohen aty përfundojnë në ujërat 

e liqenit. Bashkia mund të përdorë të njëjtin vend-depozitimi për mbetjet inerte si dhe për të tjerat. 

Materiali inert mund të përdoret gjithashtu si material për mbushje të rrugëve rurale të paasfaltuara për 

të ulur sadopak volumin që do të depozitohet në vend-depozitim.  

Kosto operacionalel dhe investimet për të normalizuar gjëndjen, respektivisht eleminimin e depozitimit 

Bregu mbi Bozhe dhe sigurimin e trajtimit në vend-depozitimine Suka Mamëz janë paraqitur në tabelën 

në vijim: 

Tabela 26: Kostot kapitale dhe të punës për mbylljen e Bregut mbi Bozhe dhe tratimin sanitar ne Suka Manëz 

Bregu mbi Bozhe     

Punime Njesia sasia Cmimi Shuma (Lekë) 

Germim dheu eskpavator op                     80                     4,000               320,000  

Transport dheu deri 10 km m3                  200                        500               100,000  

Mbjellje peme, gjelberim cope                  100                     1,000               100,000  

Totali                 520,000  

 

Suka Mamës     

Mjete Njesia  Sasia   Cmimi   Shuma (Lekë) 

Fadrome cope                       1            3,000,000           3,000,000  

Kompaktor cope                       1            3,800,000           3,800,000  

Rrethim i Vend-depozitimit ml                  500                     1,100               550,000  

FV peshore cope                       1            3,000,000           3,000,000  

Totali           10,350,000  

 

Nga shpenzimet si më sipër, kostot e trajtimin në vend-depozitimit ne Suka Mannës janë marrë në 

konsideratë dhe janë përfshirë në koston e llogaritur të shërbimit, për rrjedhojë janë reflektuar edhe në 

tarifën e shërbimit.  

Kostot e tjera nuk janw pwrfshirw nw llogaritjen e kostos sw shwrbimit, por janw menduar si investime 

tw bashkisw nga buxheti i saj ose donacione pwrtej kwtyre kostove tw shwrbimit.  

Në kuadër të një Plani rajonal për menaxhimin e mbetjeve në qarkun e Kukësit është e nevojshme që 

bashkia e Kukësit të negociojnë me Ministrinë e Mjedisit dhe Ministrinë e Transportit dhe 

Infrastrukturës për ndërtimin e një lendfill-i të ri dhe mbylljen e atij ekzistues.  
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4.4.2 Riciklimi i mbetjeve  

Në kushtet e nevojës për reduktimin, ripërdorimin nëpërmjet riciklimit të mbetjeve dhe në zbatim të 

legjislacionit të vendit dhe direktivave të BE, bashkia Kukës ka planifikuar që të aplikojë ndarjen në 

burim dhe mbledhjen e diferencuar të mbetjeve në skemën e integruar të menaxhimit të mbetjeve duke 

filluar nga viti 2017. 

Duke përdorur terminologjinë ligjore (VKM 418, datë 25.06.2014), dhe në analogji me raste te tjera, 

mbetjet e “riciklueshme të thata”(shiko përkufizimet më sipër), në të gjithë bashkinë Kukës përbëjnë 

rreth 47% të totalit ose rreth 2,230 ton/vit. Nga kjo sasi pjesën më të madhe të këtyre mbetjeve e përbën 

letra dhe kartoni ose 43 %, qelqi 36%, plastika 15% dhe metalet (jo ferroze ose kryesisht alumin) rreth 

6%. 

Nga projeksioni i gjenerimit të mbetjeve në tërësi, edhe sasia e mbetjeve të riciklushme, duke ruajtur 

të njëjtin raport në përbërje, në vitin 2020 do të rritet në 4,393 ton/vit krahasuar me 2,230 ton/vit në 

vitin 2015.  

Tabela 27: Projeksioni i mbetjeve te riciklueshme të thata 2016 – 2020. 

Emërtimi Vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Popullsia banorë 

      

51,888  

      

52,147  

       

52,408  

     

52,670  

     

52,934  

        

53,198  

Gjenerimi i mbetjeve ton/vit 9,602 9,650 9,698 9,747 9,795 9,844 

Mbetje të pariciklueshme të njoma 

+ mbetjet e tjera 53% 2,515 4,007 4,266 4,463 4,634 4,954 

Mbetje të riciklueshme të thata 47% 2,230 3,553 3,783 3,958 4,109 4,393 

Letër dhe karton 43% 959 1,528 1,627 1,702 1,767 1,889 

Plastikë 15% 335 533 567 594 616 659 

Qelq 36% 803 1,279 1,362 1,425 1,479 1,582 

Metale  6% 134 213 227 237 247 264 

Planifikuar për Riciklim % 0% 0% 18% 30% 41% 48% 

Sasia e Ricikluar ton/vit 0 0 673 1,196 1,671 2,087 

 

Duke filluar nga viti 2018 pjesë e procesit të riciklimit për efekt reduktimin e mbetjeve, do të jetë edhe 

kompostimi individual ose përndryshe riciklimi i mbetjeve të “riciklueshme të njoma”, kryesisht në 

zonat rurale dhe në shtëpitë individuale me kopësht, të cilat kane ambiente për të kompostuar mbetjet 

ushqimore dhe ato të kopshtit.  

Tabela 28: Projeksioni i mbetjeve te riciklueshme të thata 2016 – 2020. 
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Emërtimi Vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Popullsia banorë 

      

51,888  

      

52,147  

       

52,408  

     

52,670  

     

52,934  

        

53,198  

Gjenerimi i mbetjeve ton/vit 9,602 9,650 9,698 9,747 9,795 9,844 

Mbetje të pariciklueshme të njoma 

+mbetjet e tjera 53% 2,515 4,007 4,266 4,463 4,634 4,954 

Planifikuar për Kompostim % 0% 0% 15% 26% 34% 42% 

Sasia e Kompostuar ton/vit 0 0 619 1,172 1,562 2,076 

  

Ndonëse nuk ka matje për të përcaktua sasinë aktuale të këtyre mbetjeve, planifikohet që sasia e 

mbetjeve që do të kompostohet të arrijë në 42% ose 2,076 ton/vit të mbetjeve të riciklueshme të njoma 

që do të gjenerohen në bashkinë e Kukësit.  

4.4.3 Ndarja e mbetjeve në burim, mbledhja e diferencuar dhe 

riciklimi 

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 të pariciklueshme (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.  
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Figura 16: Qendra për Selektim dhe Riciklimi (Lezhë) 

Qendra Selektimit do të shërbejë për depozitimin e përkohshëm të kësaj kategorie, ndarjen e tyre ne 

rryma të veçanta, paketimin dhe përgatitjen për tregun e industrisë së riciklimit. Shpenzimet e selektimit 

dhe përpunimit do të mbulohen nga te ardhurat prej shitjes së materialit të riciklueshem.   

Në kushtet e sasisë së kufizuar të mbetjeve që riciklohen, sipërfaqja maksimale e objektit qe do te 

destinohet për të ngritur këtë qendër duhet të jetë rreth 1000 m2 prej të cilave rreth 500 m2 truall dhe 

rreth 500 m2 sipërfaqe në funksion të objektit. 

Pajisjet bazë për ta bërë një objekt të tillë funksional për qëllimin do të jenë: 

- Një presë horizontale gjysëm-automatike (ose automatike) me transportier, 

- Një vinç pirun me bateri, 

- Një peshore e lëvizshme elektronike 500 deri 1000 kg 

Shërbimi brenda kësaj Qendre mund të organizohet sipas skemës qe vijon: 
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Figura 17: Skema e organizmit të Qendrës së Selektimit. 

Produkti i kësaj qendre do të jenë materialet e riciklueshme të ndara sipas kërkesave te tregut dhe që 

përbehen kryesisht në: 

1. Letër – karton; 

2. Plastike me densitet të lartë; 

3. Plastikë me densitet të vogël 

4. Metale, kryesisht alumin (kanoçe pijesh freskuese etj.), 

5. Qelq (pasi të jetë gjetur tregu i shitjes së këtij produkti 

Fotot në vijim ilustrojnë procesin dhe produktet nga selektimi dhe përgatitja për riciklim e materialeve 

qe janë mbledhur nëpërmjet sistemi të grumbullimit të diferencuar në bashkinë Lezhë). 
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Figura 18: Produktet e përpunimit dhe selektimti të mbetjeve të riciklueshme. 

4.5 Kostot dhe përfitimet nga procesi i reduktimit dhe ndarjes së 

mbetjeve për riciklim dhe kompostim 

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%.  

Reduktimi i mbetjeve ne afërsisht 50 % të totalit deri në vitin 2020 do te reduktoje kostot e transportit, 

të trajtimit dhe do të sjellë të ardhura nëpërmjet tregtimit të materialit të riciklueshëm që do të prodhohet 

nga mbledhja e diferencuar dhe selektimit.   

Ky plan përmban një analizë dhe një vlerësim të kostove dhe të ardhurave që lidhen me grumbullimin 

e diferencuar të mbetjeve të riciklueshme të thata. 

Shpenzimet për ngritjen dhe bërjen operacionale të kësaj qendër përfshijnë shpenzime kapitale dhe 

operacionale. 

Shpenzimet kryesore kapitale përfshijnë: 

Tabela 29: Shpenzimet kryesore kapitale. 

Ndërtimi Lekë 
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Rikonstruksioni/Ndërtimi i Qendrës së 

Selektimit 

        

7,000,000  

    

Pajisje   

Vinç pirun 840,000 

Presë horizontale 1/2 automatike ose 

automatike  

1,680,000 

Peshore e vogël dixhitale 500 – deri 1000 

Kg 

140,000 

Pajisje të tjera pune 140,000 

Totali investimeve 9,800,000 

Shpenzime të tjera përfshijnë kostot operative dhe te mirëmbajtjes, kostot administrative, administrimin 

vjetor te investimeve kapitale, fitimin e llogaritur 15% të operatorit të Qendrës, TVSH si dhe taksen 

mbi fitimin e operatorit. Për vitin 2017 këto shpenzime paraqiten si në tabelën në vijim: 

Tabela 30: Shpenzimet Operative dhe të Mirëmbajtjes 

Kosto Amortizimi Leke 

Kosto totale amortizimi 1,960,000 

    

Kosto Operative & Mirëmbajtje   

Totali Operativ & Mirëmbatje 1,296,000 

Kostot e Punëtorisë   1,176,576 

Kosto Total Operative & Mirëmbajtjes 2,472,576 

    

TOTAL I 4,432,576 

Kosto administrative [7% e kostove 

totale] 

310,280 

TOTAL II 4,742,856 

TVSH [20% e kostos totale] 948,571 

TOTAL III 5,691,428 

Fitim I parashikuar [15% e kostos totale] 853,714 

Tatim/fitim [15%] 128,057 

TOTAL IV 6,673,199 

  

Aktualisht, në tregun vendas, çmimet për shitjen e materialit te riciklueshëm i cili plotëson kushtet 

ndarjes dhe pastërtisë mesatarizohen si në tabelën që vijon. Duhet të vëmë në dukje se tregu i shitjes së 

qelqit është i kufizuar, kështu që në këtë vlerësim të ardhurat nga mbledhja e diferencuar dhe riciklimi 

i qelqit nuk janë konsideruar. 
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Lloji i materialit te riciklueshëm Çmimi Lekë/kg 

Letër/Karton 6 

Metale 80 

Plastike  20 

Qelq 0 

Mbi bazën e këtyre çmimeve si dhe përqindjeve të synuara të grumbullimit të diferencuara të 

materialeve te riciklueshme janë llogaritur të ardhurat e pritshme nga ky aktivitet. 

Nëse do të realizohen treguesit për objektivin specifik të reduktimit të mbetjeve, Tabela në vijim 

pasqyron në mënyrë të përmbledhur raportin e kostove dhe të ardhurave nga selektimi, përpunimi dhe 

tregtimi i mbetjeve te riciklueshme mbi bazën e çmimeve me të cilat operohet aktualisht në Shqipëri.  

Tabela 31: Raporti i kostove dhe të ardhurave nga selektimi, përpunimi dhe tregtimi i mbetjeve të 

riciklueshme. 

Zërat 2016 2017 2018 2019 2020 

Shpenzime 0 6,673,199 7,079,998 7,462,209 7,806,913 

Te ardhura 0 6,989,218 12,327,311 17,214,857 21,503,233 

Deficiti - Teprica 0 316,019  5,247,313  9,752,648  13,696,321  

 

Një pjesë e këtyre të ardhurave, duke hëqur fitimin e llogaritur të operatorit, mund të përdoren nga 

bashkia për shtrirjen e këtij procesi, edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetareve për reduktimin dhe 

ripërdorimin e mbetjeve si dhe përmirësimin në tërësi të cilësisë së këtij shërbimi.  

4.6 Depozitimi i Mbetjeve të Riciklueshme të Njoma dhe 

Kompostimi  

Duke filluar nga viti 2017 në qytetin e Kukësit dhe nga viti 2018 në Njësitë Administrative të Zonës së 

I-rë, dhe në të gjitha Njësitë e Zonës së II-të, bashkia e Kukësit do të promovojë kompostimin e 

mbetjeve te riciklueshme të njoma ose mbetjet e biodegradueshme ne dy nivele: 

1. Kompostimi individual ose në shkallë të vogël të organizuar mbi bazën e familjes fermere në 

zonat rurale të bashkisë ; 

2. Kompostimin voluminoz ose në shkallë të madhe të organizuar nga një operator i kualifikuar. 
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4.6.1 Kompostimi në shkallë të vogël 

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 e Zonës II por edhe në zonat e tjera rurale bashkia 

synon që të reduktojë të paktën 511 ton mbetje/vit në vitin 2020. 

Zona 

II 

Operacioni vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mbetje të riciklueshme të njoma +mbetjet e tjera ton/vit 0 645 778 847 917 1,053 

Planifikuar për Kompostim % 0% 0% 0% 34% 44% 49% 

Sasia e Kompostuar ton/vit 0 0.0 0.0 287.7 400.4 511.0 

Tabela 32: Kompostimi individual ose në shkallë të vogël i organizuar mbi bazën e familjes fermere 

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 i thatë ; 

- By jonxhe ; 

- Silazh ; 

- Mbetjet e kuzhinës shtëpiake  
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Figura 19: Mënyra alternative të kompostimit individual 

Në kushtet e familjes fermere ose kompostimit në shkallë të vogël, pajisjet minimale që kërkohen për 

të realizuar këtë lloj trajtimi përfshijnë: 

- Vendin e kompostimit 1.5 m x 1m x 1 m (hapësirë 1.5 m3) 

- Karroce dore -1 cope,  

- Cfurk -2 cope, 

- Lopatë -2 cope, 

- Termometër -1 cope, 

- Plastmasë – 30m 2 

- Sëpatë -2 cope 

- Kosë -2 cope 

- Veshje -1 komplet (kominoshe, çizme, doreza pune) 

 

Avantazhet kryesore të kësaj metode do të çojnë në: 

 

- Pakësimin e sasisë së mbetjeve të biodegradueshme që depozitohen dhe ul koston e trajtimit të 

mbetjeve 

- Problemin e mbetjeve në nivel fshati e kthen në një burim të dobishëm përfitimi në formë plehu 

(komposti) për veprimtarinë bujqësore;  

- Është një mënyrë e lirë dhe miqësore me mjedisin për të shndërruar mbetjet në materiale pa 

arome të keqe dhe të dobishme për bujqësinë. 

4.6.2 Kompostimi në shkallë të madhe 

Bashkia do ti kërkojë ofertueseve një ofertë për të realizuar kompostimin në shkallë të madhe për 

trajtimin e mbetjeve të riciklueshme të njoma në vend-depozitimin e Suka Mamëz.  
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Në kuptimin e VKM nr.608, datë 17.09.2014, “Për përcaktimin e masave të nevojshme për 

grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre” , kompostimi 

në shkallë të madhe do të synojë reduktimin e mbetjeve qe kërkojnë trajtim përfundimtar në lendfill 

duke i kthyer një pjesë të mbetjeve të riciklueshme të dobishme për tregun bujqësor. 

 

Bashkia Kukës synon qe duke filluar nga viti 2017 në qytetin e Kukësit dhe nga viti 2018 në të gjitha 

Njësitë Administrative të Zonës së I-rë të aplikojë mbledhjen e diferencuar të mbetjeve të riciklueshme 

të njoma dhe ose të përziera. Nëpërmjet kompostimit në shkallë të madhe bashkia synon qe ne vitin 

2020 të reduktoje sasinë e mbetjeve me 1,565 ton/vit.  

Tabela 33: Planifikuar për Kompostim, Zona I, 2015-2016. 

Zona I Operacioni Vitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mbetje të riciklueshme të njoma +mbetjet e tjera ton/vit 2,515 3,361 3,488 3,616 3,717 3,901 

Planifikuar për Kompostim ton/vit 0% 0% 18% 24% 31% 40% 

Sasia e Kompostuar ton/vit 0 0 619 884 1,161 1,565 

 

Ofertuesit do të parashikojnë dhe japin një ofertë për ndërtimin e një impianti kompostimi të tipit 

“Kavaletë”. Procesi i kompostimit me kavaleta të hapura dhe me përzierje ose “kthim” përfaqëson një 

metodë me teknologji të ulët i cili prodhon komposto uniforme si rezultat i dekompozimit aerobik, me 

lagie dhe përzierje, të mbetjeve të biodegradueshme qe realizohet duke kryer përzierjen nga jashtë 

brenda të grumbullit ose te kavaletës me mbetjet të biodegradueshme. Procesi përfshin:  

- ndarjen e mbetjeve të biodegradueshme nga ato të pariciklueshme (mbeturina plastike, metali 

etj.) 

- krijimin e kavaletave në formë trekëndëshi (gjerësi/basë deri 2-3 m, lartësi 1-1.5 m dhe gjatësi 

sa lejon vendi) 

- lagien periodike, 

- përzierjen periodike 

- prodhimin e kompostit.  

Në zona me reshje të shumta, për të ruajtur lagështirën e nevojshme, kavaleta mbulohet me 

plastmasë. 

Frekuenca e përzierjes ose kthimit të materialit në kavaletë zakonisht është: 

- 2 javët e para 2 – 3 kthime, përzierje; 

- Javën e tretë – 2 përzierje; 

- Javën e katërt dhe të pestë 1 përzierje në javë; 

- Javën e gjashte e ne vijim – 1 përzierje çdo 1 ose 2 jave 

Matarimi i kompostos kërkon 8 – 12 javë ndërsa procesi përfundimtar i pjekjes zhvillohet nga 12 

deri ne 30 jave. Produkti i këtij procesi është humusi ose komposti i cili tregtohet i hapur ose i 

paketuar në qese 5 deri 50 kg ose i hapur. 
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Figura 20: Mënyra dhe mjetet alternative të kompostimit voluminoz 
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Kostot kapitale kryesore lidhen me mjetet e renda si 1 fadrome me cmim mesatar ( i perdorur) rreth 

2,800,000 Leke, 1 makinë grirëse për të coptuar mbetjet  me vlerë të përafërt rreth 1,800,000 Lekë, 

përzierës me shnek me vlere ( i ri perfshire dhe nje traktor) afersisht rreth 3,200,000 Lekë, si dhe mjete 

te tjera si ne tabelen me poshte. 

 

Pervec kostove kapital, operatori do te shpennzoje kosto vjetore te llogaritura perafersisht ne 4,734,128 

Leke/vit. 

 

Pajisje  Leke 

Fadrome  2,800,000 

Makineri grirëse 1,800,000 

Përzierës – shnek me traktor 3.200.000 

Sitë e lëvizëshme  1,400,000 

Pajisje të tjera pune 140,000 

Totali investimeve 9,340 ,000 

  

Kosto Amortizimi 750,000 

  

Kosto Operative dhe Mirembajtje Leke/vit 

Kosto Operative dhe Mirembajtje 672,000 

Punëtorë të Qendrës së Kompostimit 1,176,576 

Total Kosto Operative & Mirëmbajtje 2,472,576 

TOTAL I 3,144,576 

Kosto administrative [7% e kostove totale] 220,120 

TOTAL II 3,364,696 

TVSH [20% e kostos totale] 672,939 

TOTAL III 4,037,636 

Fitim i parashikuar [15% e kostos totale] 605,645 

Tatim/fitim [15%] 90,847 

TOTAL IV 4,734,128 

 

Këto kosto janë relative dhe orjentuese në varësi të llojit të paisjeve dhevlerës nëse janë të përdorura 

ose të reja. 

 

Bashkia do të ofrojë një sipërfaqe toke rreth 03, - 0.5 ha ku ofertuesi i suksesshëm do ti kërkohet të 

realizojë kompostimin e mbetjeve të riciklueshme të njoma pasi ato të jenë ndarë nga mbetjet e 

pariciklueshme në rastin kur këto grumbullohen të pandara.  
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Procesi i kompostimit do të përfundojë me prodhimin e humusit që do të tregtohet për përdorim familjar 

ose bujqësor në shkallë të gjerë. Cmimi aktual i 1 qese me humus qe perdorer gjeresisht eshte 70 

Leke/qese (5 kg). Te adhurat nga shitja e kompostit do te mbuloje kostot kapitale dhe ato operative 

vjetore. 

4.7 Plani i Menaxhimit Financiar 

4.7.1 Kosto e shërbimit të grumbullimit, transportit, trajtimit të 

mbeturinave 

Kosto e realizimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve i ndarë për secilin operacion përfshin:  

a. Kosto Operative (koston e mirëmbajtjes së pajisjeve dhe mjeteve, si dhe koston e punës për 

grumbullimin, transportin, depozitimin) 

b. Kosto Kapitale (pajisje dhe makineri)  

c. Koston Administrative (drejtimi dhe menaxhimi),  

d. Kosto te tjera, përfshi taksat dhe fitimin e llogaritur për operatorin e shërbimit. 

Llogaritja e këtyre kostove është bërë në përputhje më Planifikimin Teknik dhe Operacional për 

shtrirjen e shërbimit,  procesin e ndarjes se mbetjeve ne burim dhe mbledhjen e diferencuar sipas zonave 

të shërbimit duke u bazuar në metodën e Kostos Totale të Kontabilizuar.    

Modeli i llogaritjes së Kostove Totale të Kontabilizuara për vitin 2016 është paraqitur në Aneks 1 

bashkangjitur këtij dokumenti.   

Duke marrë në konsideratë përdorimin e KTK si metodën baze për  llogaritjen e kostove kapitale si dhe 

projeksionet për mjetet kryesore, kontenierë, mjete transporti, si dhe mjetet për pajisjet e Qendrës se 

Selektimit të cilat janë paraqitur më sipër, si dhe kostot operative dhe të mirëmbajtjes, janë bërë 

llogaritjet vjetore 2016 – 2020 të kostos totale për shërbimin e grumbullimit, transporti dhe trajtimit të 

mbetjeve në bashkinë Kukës.  

Llogaritja e kostove merr gjithashtu në konsiderate shtrirjen e shërbimit sipas viteve dhe futjen, e më 

tej, shtrirjen e grumbullimit të diferencuar duke fillua nga viti 2017 në qytetin e Kukësit, dhe në vitet 

që pasojnë në Njësitë e tjera Administrative.   

Llogaritja e kostove presupozon që shërbimi do të kryhet nga një operator privat i cili do të zgjidhet 

nëpërmjet proceduarve ligjore të prokurimit publik, për këtë arsye përveç kostove administrative janë 

llogaritur edhe Fitimi i parashikuar 7%, Tatimi mbi Fitimin 15% si dhe TVSH. 

Tabela në vijim paraqet në mënyrë të përmbledhur koston e shërbimit për periudhën 2016 – 2020.  
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Tabela 34: Kostoja totale e grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve në bashkinë Kukës 2016 – 2020. 

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

  Kukës 

Qytet 

NjA Kukës 

qytet 

NjA Kukës 

qytet 

NjA Kukës 

qytet 

NjA Kukës 

qytet 

NjA 

KOSTO DIREKTE           

Kosto mirëmbajtje 544,200 544,200 902,200 544,200 902,200 902,200 902,200 902,200 902,200 902,200 

Kosto amortizimi kamion 350,000 350,000 518,000 350,000 518,000 518,000 518,000 518,000 518,000 518,000 

Kosto amortizimi kazanë 588,000 1,708,000 1,064,000 1,869,000 1,064,000 1,883,000 1,064,000 1,925,000 1,064,000 2,177,000 

Kosto personeli 2,210,458 2,210,458 2,947,277 2,947,277 4,268,902 3,099,290 4,265,201 3,102,991 4,243,133 3,125,059 

Kosto transporti dhe 

mbledhje 

2,195,694 3,387,955 4,195,274 3,464,458 4,195,274 3,227,910 4,195,274 3,200,566 4,195,274 3,243,115 

Kosto depozitimi 2,375,808 1,259,172 1,265,474 1,363,359 1,271,802 982,607 1,278,161 993,365 1,284,551 1,139,239 

Kosto edukimi 

(Ndërgjegjësim i 

popullsisë) 

356,634 643,366 356,634 643,366 356,634 643,366 356,634 643,366 356,634 643,366 

TOTALI I (Kosto 

Direkte/Lekë) 

8,620,793 10,103,151 11,248,858 11,181,661 12,576,810 11,256,373 12,579,469 11,285,488 12,563,792 11,747,979 

KOSTO INDIREKTE           

Kosto faturimi 35,663 64,337 35,663 64,337 35,663 64,337 35,663 64,337 35,663 64,337 

Kosto administrative 779,081 915,074 1,015,607 1,012,140 1,135,123 1,018,864 1,135,362 1,021,484 1,133,951 1,063,108 

TVSH 1,887,108 2,216,512 2,460,026 2,451,627 2,749,519 2,467,915 2,750,099 2,474,262 2,746,681 2,575,085 

Fitimi i parashikuar (7% 

sh. Totale) 

792,585 930,935 1,033,211 1,029,684 1,154,798 1,036,524 1,155,042 1,039,190 1,153,606 1,081,536 

Tatim/fitim [15%] 118,888 139,640 154,982 154,453 173,220 155,479 173,256 155,878 173,041 162,230 

TOTALI II  (Kosto 

Indirekte/Lekë) 

3,613,325 4,266,498 4,699,488 4,712,240 5,248,323 4,743,118 5,249,422 4,755,151 5,242,942 4,946,296 

TOTAL I-II   12,234,118 14,369,650 15,948,346 15,893,900 17,825,134 15,999,491 17,828,891 16,040,639 17,806,734 16,694,276 

Kosto/ton 2,575 5,706 3,340 5,829 3,714 2,384 3,696 2,367 3,673 2,151 

Kosto/banorë 658 428 853 471 949 472 944 471 939 488 



 

96 
 

Në mënyrë të përmbledhur kosto e shërbimit të grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve në 

bashkinë Kukës paraqitet si në tabelën që vijon: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kukës      

12,234,118  

    

15,948,346  

    

17,825,134  

   

17,828,891  

          

17,806,734  

Njësitë 

Administrative  

     

14,369,650  

    

15,893,900  

    

15,999,491  

   

16,040,639  

          

16,694,276  

 

Bashkia Kukës 

     

26,603,768  

    

31,842,247  

    

33,824,625  

   

33,869,530  

          

34,501,010  

Tabela 35: Kosto totale e shërbimit të grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve 2016-2020 në 

bashkinë Kukës. 

Zbatimi i Planit në këto kushte gjeneron një kosto mesatare për njësinë e peshës së mbetjeve prej 3,544 

Leke/ton ose 667 Lekë/banorë të cilat shpërndahen për çdo vit të planit siç janë ilustruar në grafikët qe 

vijojnë: 

 

Grafiku 17: Kosto/ton mbeturina te grumbulluara, transportuara dhe trajtuara 2016 – 2020. 
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Grafiku 18: Kosto/banorë për shërbimin e grumbullimit, transportit dhe trajtimit 2016 – 2020. 

4.7.2 Metoda e llogaritjes së kostove kapitale  

Kostot kapitale përfaqësojnë kostot e investimeve për pajisje, kryesisht kontenierë dhe kamionë të cilët 

do të përdoren për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve. 

Llogaritja e kostove kapitale është bërë mbi bazën e metodës së Kostos Totale të Kontabilizuar (KTK) 

(Full Cost Accounting). Sipas kësaj metode shpenzimet kapitale shpërndahen për gjatë jetës së 

vlefshme (amortizimit vjetor sipas ciklit të përdorimit) të pajisjeve/makinerive për të bërë rikuperimin 

e tyre gjatë periudhës së amortizimit 5-7 vjet për kontenierët metalikë dhe 7 – 10 vjet për makinat e 

grumbullimit të mbetjeve. 

Kostot kapitale për këto mjete dhe pajisje janë llogaritur në basë të standardit dhe shtrirje së shërbimit 

në harkun e viteve 2016 – 2020 dhe paraqiten si në Tabelën # 36 ne faqen që vijon. 

Kosto totale kapitale vleresohet rreth 46,560,000 Leke, ose 337,331 EURO, prej të cilave rreth 75% 

vetëm në vitin 2017.  

4.7.3 Kosto të tjera 

Përveç kostove operative, të mirëmbajtjes, kapitale dhe administrative, realizimi i shërbimit kërkon 

edhe disa kosto të tjera të cilat janë kosto ndihmëse dhe që shoqërojnë këtë shërbim. Të tilla kosto 

janë: 

- Kostot për edukimin dhe ndërgjegjësimi,  

- Kostot e faturimit dhe të grumbullimit të ardhurave 
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Capital costs   2016 2017 2018 2019 2020 
Tot
al 

Totali (Leke) 

Kukës Nr  Vlera Nr Vlera Nr Vlera Nr  Vlera Nr  Vlera     

Truks 1 3,500,000 1 2,100,000 0 0         2 5,600,002 

Containers 84 2,940,000 68 2,380,000 0 0 0 0 0   152 5,320,000 

Recycling/composting    Total 9,800,000   9,250,000           19,050,000 

TOTAL Kukes  6,440,000   14,280,000   9,250,000 0 0 0 0   29,970,002 

Other Zone I       

Truks 1 3,500,000     1 2,100,000           5,600,000 

Containers 133 4,655,000 0 0 17 595,000 2 70,000 19 665,000 2 5,985,000 

Total Zona I   14,595,000   14,280,000   11,945,000   70,000   665,000   41,555,002 

Zone II       

Truks   0                 0   

Containers 111 3,885,000 23 805,000 15 525000 4 140,000 17 595,000 140 5,950,000 

Total Zona II   3,885,000   805,000   525,000   140,000   595,000   5,950,000 

Municipality Kukës Total        

Truks 2 7,000,000 1 2,100,000 1 2,100,000         4 11,200,000 

Containers 328 11,480,000 91 3,185,000 2 1,120,000 6 210,000 36 1,260,000 463 17,255,000 

Recycling/composting  0 Total 9,800,000   9,250,000           19,050,000 

Investments landfill  0 Total 10,350,000               10,350,000 

Closing of current dump site in 
Bregu mbi Bozhe  

1,000,000                   1,000,000 

Total   19,480,000   35,785,000   12,470,000   210,000   1,260,000   58,855,000 

Total Euro   141,159   259,312   90,362   1,522   9,130   426,486 

 

Tabela 36: Kostot Kapitale për grumbullimin, transportin dhe trajtimin e mbetjeve,  bashkia Kukës 2016 – 2020. 
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Në këtë plan është sugjeruar që në koston e shërbimit të llogariten edhe këto kosto si pjesë e kostos së 

përgjithshme të shërbimit. 

Rekomandohet që fushata e edukimit dhe ndërgjegjësimit si  dhe faturimi dhe mbledhja e të ardhurave 

të kryhen nga bashkia ose nga agjentë të tjerë të ndryshëm nga operatori i dhënies së shërbimit të 

grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve. 

Krahas, bashkia duhet të veprojë menjëherë për të ngritur një databazë më të dhëna të sakta përsa i 

takon klientëve familjarë, biznese dhe institucione.   

Kosto për ndërtimin e një databaze vlerësohen përafërsisht në rreth 2,000,000 Lekë.  

Këto kosto përfshijnë kontraktimin e një konsulenti që do të dizenjojë dhe ndërtojë bazën e të dhënave. 

Kostot për krijimin e kësaj databaze nuk janë përfshirë në koston e shërbimit pasi këto të dhëna do ti 

shërbejnë bashkisë edhe për shërbime të tjera. 

Baza e të dhënave në formatin e një programi kompjuterik do të azhurnohet çdo vit dhe mund të 

përdoret për faturimin e shërbimeve, taksave e të tjera qëllime në mënyrë që të shtrijë bazën e tarifë 

dhe tatimpaguesve dhe të ndihmojë në rritjen e të ardhurave nga tarifat dhe taksat vendore.  

4.8 Plani Financiar për Mbulimin e Kostove 

Qëndrueshmëria financiare e dhënies së shërbimit të grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve 

do të mbështetet në efektivitetin e organizimit dhe monitorimit, eficiencën e kostos si dhe në një sistem 

tarifimi të drejtë nëpërmjet të cilës do të synohet mbulimi i kostos totale të shërbimit.  

Sistemi i tarifimit do të bazohet mbi parimin “ndotësi paguan”, por njëkohësisht aftësinë dhe mundësinë 

e banorëve për të paguar si edhe në një shpërndarje të drejtë të peshës që secili nga grupet e klientëve 

do të mbajnë në krijimin e të ardhurave për mbulimin e kostos. 

Një sistem i qëndrueshëm financiar do të bazohet ne: 

1. Vendosjen e një sistemi të drejte tarifor dhe të drejtpërdrejte me qëllim mbulimin e kostos së 

plotë të shërbimit; 

2. Vendosjen e një sistemi efektiv për mbledhjen e të ardhurave. 

4.8.1 Sistemi tarifor 

Sistemi tarifor do të marrë në konsideratë ndarjen e klientëve në tre kategori kryesore dhe përbërësit e 

tyre: 

1. Familjarë 

a. Familjarë në qytet 

b. Familjarë në zona rurale (Njësitë Administrative) 
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c. Familjarë në skemën e ndihmës ekonomike dhe grupet në nevojë 

2. Bizneset: 

a. Biznes i madh 

b. Biznes i vogël (përfshi dhe biznesin ambulant); 

3. Institucionet 

Politikat e shpërndarjes së peshës për mbulimin e kostove të bashkisë bazohen në praktikat më të 

mira brenda dhe jashtë vendit. 

Këto praktika sugjerojnë që pjesa me e madhe e të ardhurave për mbulimin e kostos do të bazohen në 

parimin “gjeneruesi më i madh mbulon pjesën më të madhe të kostos”. Rrjedhimisht pjesa me e 

madhe e kostos do të mbulohet:  

- 65% nga kategoria e klientit “Familjar”,  

- 25% nga kategoria e klientit “Biznese” dhe  

- 10% nga kategoria e klientit “Institucione”.  

Në politikat tarifore të bashkisë nga kategoria e klientit “familjar” do të veçohen:  

- Nënkategoria e familjeve në qytetin e Kukësit; 

- Nënkategoria e klientit “familjar” në zonat rurale 

Nënkategoria e klientit “familjar” në zonat rurale do të këtë tarifë më të ulët se sa nënkategoria e 

klientit “familjar” në qytetin e Kukësit pasi standardi dhe kostot e shërbimit janë të ndryshme.   

Po ashtu, nënkategoria e familjeve qe trajtohen në ndihmë ekonomike dhe grupet e tjera në nevojë si 

në qytet ashtu edhe ne zonën rurale do të ngarkohen me 50% të tarifës për kategorinë “familjarë”. 

E njëjta politikë tarifore do të ndiqet edhe për bizneset, të cilat për këtë qëllim do të ndahen me tarifa 

të ndryshme në dy nënkategori, rrjedhimisht: 

1. Biznes i madh, dhe 

2. Biznes i vogël dhe personat fizik ose profesionet e lira 

Mbi bazën e politikave si më sipër janë parashtruar, tarifat e shërbimeve për kategorinë e klientit 

“familjar” janë paraqitur si në tabelën që vijon: 

 

Tabela 37: Tarifat për kategorinë e klientit “familjarë”. 

Kategoria “Familjarë” 2016 2017 2018 2019 2020 

Tarifa familje Kukës qytet 2,745 3,323 3,465 3,245 3,046 

Tarifa familje NE Kukës qytet  1,372 1,661 1,732 1,623 1,523 

Tarifa familje NJA Zona II 1,817 1,867 1,376 1,296 1,271 

Tarifa familje NE në NJA Zona II 909 933 688 648 636 



102 
 

Tarifa familje NJA Zona I (pa Kukësin 1,817 1,867 2,110 1,978 1,930 

Tarifa familje NE në NJA Zona I (pa Kukësin) 909 933 1,055 989 965 

Bazuar mbi peshën e mbulimit të kostos nga bizneset në masën 25% të kostos totale, tabela në vijim 

paraqet tarifat për kategorinë “biznese” të ndara në biznes  i vogël dhe biznes i madh. 

Tabela 38: Tarifat për kategorinë e klientit “biznese”. 

Tarifa Kategoria “Biznese”  2016 2017 2018 2019 2020 

Tarifa bizneset e mëdha 42,840 48,071 48,060 45,450 43,861 

Tarifa biznesi vogël 7,140 8,012 8,010 7,575 7,310 

Bazuar mbi peshën e mbulimit të kostos nga kategoria “institucione” në masën 10% të kostos totale, 

tabela në vijim paraqet tarifat për kategorinë “institucione”:  

Tarifa Kategoria “Institucione ”  2016 2017 2018 2019 2020 

Tarifa institucione 52,164  62,436  66,323  66,411  67,649  

 

4.8.2 Planifikimi i të Ardhurave  

Planifikimi i të ardhurave nga tarifat e shërbimit bazohet mbi numrin aktual te kategorive të klientëve 

si dhe normën aktuale të mbledhjes së të ardhurave nga këto grupe klientësh.  

Për klientin “Familjar” planifikimi i të ardhurave merr në konsideratë faktin se rritja e nivelit të faturimit 

dhe arkëtimit do të bëhet në mënyrë graduale nga viti në vit përgjatë kohës së zbatimit të Planit duke 

filluar me 70% ne vitin 2016 dhe duke arritur në 90% ne vitin 2020.   

Planifikimi i të ardhurave në kuadër të këtij Plani për bizneset dhe institucionet është ndërtuar mbi 

supozimin e faturimit dhe mbledhjes së të ardhurave në masën 100% për të gjitha vitet e Planit. 

Tabelat në vijim ilustrojnë të ardhura për çdo kategori klientësh. 

1. Kategoria familjarë 

Kategoria familjarë 2016 2017 2018 2019 2020 

Norma e mbledhje se tarifës 70% 75% 80% 85% 90% 

Të ardhura te vlerësuara 

(Lekë/vit) 

17,292,449 20,697,460 21,986,006 22,015,194 22,425,656 

% mbulimit te shpenzimeve 65% 65% 65% 65% 65% 

Tabela 39: Kategoria familjarë 
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2. Kategoria Biznese 

Kategoria Biznese 2016 2017 2018 2019 2020 

Norma e mbledhjes 75% 80% 85% 90% 95% 

Të ardhura te vlerësuara (Lekë/vit)      6,650,942    7,960,562        8,456,156     8,467,382      8,625,252  

% mbulimit te kostos  25% 25% 25% 25% 25% 

Tabela 40: Kategoria Biznese 

 

3. Kategoria Institucione 

Kategoria Biznese 2016 2017 2018 2019 2020 

Norma e mbledhjes 100% 100% 100% 100% 100% 

Të ardhura te vlerësuara (Lekë/vit) 2,660,377 3,184,225 3,382,462 3,386,953 3,450,101 

% e mbulimit të kostos 10% 10% 10% 10% 10% 

Tabela 41: Kategoria Institucione 

4.8.3 Mbulimi i kostove 

Llogaritjet e tarifave dhe të ardhurave të vlerësuar sipas këtij Plani synojnë mbulimin 100% e Kostos 

Totale të shërbimit krahas shtrirjes dhe përmirësimit të standardit për gjate 5 viteve të zbatimit.  

Në tabelën që vijon janë paraqitur kostot dhe të ardhurat e planifikuara, dhe sipas këtij Plani ato 

mbulojnë njëra tjetrën pa rezultuar në deficit apo tepricë financiare. 

Mbulimi i kostos 2016 2017 2018 2019 2020 

Te ardhurat 2016 - 2020 26,698,773 31,952,754 33,939,008 33,981,391 34,612,519 

Kostot 2016 - 2020 26,603,768 31,842,247 33,824,625 33,869,530 34,501,010 

Deficiti (teprica) e mbulimit të 

kostos nga të ardhurat 

- - - - - 

 Tabela 42: Kostot dhe të ardhurat e planifikuara 2016-2020. 

4.8.4 Subvencionimi për Mbulimin e Kostos së Plotë 

Nëpërmjet zbatimit të këtij Plani, bashkia Kukës synon mbulimin e kostove nga të ardhurat prej tarifave 

të këtij shërbimi.  

Politikat subvencionuese të bashkisë synojnë të mbështesin shtresat e popullsisë në nevojë, kryesisht 

ato që trajtohen në Skemën e Ndihmës Ekonomike si në qytet ashtu edhe në zonat rurale. Kjo politikë 

subvencionimi realizohet brenda skemës së propozuar në këtë Plane për “Tarifat” dhe “Të Ardhura”, e 
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cila përndryshe do të quhet subvencionimi “Ndërmjet kategorive”. Kjo do të thotë se ulja me 50 % e 

tarifës për shtresat në nevojë si një nënkategori e kategorisë “Familjarë” i ngarkohet pjesës tjetër të 

kësaj kategorie me tarifë të plotë.   

Bashkia mund të aplikoje forma të tjera subvencionimi: 

1. Reduktimin e peshës në % të mbulimit të kostos nga kategoria e klientëve “Familjarë”; 

2. Reduktimi në % më të ulët se 50% të tarifës për shtresat në nevojë në nënkategorinë përkatëse 

të familjarëve; 

3. Reduktimin e tarifës për kategorinë “Familjarë” në zonat rurale. 

4. Ulja e tarifave dhe e planit të mbledhjes së të ardhurave në nivelin e mbulimit të kostos 

operacionale dhe të mirëmbajtjes. 

Në të gjitha rastet diferenca në të ardhura që do të rrjedhë për efekt të aplikimit të njërës prej ose 

kombinimit të disa prej mënyrave të subvencionimit si më sipër, do të mbulohet nga burime të tjera 

financiare nga buxheti i bashkisë.  

4.8.5 Vendosja e një Sistemi Efektiv për Mbledhjen e të Ardhurave 

 Krijimi dhe vendosja e një sistemi efektiv për mbledhjen e të ardhurave kërkon krijimin dhe bërjen 

funksionale të një skeme efektive për mbledhjen e të ardhurave që siguron një % sa më të lartë faturimi 

dhe pagese të tarifave.  

Skema e faturimit dhe mbledhjes së tarifave përfshin krijimin e mjeteve apo instrumenteve të 

nevojshëm: 

- Krijimin e një databaze të plotë për të gjitha kategoritë e klientëve; 

- Zbatimin e kuadrit ligjor dhe rregullator nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak; 

- Faturiminin e detyrueshëm dhe mbledhja e të ardhurave; 

- Një fushatë ndërgjegjësimi intensive e pasuar nga masa administrative ndëshkuese 

1. Krijimi i databazës për të gjitha kategoritë e klientëve (familjet, bizneset dhe institucionet 

Kjo masë kërkon krijimin e një regjistri bashkiak me të dhëna të sakta për të gjitha kategoritë e 

klientëve. Mbi bazën e këtyre të dhënave, bashkia duhet të ndërtoje një regjistër të dixhitalizuar i cili 

të mundësojë faturimin e klientëve dhe ndjekjen ë mbledhjes së pagesave për tarifat e shërbimit nga të 

gjitha kategoritë. 

2. Zbatimin e kuadrit ligjor dhe rregullator nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak 

Instrumentat për të mundësuar krijimin dhe zbatimin e kuadrit ligjore mund të jenë: 

-  Aprovimi i tarifave dhe masave për mbledhjen e të ardhurave si pjesë e paketës fiskale vjetore 

me vendim të Këshillit Bashkiak; 
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- Përcaktimi i politikave tarifore dhe subvencionuese për shërbimin e grumbullimit, transportit 

dhe trajtimit të mbetjeve; 

- Aprovimi dhe aplikimi i masave penalizuese për zbatimin e politikave dhe vendimeve të 

Këshillit Bashkiak;  

3. Faturimin e detyrueshëm dhe mbledhja e të ardhurave 

Bashkia duhet të përcaktojë instrumentet për faturimin dhe mbledhjen e tarifave. Këto instrumente 

mund të përfshijnë një ose të kombinuara disa prej tyre: 

- Faturimin dhe mbledhjen e tarifave nga vetë bashkia. Në këtë rast bashkia do të zbatojë një 

sistem të detyrueshëm faturimi për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve dhe të ardhurat mund 

të mblidhen nga ose nëpërmjet administratës lokale të taksave ose veçmas apo në mënyrë të 

kombinuar me sportele të veçanta, llogari bankare, shërbimit postar etj. 

- Faturimin dhe mbledhjen e tarifës së shërbimit për menaxhimin e mbetjeve nëpërmjet dhe së 

bashku me shërbimet e tjera si fatura e energjisë elektrike, telefonisë, ujësjellësit. Në këtë rast 

operatorët ekonomik që administrojnë këto shërbime ushtrojnë funksionin e agjentit tatimor në 

marrëveshje apo kontratë me bashkinë; 

- Potencialisht bashkia mund ta kontraktojë faturimin dhe mbledhjen e tarifave për këtë shërbim 

edhe në operatorë ekonomik privat. 

4.9 Fushata e ndërgjegjësimit dhe edukimit 

Krahas faturimit dhe mbledhjes së të ardhurave nga tarifa, fushata e ndërgjegjësimit dhe edukimit ka 

një rëndësi të veçantë në të gjithë kontekstin e shërbimit të menaxhimit integruar të mbetjeve. Kjo 

fushatë ka për qëllim që të bëjë qytetarët të ndërgjegjshëm dhe të mbështesin sistemin e vendosur nga 

Bashkia. 

Fushata e edukimit dhe ndërgjegjësimit nuk është një ngjarje e veçuar por një proces i vazhdueshëm që 

shtrihet përgjatë gjithë kohës ose përsëritet në mënyrë periodikë në harkun kohor të ushtrimit të 

shërbimit.  

4.9.1 Instrumentet tradicionale të ndërgjegjësimit dhe 

edukimit 

Kjo fushatë kombinon përdorimin e një ose disa instrumenteve me pak, shume ose pa kosto, të cilat 

mund të përfshinë: 

Tabela 43: Instrumentet e planifikuar për zbatimin e Planit në bashkinë Kukës. 

Me pak kosto Kosto mesatare  Kosto të lartë 



106 
 

Deklarata për shtyp   

Lajme    

Njoftim publik Fletëpalosje  Reklama ne TV, Radio 

Komunikimi i kalendarit të 

veprimeve 

Poster, Letër vetëngritëse Billbiards 

Shkrim në gazetë Publikim  i fakteve Citylights 

Spot TV, radiofonik Evente mediatike Evente mediatike 

Konkurs për postera Konferenca Firmë – Agjenasi Reklamash 

Në vijim, disa nga instrumentet e planifikuar për zbatimin e Planit në bashkinë Kukës. 

 

 

Figura 21: Instrumentet e planifikuar për zbatimin e Planit në bashkinë Kukës. 
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Figura 22: Fotot mbi aktivitete të cilat janë kryer në bashkinë Kukës në kuadër të hartimit të këtij Plani. 

Njoftimi Derë më Derë. 

Njoftimi derë më derë është një metodë efikase veçanërisht për të rritur pjesëmarrjen e qytetarëve në 

ndarjen e mbeturinave ne burim, riciklimin, kompostimit dhe pagesën e tarifës së shërbimit. Këto 

njoftime shoqërohen më fletëpalosje të cilat informojnë qytetarët për veprimet që kërkohet të kryejnë, 

për ndarjen e mbetjeve për riciklim, kompostim, orarin e hedhjes së mbetjeve në kontenierë, frekuencën 

e grumbullimit të mbetjeve nga kontenierët etj.  

 

Figura 23: Fotot ilustrojnë instrumente që janë përgatitur për tu përdorur në zbatim të këtij Plani 

Posterat në kamionët e pastrimit dhe kontenierët 

Në mjetet e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve dhe në të gjithë kontenierët vendose postera të 

cilët përmbajnë mesazhin “Mbani qytetin pastër” si dhe udhëzojnë qytetarët se si ti ndajnë dhe ku ti 

hedhin mbetjet sipas rrymave të riciklimit. 
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Figura 24: Fotot ilustrojnë instrumentet, mjetet e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve. 

Informimi i hershëm i qytetarëve dhe minimizimi i kundërshtimit nga qytetarët 

Bashkia do të përfshijë dhe informojë qytetarët që herët në hapat e para të diskutimit dhe aprovimit të 

Planit për Menaxhimin e Mbetjeve përfshi këtu edhe politikat për tarifat dhe masat zbatuese. Një 

prezantim i shkurtër i Planit do të behet në çdo Njësi Administrative me Pjesëmarrjen e grupeve të 

interesit dhe qytetarëve. Informimi paraprak dhe transparenca në vendimmarrje do të minimizojnë 

kundërshtimin e qytetarëve për të mbështetur bashkinë në këtë iniciativë.  

Faqja e internetit dhe mediat sociale 

Një link i posaçëm për Planin e Menaxhimit të Mbetjeve është krijuar dhe do të lidhet me faqen e 

internetit të bashkisë për të informuar qytetarët në lidhje me aktivitetet e zbatimit të Planit. Një person 

i caktuar për komunikimin me publikun do të kujdeset për përdorimin e facebook – ut të bashkisë për 

të informuar dhe përcjellë mesazhe por edhe për të marrë informacion nga qytetarët në lidhje me Planin 

në tërësi dhe aspekte të veçanta.  

Marrja e informacionit nga qytetarët  

Përveç se mediave sociale bashkia mund të organizojë periodikisht anketime për tërësinë e shërbimit 

të menaxhimit të mbetjeve por edhe për aspekte te veçanta si frekuenca e grumbullimi, cilësia e 

shërbimit, respektimi i orarit dhe i standardit, riciklimi, kompostimi etj. Anketimi mund të kryhet një 

herë në vit për një kampion prej 100 deri në 200 pjesëmarrës të shpërndarë në të gjithë territorin ose 

pjesë të veçanta të tij sipas dendësisë së popullsisë dhe problematikës që paraqet çdo zonë.  

 



109 
 

 

Figura 25: Fotot mbi aktivitete të cilat janë kryer në bashkinë Kukës në kuadër të hartimit të këtij Plani. 

4.9.2 Programi i Ndërgjegjësimit dhe Edukimit  

Bashkia do të krijojë Grupin e Ndërgjegjësimit dhe Edukimit ( GNE) si dhe të monitorimit për 

ndarjen e mbetjeve në burim dhe grumbullimin e diferencuar.  

Grupi do të përbëhet nga Bashkia, ARM, Drejtoria Arsimore, Universiteti, Dhoma e Tregtise dhe 

Industrise në Kukës, Qarku, Prefekti, ndonjë organizatë joqeveritare e sipkatur në aktivitete mjedisore 

dhe aktore te tjere. Në grup do të marrin pjesë nga një perfaqësues prej secilit nga institucionet. Grupi 

do të drejtohet nga Zvkryetari i bashkisë.  

Cdo antar i GNE do të jetë përgjegjës për të monitoruar ndarjen në burim dhe grumbullimin e 

diferencuar në rrethin/grupin e institucioneve që ata përfaqësojnë. 

Bashkia do të përfshijë studentet e universitetit dhe nxënësite viteve të katërta të gjimnazeve në një 

program të përbashkët për ndërgjegjësimin dhe edukimin e qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve 

në ndarjen e mbetjeve në burim dhe mbledhjen e diferencuar. 

Ndarja në burim dhe grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të riciklueshme 

Studentet dhe nxënësit në bashkëpunimme bashkinë do të hartojnë një program ndërgjegjësimi dhe 

edukimi për qytetin e Kukësit. Eksperienca e Kukësit pastaj do të shpërndahet edhe ne njësitë e tjera 

administrative.  

Programi do të përmbaje edukimin dhe ndërgjegjësimin shtëpi më shtëpi dhe biznes më biznes. 

Studentet dhe nxënësit në bashkëpunim me bashkinë njëkohësisht do të monitorojnë rezultatet e 

programit dhe ndarjen në burim.  
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Bashkia do të dizenjojë dhe prodhojë fletpalosjë në të cilat spjegohet ndarja në burim e mbetjeve të 

riciklueshme, llojet e mbetjeve që riciklohen dhe mënyrën e depozotimit të këtyre mbetejve në 

kontenierët respektive. 

Një grup i përbërë nga 3 studente-nxënës dhe një përfaqësues i bashkisë do të krijohet për të mbuluar  

një njësi të caktuar territoriale (lagje ose bllok) (numër të caktuar banesash). Grupi i N&E do të 

vizitojë cdo banesë, biznes dhe institucion për të informuar dhe dhënë njohuritë e nevojshme për 

procesin. 

Cdo Grup and antar i grupit do të pajisen me karten e identifikimit të firmosur nga kryetari I bashkisë.    

Grupet e Punës do të trajnohen paraprakisht për misionin e tyre dhe do të pajisen më fletpalosjet dhe 

qese nëpërmjet të cilave ato do të demonstrojnë ndarjen e mbetjeve në burim , përparësitë dhe efektet 

e minimizimit të mbetjeve nëpërmjet riciklimit.  

Grupet e punës do të monitorojnë ecurinë e ndarjes në burim dhe të hedhjes së mbetjeve në mënyrë të 

diferencuar në sistemin e kontenierëve të bashkisë.  

GNE do të analizojë rezultatete e këtij procesi cdo 1 deri në 3 muaj. Bashkia do të vendosë stimuj 

material simbolikë për ato grupe të cilat do të arrijnë rezultate më të mira në këtë proces.  

Kompostimi në komunitet 

Mbi bazën e kësaj eksperience, bashkia do të programojë ndërgjegjësimin dhe edukimin për 

kompostimin individual dhe në komunitet në zonat rurale të njësive administrative.  

Grupet e punës për ndërgjegjësimin dhe edukimin do të zhvillojnë të njëjtin proces dhe program për 

të inkurajuar fermerët në zonat rurale në procesin e kompostimit individual dhe atij në komunitet. 

Në këtë kontekst bashkia do të organizojë seminare ose takime të hapura të paktën 1 herë në 1 muaj, 

në fundjave në cdo fshat të NjA-ve. Banorët e fshatit do të ftohen të marrin pjesë në këto seminare të 

hapura ku do tju spjegohet kërkesa dhe rëndësia e kompostimit në komunitet. Për kët qellim do të 

organozohen disa grupe punë dhe një plan kalendarik aktivitetesh në mbështetje të këtij procesi.  

Këto aktivitete do të përfshihen në Planin e Aktiviteteve për zbatimin e Planit për Menaxhimin e 

Integuar të Mbëtjeve 2016 – 2020 në bashkinë Kukës.  

Periodikisht aktiviteti i GNE dhe i grupeve të punës në terren si dhe rezultatet e monitorimit do të 

pasqyrohet në median elektronike dhe atë të shkruar. 



111 
 

V. SISTEMI I MENAXHIMIT TË SHËRBIMIT  

5.1 Konsiderata të përgjithshme 

Aktualisht menaxhimi i shërbimit, përkatësisht, grumbullimi, transporti dhe trajtimi i mbetjeve në 

bashkinë Kukës ushtrohet si një organizim bashkiak, si pjesë e strukturës administrative të Drejtorisë 

së Shërbimeve.  

Ky organizim është multi – funksional pasi, përveç mbetjeve, ofron edhe shërbime të tjera si pastrimi 

gjelbërimi, dekori, etj. 

Sipas së njëjtës strukture, por i fokusuar vetëm në grumbullimin e mbetjeve, ky shërbim është ushtruar 

edhe në njësitë Bicaj dhe Kolsh, ndërsa nuk ka asnjë formë organizmi në njësitë e tjera. 

Praktikat në Shqipëri dhe vende të tjera tregojnë për ekzistencën e formave dhe instrumenteve të 

ndryshme manaxheriale dhe ligjore të cilat aplikohen në varësi të standardit të shërbimit dhe kushteve 

specifike të çdo vendi. Këto instrumente përfshijnë por nuk kufizohen në raste të tilla si: 

1. Një sektor apo drejtori në strukturën administrative të bashkisë dhe me buxhet të 

integruar në buxhetin e përgjithshëm të bashkisë; 

2. Një ndërmarrje bashkiake me strukturë dhe llogari apo buxhet të veçante nga bashkia; 

3. Një shoqëri tregtare (anonime, shpk etj.) me buxhet dhe strukture të pavarur; 

4. Me sipërmarrje private ose çdo formë tjetër të Partneritetit Publik de Privat si koncesion, 

shoqëri e përbashkët, etj.  

5. Një instrument që kombinon sipërmarrjen private me një sektor bashkiak për 

menaxhimin e aspekteve të veçanta të shërbimit, rrjedhimesh, ndarjen e aspekteve të 

shërbimit në: 

a. Grumbullim,  

b. Transport, dhe 

c. Trajtim.  

Zgjedhja për aplikimin i ndonjërës prej këtyre formave varet nga kushtet specifike të një bashkie. 

Kushtet specifike kushtëzojnë politikat e bashkisë. Këto kushte specifike përfshijnë, por nuk kufizohen 

në sa më poshtë: 

1. Kushtet gjeografike, 

2. Tipologjia e organizmit territorial, qendër e urbanizuar, zone rurale; 

3. Gjendja ekonomike, aftësia dhe vullneti i banorëve, bizneseve dhe institucioneve 

për të paguar tarifën e shërbimit. 

4. Mbulimi me shërbim; 

5. Standardi i shërbimit dhe praktikat për reduktimin e mbetjeve përmes riciklimit 

dhe kompostimit. 
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6. Kapacitetin financiar të bashkisë për të siguruar burime të mjaftueshme për 

financimin fillestar të investimeve kapitale; dhe  

7. Kapacitetin e bashkisë për ushtrimin e mekanizmave ligjore. 

5.2 Instrumenti juridik për menaxhimin e shërbimit në 

bashkinë Kukës 

Propozimi për zgjedhjen e instrumentit ligjor për menaxhimin e shërbimit të grumbullimit, transportit 

dhe trajtimit të mbetjeve bazohet mbi aktet ligjore9 si më poshtë e të tjera (Aneks 1) dhe në vendimin 

e Këshillit të Bashkisë Kukës. 

- 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar. 

- Ligji Nr.8094, datë 21.3.1996, “Për largimin Publik të Mbeturinave”; dhe 

- Ligji Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publiko privat”; 

- VKM Nr. 418 datë 25.06.2014, “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”; 

- VKM Nr. 608, datë 17.09.2014, “Për masat e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e 

mbetjeve bio si dhe  kriteter dhe afatet për pakësimin e tyre”;  

- Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar 

Zbatimi i këtij Plani është konsideruar të realizohet më sipërmarrje private, e kontraktuar nga bashkia 

për një përiudhe 1-5 vjecare. Sipërmarrësi privat ose operatori ekonomik privat do të zgjidhet me 

proceduren e tenderit të hapur në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

Prokurimin Publik”, i ndryshuar.   

Sipërmarrësi privat do të respektojë të gjitha specifikimet teknike të cilat bazohen mbi kërkesat e nenit 

23 “kushtet e garës” të ligjit Nr.8094, datë 21.3.1996, “Për largimin Publik të Mbeturinave”.  

Kjo kontratë lidhet pas zbatimit të një procedure prokurimi mbi bazën e fondeve që janë përcaktuar në 

buxhetin e bashkisë me vendimin e Këshillit Bashkiak. Kontrata lidhet për një afat jo më shumë se 5 

vjeçar. Neni 20 i ligjit Nr.8094, si më sipër.   

Për kontrata me afat më të gjatë, bashkia duhet ti referohet dhe të zbatojë dispozitat e ligjit nr. 125/2013 

Ndryshuar me Ligjin Nr.88/2014, “Për koncesionet dhe partneritetin publiko – privat; i ndryshuar.  

Kontrata me sipërmarrësin/operatorin privat do të përfshijë aktivitete si më poshtë:  

- Grumbullimin, fshirjen e territorit të pikës së grumbullimit, dezinfektimin, larjen e 

kontenierëve;  

                                                           
 

9 Aneks 1 bashkëlidhur ofron një pamje te përgjithshme të kuadrit ligjor që lidhet me menaxhimin e mbetjeve. 
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- Transportin e mbetjeve në vendgrumbullim;  

- Grumbullimin e diferencuar, transportin e mbetjeve të riciklueshme ne vendgrumbullim, 

selektimin dhe tregtimin e mbetjeve të riciklueshme; 

- Grumbullimin e diferencuar, transportin e mbetejve të ricikluesme të njoma (bio). Ngritjen, 

organizmin dhe funksionimin e njësisë së kompostimit ne venddepozitim dhe tregtimin e 

produktit nga kompostimi;  

- Trajtimin e mbetjeve të pariciklueshme në vendgrumbullim. 

Në mënyrë të përgjithshme skema e itinerareve për grumbullimin dhetransportin e mbetejve në 

bashkinë Kukës paraqitet si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Paraqitja skematike e itinerareve të shërbimit të grumbullimit dhe transportit te mbeturinave në 

bashkinë Kukës 2016 - 2020. 
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Frekuenca e grumbullimit të mbetjeve në qytetin e Kukësit do të jetë 7/7 harë në janvë (cdo ditë të 

javës).   

Frekuenca e grumbullimit të mbetjeve nga itineraret si më poshtë do të jetë 1 herë në javë. 

Sipas kësaj skeme, përveç qytetit Kukës, grumbullimi dhe transporti i mbetjeve nga njësitë e tjera 

administrative do të zhvillohet sipas 7 itinerareve te cilat përfshijnë: 

- Itinerari 1: Malzi; 

- Itinerari 2: Surroj – Kolsh – Arrën (1 here/muaj); 

- Itinerari 3: Kalis – Bushtrice – ½ Ujmisht – ½ Bicaj; 

- Itinerari 4: Grykë Çajë – ½ Ujmisht – ½ Bicaj; 

- Itinerari 5: Topojan – Shishtavec (pjesërisht); 

- Itinerari 6: Zapod - Shishtavec (pjesërisht) – Breglumë - Shtiqën; 

- Itinerari 7: Tërthore - Shtiqën 

 

 

Figura 27: Rrjeti i itinerareve për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve në bashkinë Kukës. 
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Harta më sipër paraqet në mënyrë të detajuar skemën e grumbullimit dhe itineraret e transportit për të 

gjitha njësitë në bashkinë Kukës. Numrat në paraqitjen skematike më sipër, përfaqësojnë itineraret e 

grumbullimit dhe transportit të mbetjeve deri në vend-depozitimin Myc-Mamëz. 

VI. SISTEMI I MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT 

Sistemi i Monitorimit dhe Vlerësimit (M&V) ka për qëllim që të sigurojë dhënien e shërbimit në 

cilësinë dhe standardin e përcaktuar, në mënyrë që ti përgjigjet nivelit të kënaqshmërisë së qytetareve 

dhe të jetë në përputhje më parimet mjedisore mbi të cilët është ndërtuar Plani. 

Monitorimi i shërbimit dhe i të gjitha aktiviteteve që lidhem me menaxhimin e mbetjeve do të sigurojnë 

kontrollin mbi shpenzimet dhe të ardhurat, përdorimin e burimeve njerëzore dhe teknike në mënyrë që 

plani i aktiviteteve të rishikohet dhe adaptohet në përputhje me kërkesat dhe koherencën e zhvillimit të 

bashkisë.  

6.1 Organizimi i ekipit të kontrollit dhe monitorimit  

Ekipi i monitorimit të shërbimit të grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbetjeve do të formohet 

nga: 

Bashkia:    Supervizori/Inspektori i Drejtorisë së Shërbimeve (1) 

Përgjegjës i drejtpërdrejtë për performancën e operatorit të shërbimit 

dhe i raporton Drejtorit të Shërbimeve Publike 

Supervizori/Inspektori i Drejtorisë së Shërbimeve për Vend-

depozitimin (1) 

Përgjegjës i drejtpërdrejtë për performancën e operatorit të shërbimit 

për trajtimin e mbetjeve në vend-depozitim dhe evidentimin të vend-

depozitimeve të pakontrolluara dhe i raporton Drejtorit të Shërbimeve 

Publike 

Njësitë Administrative:  Nëpunësi përgjegjës për shërbimet publike (1 për çdo NJA) 

Mbikqyrin cilësinë dhe standardin e shërbimit që ofrohet nga operatori 

në territorin e NJA-ve dhe i Raporton Administratorit të Njësisë dhe 

Drejtorit të Shërbimeve Publike 

Supervizimi i Pavarur: Supervizor i pavarur i kontraktuar nga bashkia (1)  

Kontraktohet nga bashkia;     
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Koordinon ndërmjet bashkisë dhe operatorit,  

I raporton Drejtorit të Shërbimeve Publike 

Operatori/Kompania:  Drejtuesi Teknik i Operatorit 

Kontraktohet nga bashkia; 

I raporton supervizorit dhe sa herë i kërkohet i raporton drejtpërdrejt 

Drejtorit të Shërbimeve Publike. 

6.2 Monitori i performancës së operatorit 

Monitorimi i Planit të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve dhe i kontratës së shërbimit bazohet mbi 

matjen e performancës për indikatorët e sasisë, cilësisë dhe eficiencës së kostos në përputhje me 

specifikimet në këtë Plan dhe në Specifikimet Teknike të kontratës së sipërmarrjes. 

Mbas aprovimit të PMIM në Këshillin Bashkiak, Plani i Veprimit do të shqyrtohen çdo vit, gjatë 

përgatitjes së buxhetit vjetor, në mënyrë që të përfshihen ndryshimet në koston e kryerjes së shërbimit 

dhe të shpenzimeve shtesë në ciklin e buxhetit. Rishikimi i krijon mundësinë drejtuesve të Bashkisë 

dhe Këshillit, të informojë dhe të argumentojë përpara qytetarëve se si është përmirësuar kryerja e 

shërbimit dhe se si janë përdorur burimet për të vazhduar trajektoren në rritje të përmirësimit të 

shërbimit. 

Për këtë, është e domosdoshme institucionalizimi i sistemit të monitorimit dhe raportimit. Ekipi i 

monitorimit, i cili hartoi planin e veprimeve, është përgjegjës edhe për monitorimin dhe zbatimin e tij. 

Rezultatet duhen raportuar pranë drejtuesve të Bashkisë, stafit, këshillit dhe komunitetit. Formati i 

raportimit mund të ndryshojë në funksion të dëgjuesve që u drejtohet. 

a) Raportimi përpara qytetarëve 

Është shumë e rëndësishme të shpallen publikisht rezultatet e performancës për qytetarët, që ata të 

shohin shërbimet që përfituan dhe se si po përdoren tarifat që paguajnë. Edhe rezultatet që rezultojnë 

negative nuk ndikojnë keq tek qytetarët, nëse shoqërohen me një plan përmirësimi të performancës në 

atë fushë. Rezultatet negative, në ndonjë rast, ndikojnë që edhe publiku të nxitet për të kontribuar në 

fushata pastrimi, në projekte zhvillimi vendore. 

b) Raportimi përpara menaxherëve 

Ky raportim, në mënyrë sistematike, është thelbësor për përdorimin e të dhënave të performancës, për 

ta përmirësuar atë. Për këtë qëllim, theksi nuk duhet vënë tek rezultatet, por edhe te produktet dhe 

rezultatet e ndërmjetme. Detajimi sipas zonave gjeografike do të ketë një rëndësi të veçantë, edhe për 

faktin e identifikimit të praktikave më të mira, për t’i zbatuar ato në fusha apo zona të tjera. 

c) Raportimi përpara këshillit  
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Raportimi i rezultateve përpara këshillit vendor, i ndihmon që të kuptojnë më shpejt se si po ecën 

Bashkia e Lezhës, çka e bën më të lehtë komunikimin e tyre me qytetarët. Anëtarët e këshillit, të prirur 

më shumë drejt rezultateve, se sa ndaj produkteve dhe mjeteve, mënyra e re e raportimit do t’i bëjë më 

të interesuar për të parë se si po ecin departamentet, në planin e realizimit të këtyre objektivave.  

Treguesit për indikatorët e performancës janë të orientuar sipas objektivave të PMIM dhe janë 

përmbledhur në paragrafin 4.1.3 të këtij Plani. 
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VII. PLANI I VEPRIMEVE PËR ZBATIMIN E PMIM NË BASHKINË KUKËS 2016 – 

2020. 

 

Nr. Projektet # Veprimet/hapat që do të realizohen Përgjegjësia Afati Kosto në vit 

 VITI 2016      

1 Hartimi dhe aprovimi i Planit 

për Menaxhimin e Integruar 

të Mbetjeve në Bashkinë 

Kukës. 

1.1 

 

1.2 

1.3 

 

1.4 

Prezantimi i PMIM në komisionin e 

këshillit dhe grupet e interesit. 

Aprovimi i PMIM nga Këshilli Bashkiak  

Aprovimi i PMIM në Këshillin e Qarkut 

Kukës. 

Krijimi i Grupit të Punës për 

Monitorimin e Zbatimit të PMIM. 

IKU, Bashkia 

 

Bashkia 

 

Bashkia 

 

Bashkia 

28/02/2016 

 

15/03/2016 

 

29/03/2016 

 

15/03/2016 

Pa kosto 

 

2 Hartimi i Specifikimeve 

Teknike dhe kushteve të 

kontratës për tenderin e 

shërbimit të menaxhimit të 

mbetjeve. 

2.1 

 

2.2 

Ngritja e Komisionit të Prokurimit dhe 

grupit të punës,  

Hartimi i Specifikimeve Teknike, 

përgatitja e dokumenteve te tenderit. 

Bashkia 

 

Bashkia, URI 

15/03/2016 Pa kosto 

3 Shpallja e tenderit për 

shërbimin e menaxhimit të 

mbetjeve. 

3.1 

 

3.2 

Ngritja e komisionit të vlerësimit të 

ofertave. 

Shpallja e tenderit për shërbimin e 

menaxhimit të mbetjeve. 

Bashkia 30/03/2016 

 

1/04/2016 

30 /05/2016 

Pa kosto 
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3.3  

Vlerësimi i ofertave dhe shpallja e 

fituesit dhe lidhja e kontratës.  

4 Zbatimi i kontratës për 

menaxhimin e mbetjeve. 
4.1 

 

 

4.2 

Organizmi i shërbimit në përputhje me 

specifikimet teknike dhe kushteve të 

kontratës. 

Supervizimi i organizimit të shërbimit 

dhe performancës së operatorit të 

kontraktuar. 

Bashkia, 

Operator 

Grupi i 

Supervizimit 

të Shërbimit 

1/06/2016 

 

Vazhdimisht 

Kosto vjetore 

sipas çmimit 

të kontratës 

(Vlera e 

përafërt sipas 

vlerësimit në 

PMIM 2016 

26,603,768 

Lekë 

5 Organizmi i fushatës së 

ndërgjegjësimit dhe 

edukimit. 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

5.3 

Përcaktim i instrumenteve dhe zbatimi i 

aktiviteteve për ndërgjegjësim dhe 

edukim (modelet e posterave, 

fletëpalosjeve, banera, citylight etj. janë 

prodhuar nga IKU). 

 

 

 

Aplikimi i projektit pilot për 

grumbullimin e diferencuar 

Krijimi i Grupit për Ndërgjegjësim dhe 

Edukim. Hartimi i programit të 

ndërgjegjesimit dhe edukimit me 

Bashkia 

 

 

 

 

 

 

Bashkia / 

Operatori 

1/05/2016 

 

 

 

 

 

 

1/10/2016 

Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimi të 

PMIM 

1,000,000 

Lekë (nga 

buxheti I 

bashkisë) 

Rivendosja e 

sistemit me 

tre kontenierë 

në një lagje të 

qytetit 

paraprakisht 

fillimit në 
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pjesmarrjen e universitetit, shkollave të 

mesme etj.   

 

shkallë të 

gjerë në janar 

2017 

6 Ngritja e Komisionit/Grupit 

të Supervizimit të Shërbimit.  

6.1 Ngritja e Komisionit/Grupit të 

Supervizimit të Shërbimit.  

Bashkia 30/05/2016 Pa kosto 

7 Krijimi i Bazës së të Dhënave 

për Shërbimet Publike në 

Bashkinë e Kukësit. 

7.1    

    

7.2 

 

7.3 

 

 

7.4 

    

7.5  

 

7.6 

 

7.7 

Krijimi i Komisionit për hartimin e 

bazës së të dhënave.  

Hartimi i specifikimeve teknike për 

hartimin e bazës së të dhënave. 

Krijimi i komisionit të prokurimit dhe 

vlerësimit të ofertave, shpallja e tenderit 

për krijimin e bazës së të dhënave për 

shërbimet publike. 

Vlerësimi i ofertave, shpallja e fituesit 

dhe lidhja e kontratës me firmën fituese.                                     

Hartimi dhe aprovimi i formularit për 

mbledhjen e të dhënave.  

Mbledhja e të dhënave nga qyteti i 

Kukësit dhe të gjitha NJA-të. 

Plotësimi i bazës së të dhënave dhe 

vënia në zbatim, gjenerimi i raporteve 

për të dhënat e klientëve. 

Bashkia 

 

Bashkia 

 

Bashkia 

 

 

Bashkia 

 

 

Bashkia 

 

Bashkia 

 

Bashkia 

1/06/2016 

 

15/07/2016 

 

30/07/2016 

 

 

30/08/2016 

 

 

15/082016 

 

15/09/2016 

 

15/10/2016 

Pa kosto 

 

Pa kosto 

 

Pa kosto 

 

 

2,000,000 

Lekë 

 

Pa kosto 

 

Pa kosto 

 

Në çmimin e 

kontratës me 

firmën fituese 
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8 Krijimi i sistemit të faturimit 

mbi bazën e sistemit të ri të 

dhënave. 

8.1 

 

 

8.2 

 

 

8.3 

Zgjidhja e sistemit të faturimit dhe 

mbledhjes së të dhënave. 

 

Faturimi i dhe mbledhja e tarifave për 

shërbimin (çdo 2 muaj). 

 

Vlerësimi i grumbullimit të ardhurave 

nga tarifa e shërbimit (çdo 2 muaj). 

Bashkia 

 

 

Bashkia 

 

 

Bashkia 

1/06/2016 

 

 

1/06/2016 

 

 

15/09/2016 

Pa kosto 

 

Kosto vjetore 

e faturimit 

sipas 

vlerësimit në 

PMIM 

100,000 

Lekë/vit 

9 Mbledhje e Grupit të Punës 

për zbatimin e PMIM. 

9.1 

 

             

9.2 

 

 

 

9.3 

 

 

9.4 

Analiza e zbatimit të Planit të Veprimeve 

për PMIM dhe raportimi i indikatorëve 

të performancës. 

                                                                                                      

Rishikimi i Treguesve të kostos, shtrirjes 

dhe sasisë dhe cilësisë së shërbimit, 

tarifave dhe grumbullimit të ardhurave.  

Propozimi i rregullimeve dhe 

ndryshimeve për azhurnimin e PMIM 

dhe ndryshimet buxhetore. 

Rishikimi i Kontratës së operatorit 

privat për Menaxhimin e Shërbimit të 

Mbetjeve për fillimin e procesit të 

grumbullimit të diferencuar në qytetin e 

Kukësit. 

Grupi i Punës 

Grupi i 

Supervizimit 

të shërbimit 

 

30/11/2016 Pa kosto 
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Rivlerësimi i kostos së shërbimit dhe i 

çmimit të kontratës për vitin 2017. 

10 Aprovimi i PMIM të 

rishikuar  

10.1 Aprovimi nga Këshilli Bashkiak i PMIM 

të rishikuar si pjesë e Paketës Fiskale.  

Bashkia 30/12/2016 Pa kosto 

 VITI 2017      

11 Vijimi i zbatimit të kontratës 

me operatorin privat për 

grumbullimin, transportin, 

trajtimin dhe riciklimin e 

mbetjeve në bashkinë Kukës. 

11 Zbatimi i të kontratës me operatorin 

privat për grumbullimin e, transportin, 

trajtimin dhe riciklimin e mbetjeve në 

bashkinë Kukës. 

Bashkia 

Operatori 

privat 

 

01/012017 Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimit të 

PMIM 

31,842,247 

Lekë 

12 Fillimi i projektit për 

mbledhjen e diferencuar dhe 

riciklimin. 

12.1 

 

 

12.2 

Organizmi i sistemit të mbledhjes së 

mbetjeve në mënyrë të diferencuar në 

qytetin e Kukësit.                                                  

 

Skenari 1: Ndërtimi dhe vënia në 

funksionim e qendrës për selektimin e 

mbetjeve të riciklueshme (bashkia do të 

sigurojë ambjentin / sipërfaqen ku do të 

ngrihet objekti ose një objekt të vjetër 

nga stoku i pronave të bashkisë).  

Një Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis 

(VNM) dhe leje mjedisore do të 

hartohen dhe merren nga Operatori 

Bashkia 

Operator 

privati 

 

Bashkia 

Operatori 

privat 

30/01/2017 

 

 

 

30/01/2017 

Kosto sipas 

çmimit të 

kontratës për 

vitin 2017 

9,800,000 

Lekë (nga 

fondet e 

operatorit 

privat) 
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Skenari 2:Operatori do të idhet në një 

marrëveshje më një “agjent” për të 

siguruar destinacionin e mbetjeve të 

riciklueshme.  

Këto dy skenarë do të jënë përcaktuar 

paraprakisht nga Operatori privat që 

me ofertën e tij fituese. 

13 Organizmi i fushatës së 

ndërgjegjësimit dhe edukimit 

13.1 Përcaktim i instrumenteve dhe zbatimi i 

aktiviteteve për ndërgjegjësim dhe 

edukim (modelet e posterave, 

fletëpalosjeve, banera, citylight etj. janë 

prodhuar nga IKU). 

Bashkia 1/01/2017 

Vazhdimisht 

Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimit të 

PMIM 

1,000,000 

Lekë (nga 

buxheti i 

bashkisë) 

14 Projekt për nxitjen e 

kompostimit individual në 

zonat rurale. 

14.1 Ngritja e modeleve, edukimi dhe 

ndërgjegjësimi  për kompostimin 

(ndërtimin e të paktën 30 pika 

kompostimi individual me material 

alternative në zonat rurale të bashkisë 

(2 pika për çdo njësi administrative).  

Bashkia 

Operatori 

privat 

Donator 

1/04/2017 2,000,000 

Lekë 

(kosto e një 

njësie 

individuale 

kompostimi 

30,000 Lekë) 

(bashkëpuni

m, bashkia, 

operatori 
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privat, 

donator) 

  14.2 Ngritja dhe organizimi i njësisë se 

kompostimit voluminoz (kosto kapitale) 

Bashkia  

Operatori 

01/03/2017 7,450,000 

Leke 

Financim 

nga Operatori 

15 Mbledhje e Grupit të Punës 

për zbatimin e PMIM. 

15.1 Analiza e zbatimit të Planit të Veprimeve 

dhe monitorimi i performance së 

operatorit privat. 

Grupi i Punës 

për PMIM 

Grupi i 

Supervizimit 

të Shërbimit 

30/03/2017 

(çdo tre muaj 

gjate vitit) 

Pa kosto 

16 Mbledhje e Grupit të Punës 

për zbatimin e PMIM. 

16.1 

 

             

16.2 

 

 

 

 

16.3 

Analiza e zbatimit të Planit të Veprimeve 

për PMIM dhe raportimi i indikatorëve 

të performancës për vitin 2017. 

                                                                                                      

Rishikimi i Treguesve të kostos, shtrirjes 

dhe sasisë dhe cilësisë së shërbimit, 

tarifave dhe grumbullimit të ardhurave.  

Propozimi i rregullimeve dhe 

ndryshimeve për azhurnimin e PMIM 

dhe ndryshimet buxhetore. 

Rishikimi i Kontratës së operatorit 

privat për Menaxhimin e Shërbimit të 

Mbetjeve përfshirë performancën për 

Grupi i Punës 

Grupi i 

Supervizimit 

të shërbimit 

 

30/11/2017 Pa kosto 
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procesin e grumbullimit të diferencuar 

dhe riciklimin në qytetin e Kukësit. 

Rivlerësimi i kostos së shërbimit dhe i 

çmimit të kontratës për vitin 2018. 

17 Aprovimi i PMIM të 

rishikuar  për vitin 2017 

17.1 Aprovimi nga Këshilli Bashkiak i PMIM 

të rishikuar si pjesë e Paketës Fiskale 

për vitin 2017 

Bashkia 30/12/2017 Pa kosto 

 VITI 2018      

18 Vijimi i zbatimit të kontratës 

me operatorin privat për 

grumbullimin, transportin, 

trajtimin dhe riciklimin e 

mbetjeve në bashkinë Kukës. 

18.1 Zbatimi i të kontratës me operatorin 

privat për grumbullimin, transportin, 

trajtimin dhe riciklimin e mbetjeve në 

qytetin Kukës dhe NJA-të e Zonës së I-

rë.  

Bashkia 

Operatori 

privat 

 

01/012018 Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimit të 

PMIM 

33,824,247 

Lekë 

 

19 Zgjerimi i shtrirjes së 

projektit për mbledhjen e 

diferencuar dhe riciklimin e 

mbetjeve në NJA-të e Zonës 

së I-rë. 

19.1 

 

 

19.2 

Vijimi mbledhjes së mbetjeve në mënyrë 

të diferencuar në qytetin e Kukësit. 

                                                                                            

Zgjerimi i mbledhjes së diferencuar dhe 

riciklimi i mbetjeve në Zonën e I-rë. 

 

Bashkia 

Operator 

privati 

 

Bashkia 

Operatori 

privat 

01/01/2018 

 

 

30/01/2018 

 

Kosto si me 

sipër (çmimi i 

kontratës për 

2018 
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20 Mbledhja e diferencuar e 

mbetjeve të kompostueshme 

(të riciklueshme të njoma) në 

qytetin e Kukësit. 

20.1 

 

 

20.2 

Mbledhja e diferencuar e mbetjeve të 

kompostueshme në qytetin e Kukësit. 

 

Ngritja e një impianti kompostimi në 

vend-depozitimin e mbetjeve (metoda 

me kavaletave). 

Skenari 1: Ndërtimi dhe vënia në 

funksionim e impjantit të kompostimit 

(bashkia do të sigurojë ambjentin / 

sipërfaqen ku do të ngrihet objekti ose 

një objekt të vjetër nga stoku i pronave 

të bashkisë).  

Një VNM  dhe leje mjedisore do të 

hartohen dhe merren nga Operatori. 

Skenari 2: Operatori do të idhet në një 

marrëveshje më një “agjent” për të 

siguruar destinacionin e mbetjeve dhe 

kompostimin e mbetejve të riciklueshme 

të njoma..  

Këto dy skenarë do të jënë përcaktuar 

paraprakisht nga Operatori privat që 

me ofertën e tij fituese.  

Bashkia 

Operatori 

privat 

 

Bashkia 

Operatori 

privat 

30/01/2018 

 

 

30/01/2018 

Kosto sipas 

çmimit të 

rishikuar të 

kontratës për 

vitin 2018 

Kosto sipas 

çmimit të 

rishikuar të 

kontratës për 

vitin 2018 

21 Zgjerimi i reduktimit të 

mbetjeve nëpërmjet 

21.1 Shtrirja e praktikës së kompostimit 

individual (familje ose grup familjesh) 

Bashkia 

Operatori 

privat 

Në vazhdim Pa kosto 
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kompostimit individual në 

zonat rurale. 

në Zonën e I-rë dhe në Zonën e II-të të 

shërbimit në Bashkinë Kukës. 

Familjet 

fermere 

22 Organizmi i fushatës së 

ndërgjegjësimit dhe edukimit 

22.2 Zbatimi i instrumenteve dhe aktiviteteve 

për ndërgjegjësim dhe edukim (modelet 

e posterave, fletëpalosjeve, banera, 

citylight spot TV etj. janë prodhuar nga 

IKU). 

Bashkia 1/01/2018 

Vazhdimisht 

Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimit të 

PMIM 

1,000,000 

Lekë (nga 

buxheti i 

bashkisë) 

23 Rishikimi i zotimit të PMIM  23.1 Rishikimi i zbatimit të Planit të 

Veprimeve dhe performancës së 

operatorit privat në zbatim të PMIM. 

Grupi i Punës 

për PMIM 

Grupi i 

Supervizimit 

Çdo 3 muaj Pa kosto 

24 Mbledhje e Grupit të Punës 

për zbatimin e PMIM 

24.1 

 

             

24.2 

 

 

24.3 

Analiza vjetore e zbatimit të Planit të 

Veprimeve për PMIM dhe raportimi i 

indikatorëve të performancës për vitin 

2017.                                                                                               

Rishikimi i Treguesve të kostos, shtrirjes 

dhe sasisë dhe cilësisë së shërbimit, 

tarifave dhe grumbullimit të ardhurave.  

Propozimi i rregullimeve dhe 

ndryshimeve për azhurnimin e PMIM 

dhe ndryshimet buxhetore. 

Grupi i Punës 

Grupi i 

Supervizimit 

të shërbimit 

 

30/11/2018 Pa kosto 
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Rishikimi i Kontratës së operatorit 

privat për Menaxhimin e Shërbimit të 

Mbetjeve përfshirë performancën për 

procesin e grumbullimit të diferencuar 

dhe riciklimin në qytetin e Kukësit. 

Rivlerësimi i kostos së shërbimit dhe i 

çmimit të kontratës për vitin 2019. 

25 Aprovimi i PMIM të 

rishikuar  për vitin 2017 

25.1 Aprovimi nga Këshilli Bashkiak i PMIM 

të rishikuar si pjesë e Paketës Fiskale 

për vitin 2019. 

Bashkia 30/12/2018 Pa kosto 

 VITI 2019       

26 Vijimi i zbatimit të kontratës 

me operatorin privat për 

grumbullimin, transportin, 

trajtimin dhe riciklimin e 

mbetjeve në bashkinë Kukës. 

26.1 Zbatimi i kontratës me operatorin privat 

për grumbullimin, transportin, trajtimin 

dhe riciklimin dhe kompostimin e 

mbetjeve në qytetin Kukës dhe NJA-të e 

Zonës së I-rë dhe të II-të.  

Bashkia 

Operatori 

privat 

 

01/01/2019 Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimit të 

PMIM 

33,869,530 

Lekë 

27 Zgjerimi i shtrirjes së 

projektit për mbledhjen e 

diferencuar dhe riciklimin e 

mbetjeve në NJA-të e Zonës 

së I-rë. 

27.1 

 

27.2 

Vijimi mbledhjes së mbetjeve në mënyrë 

të diferencuar në qytetin e Kukësit. 

Konsolidimi i mbledhjes së diferencuar 

dhe riciklimi i mbetjeve në Zonën e I-rë. 

                                                                                             

 

Bashkia 

 

Operator 

privati 

 

Bashkia 

01/01/2019 

 

 

30/01/2019 

 

Kosto si me 

sipër (çmimi i 

kontratës për 

2019 
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Operatori 

privat 

28 Mbledhja e diferencuar e 

mbetjeve të kompostueshme 

(të riciklueshme të njoma) në 

qytetin e Kukësit. 

28.1 

 

 

 

28.2 

Konsolidimi i mbledhjes së diferencuar 

të mbetjeve të kompostueshme në qytetin 

e Kukësit. 

 

Operimi dhe zgjerimi i impiantit 

kompostimi në vend-depozitimin e 

mbetjeve (metoda me kavaletave). 

Bashkia 

Operatori 

privat 

 

Bashkia 

Operatori 

privat 

30/01/2019 

 

 

 

30/01/2019 

Kosto sipas 

çmimit të 

rishikuar të 

kontratës për 

vitin 2019 

Kosto sipas 

çmimit të 

rishikuar të 

kontratës për 

vitin 2019 

29 Zgjerimi i reduktimit të 

mbetjeve nëpërmjet 

kompostimit individual në 

zonat rurale  

29.1 Shtrirja e praktikës së kompostimit 

individual (familje ose grup familjesh) 

në Zonën e I-rë dhe në Zonën e II-të të 

shërbimit në Bashkinë Kukës. 

Bashkia 

Operatori 

privat 

Familjet 

fermere 

Në vazhdim Pa kosto 

30 Organizmi i fushatës së 

ndërgjegjësimit dhe edukimit 

30.1 Zbatimi i instrumenteve dhe aktiviteteve 

për ndërgjegjësim dhe edukim (modelet 

e posterave, fletëpalosjevve, banera, 

citylight spot TV etj. janë prodhuar nga 

IKU). 

Bashkia 1/01/2019 

Vazhdimisht 

Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimit të 

PMIM 

1,000,000 

Lekë (nga 
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buxheti i 

bashkisë) 

 

31 Rishikimi i zbatimit të PMIM  31.1 Rishikimi i zbatimit të Planit të 

Veprimeve dhe performancës së 

operatorit privat në zbatim të PMIM. 

Grupi i Punës 

për PMIM 

Grupi i 

Supervizimit 

Çdo 3 muaj Pa kosto 

32 Mbledhje e Grupit të Punës 

për zbatimin e PMIM 

32.1 

 

             

32.2 

 

 

33.3 

Analiza vjetore e zbatimit të Planit të 

Veprimeve për PMIM dhe raportimi i 

indikatorëve të performancës për vitin 

2017.                                                                                                 

Rishikimi i Treguesve të kostos, shtrirjes 

dhe sasisë dhe cilësisë së shërbimit, 

tarifave dhe grumbullimit të ardhurave.  

Propozimi i rregullimeve dhe 

ndryshimeve për azhurnimin e PMIM 

dhe ndryshimet buxhetore. 

Rishikimi i Kontratës së operatorit 

privat për Menaxhimin e Shërbimit të 

Mbetjeve përfshirë performancën për 

procesin e grumbullimit të diferencuar 

dhe riciklimin në qytetin e Kukësit. 

Rivlerësimi i kostos së shërbimit dhe i 

çmimit të kontratës për vitin 2020. 

 

Grupi i Punës 

 

 

Grupi i 

Supervizimit 

të shërbimit 

 

30/11/2019 Pa kosto 
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Nr. Projektet # Veprimet/hapat që do të realizohen Përgjegjësia Afati Kosto në vit 

34 Aprovimi i PMIM të 

rishikuar  për vitin 2018 

34.1 Aprovimi nga Këshilli Bashkiak i PMIM 

të rishikuar si pjesë e Paketës Fiskale 

për vitin 2020. 

Bashkia 30/12/2019 Pa kosto 

 VITI 2020      

35 Vijimi i zbatimit të kontratës 

me operatorin privat për 

grumbullimin, transportin, 

trajtimin riciklimin dhe 

kompostimin e mbetjeve në 

bashkinë Kukës. 

35.1 Zbatimi i kontratës me operatorin privat 

për grumbullimin, transportin, 

trajtimin, riciklimin dhe kompostimin e 

mbetjeve në qytetin Kukës dhe NJA-të e 

Zonës së I-rë dhe të II-të.  

Bashkia 

Operatori 

privat 

 

01/01/2020 Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimit të 

PMIM 

34,501,010 

Lekë 

 

36 Konsolidimi i projektit për 

mbledhjen e diferencuar dhe 

riciklimin e mbetjeve në 

NJA-të e Zonës së I-rë. 

36.1 

 

 

36.2 

Vijimi mbledhjes së mbetjeve në mënyrë 

të diferencuar në qytetin e Kukësit. 

                                                                                            

Konsolidimi i mbledhjes së diferencuar 

dhe riciklimi i mbetjeve në Zonën e I-rë. 

 

Bashkia 

Operator 

privati 

 

Bashkia 

Operatori 

privat 

01/01/2020 

 

 

 

 

Kosto si me 

sipër (çmimi i 

kontratës për 

2020 

37 Mbledhja e diferencuar e 

mbetjeve të kompostueshme 

(të riciklueshme të njoma) në 

qytetin e Kukësit dhe Zonën e 

I-rë të shërbimit.  

37.1 

 

 

 

Konsolidimi i mbledhjes së diferencuar 

të mbetjeve të kompostueshme në qytetin 

e Kukësit dhe Zonën e I-rë të shërbimit. 

 

Bashkia 

Operatori 

privat 

 

30/01/2020 

 

 

 

Kosto sipas 

çmimit të 

rishikuar të 

kontratës për 

vitin 2020 
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Nr. Projektet # Veprimet/hapat që do të realizohen Përgjegjësia Afati Kosto në vit 

37.2 Operimi dhe zgjerimi i impiantit 

kompostimi në vend-depozitimin e 

mbetjeve (metoda me kavaletave).  

Bashkia 

Operatori 

privat 

30/01/2020 Kosto sipas 

çmimit të 

rishikuar të 

kontratës për 

vitin 2020 

38 Zgjerimi i reduktimit të 

mbetjeve nëpërmjet 

kompostimit individual në 

zonat rurale.  

38.1 Shtrirja e praktikës së kompostimit 

individual (familje ose grup familjesh) 

në Zonën e I-rë dhe në Zonën e II-të të 

shërbimit në Bashkinë Kukës. 

Bashkia 

Operatori 

privat 

Familjet 

fermere 

Në vazhdim Pa kosto 

39 Organizmi i fushatës së 

ndërgjegjësimit dhe edukimit 

39.1 zbatimi i instrumenteve dhe aktiviteteve 

për ndërgjegjësim dhe edukim (modelet 

e posterave, fletëpalosjeve, banera, 

citylight spot TV etj. janë prodhuar nga 

IKU). 

Bashkia 1/01/2020 

Vazhdimisht 

Kosto vjetore 

e përafërt 

sipas 

vlerësimit të 

PMIM 

1,000,000 

Lekë (nga 

buxheti i 

bashkisë) 

 

40 Rishikimi i zbatimit të PMIM  40.1 Rishikimi i zbatimit të Planit të 

Veprimeve dhe performancës së 

operatorit privat në zbatim të PMIM. 

Grupi i Punës 

për PMIM 

Grupi i 

Supervizimit 

Çdo 3 muaj Pa kosto 
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Nr. Projektet # Veprimet/hapat që do të realizohen Përgjegjësia Afati Kosto në vit 

41 Mbledhje e Grupit të Punës 

për zbatimin e PMIM. 

41.1 

 

             

41.2 

 

 

41.3 

Analiza vjetore e zbatimit të Planit të 

Veprimeve për PMIM dhe raportimi i 

indikatorëve të performancës për vitin 

2017.                                                                                                 

Rishikimi i Treguesve të kostos, shtrirjes 

dhe sasisë dhe cilësisë së shërbimit, 

tarifave dhe grumbullimit të ardhurave.  

Propozimi i rregullimeve dhe 

ndryshimeve për azhurnimin e PMIM 

dhe ndryshimet buxhetore. 

Rishikimi i Kontratës së operatorit 

privat për Menaxhimin e Shërbimit të 

Mbetjeve përfshirë performancën për 

procesin e grumbullimit të diferencuar 

dhe riciklimin në qytetin e Kukësit. 

Rivlerësimi i kostos së shërbimit dhe i 

çmimit të kontratës për vitin 2020. 

 

Grupi i Punës 

 

 

Grupi i 

Supervizimit 

të shërbimit 

 

30/11/2020 Pa kosto 

42 Aprovimi i PMIM të 

rishikuar  për vitin 2020. 

42.1 Aprovimi nga Këshilli Bashkiak i PMIM 

të rishikuar si pjesë e Paketës Fiskale 

për vitin 2020. 

Bashkia 30/12/2020 Pa kosto 
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ANEKS I:  

LLOGARITJA E KOSTOS TOTALE TË SHËRBIMIT TË GRUMBULLIMIT, 

TRANSPORTIT DHE TRAJTIMIT TË MBETJEVE NË BASHKINË KUKËS, 2016 

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME  

Ndarjet e njësive Kukës 

Total km 25.28 

Rrugët (distanca nga Lendfill/Qendra e Selektimit një kah) [km] 0.75 

Sasia e mbetjeve te mbledhura javore(ton/dite) 13.02 

Kosto Karburantit Lekë/litër 180 

1.1  Kamion  

Kapaciteti i kamionit (Ton) 12 

Llogaritur 85% te kapacitetit transportues 10.2 

Turne 1.28 

Turne - i rrumbullakosur 1 

Numri i kamionëve 1 

1.2 Kontenierët për mbledhjen e mbetjeve  

Kapaciteti i kontejnerit (m3) 1.1 

Kapaciteti i mbajtjes së kontejnerit  

Numri i kontenierëve 84 

 

2. KOSTO KAPITALE  

Kamionët (ton)  

Kosto kamionit 15 ton (çmimi i referohet tregut aktual për kamion të përdorur)  

Kosto kamionit 12 ton (çmimi i referohet tregut aktual për kamion të përdorur) 3,500,000 

Kosto kamionit 8ton (çmimi i referohet tregut aktual për kamion të përdorur)  

Numri i kamionëve (15 ton)  

Numri i kamionëve (12 ton) 1 

Numri i kamionëve (12 ton)  

Totali i kostove të investimit në kamion (Lekë) 3,500,000 

Kosto kontejnerit (çmimi i referohet tregut aktual për pajisje të reja të përdorur) 35,000 

Numri i kontenierëve 84 

Totali i kostove të investimit në kontenierë (Lekë) 2,940,000 

 

3. KOSTO OPERATIVE e (grumbullim, transport, mirëmbajtje, personel)  

1. Kosto Mirëmbajtjes 12 ton 

Sigurimi i kamionit + taksat [LEK/kamion/vit]      130,200 
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 Vaj + filtra [LEK/kamion/vit]  28,000 

 Goma [LEK/kamion/vit] 126,000 

Mirëmbajtja mekanike [LEK/kamion/vit]  210,000 

Parkim [LEK/kamion/vit] 50,000 

Kostot totale të mirëmbajtjes [LEK/vit] 544,200 

 

3.1 Kosto e mbledhjes dhe transportit  

Koha për të ngarkuar një kamion në herë (koha e grumbullimit, ore) 3 

Koha totale për grumbullim (nr. kamionëve * kohë/kamion * nr. i turneve) [h/ditë] 3 

Koha për të shkarkuar në Lendfill/Qendrën e Selektimit [orë] 0.33 

Karburanti i konsumuar gjatë grumbullimit (L/dite) 33.3 

Karburant total i konsumuar për grumbullim [L/vit] 12,155 

Kosto totale për grumbullim, ngarkim dhe shkarkim [vit] 2,187,810 

 

3.2 Kostot e transportit  

Shpejtësia e lëvizjes [km/h] 45 

Koha e transportimit për në Lendfill/Qendrën e Selektimit [orë] 0.02 

Koha totale për transport, transport dhe shkarkim (një ditë/gjithë kamionët) [vit] 0.347 

Totali i km për transport për ditë, të gjithë kamionët [km/d] 0.75 

Karburant i konsumuar gjatë transportit [L/d] 0.12 

Totali i karburantit të konsumuar për transport [L/vit] 43.8 

Kostot totale për transport [vit] 7,884 

 

3.3 Grumbullim dhe transport, kosto në total  

Koha në shkarkim në "lendfill" (dist.*2/shpejtësi+shkakrim 0,33 h) [h] 0.35 

Koha totale e shpenzuar nga një kamion për të përfunduar në një turn [h/turn] 3.35 

Koha totale e harxhuar për grumbullim dhe depozitim (një ditë/të gjithë kamionët) [hr/d] 3.35 

Totali i karburantit të konsumuar [L/ditë] 33.42 

Totali i karburantit të konsumuar [L/vit] 12,198 

Totali i kostos për karburant për grumbullim dhe transport [LEK/vit] 2,195,694 

Totali i kostos për qese [LEK]  

Kosto totale për grumbullim dhe transport, karburant dhe qese [vit] 2,195,694 

 

3.4 Kostot e personelit  

Shoferë  

Përllogaritja sipas nevojës ditore:  
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Numri i shoferëve bazuar në nevojën ditore (duke marrë në konsideratë kufizimet 

sipas turneve = nuk mund të ndërrohen shoferët në mes të turnit) 

3 

 

Paga mujore e shoferit [LEK/muaj] 38,300 

Taksat [%] 28 

Paga e bruto e shoferëve [LEK/vit] 1,764,864 

 

3.5 Punonjës/operatorë  

Numri total i punonjësve 6 

Paga mujore e punonjësit [LEK/muaj] 28,820 

Taksat [%] 28 

Paga bruto e punonjësve [LEK/vit] 2,656,051 

Kostot totale për personelin [LEK/vit] 4,420,915 

 

3.6 Kostot e depozitimit (Lendfill)  

Tarifa e depozitimit [LEK/ton] 500 

Kostot totale për depozitim (ton total * kostot për ton) në jave [LEK/jave] 45,563 

Kostot totale për depozitim (ton total * kostot për ton) [LEK/vit] 2,375,808 

Kostot totale për depozitim [LEK/ban./vit] 71 

 

3.7 Kostot e amortizimit  

Kamionë  

Amortizim i kamionëve [%] 10 

Amortizimi i kamionëve [LEK/vit] 350,000 

Kazanë  

Amortizimi i kazanit në vite [vit] 5 

Amortizimi i kazanëve [LEK/vit] 588,000 

Kosto totale amortizimi [LEK/vit] 938,000 

 

4. KOSTO TOTALE (Operacionale + Kapitale)  

Kosto operative 544,200 

Kosto e mbledhjes dhe transportit 2,195,694 

Kosto personeli 2,210,458 

Kostot e depozitimit (Lendfill) 2,375,808 

Kostot e amortizimit 938,000 

TOTALI I 8,264,160 
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5. KOSTO TE TJERA  

Kosto edukimi (Ndërgjegjësim i popullsisë) 356,634 

Kosto faturimi 35,663 

TOTALI II 8,656,457 

Kosto administrative 9% 779,081 

TOTAL III 9,435,538 

TVSH [20% e kostos totale] 1,887,108 

TOTAL IV 11,322,645 

Fitim I parashikuar [7% e kostos totale] 792,585 

Tatim/fitim [15%] 118,888 

TOTAL V (QYTETI KUKËS, 2016) 12,234,118 

  



138 
 

ANEKS II:  

HARTA E PIKAVE TË GRUMBULLIMIT QYTETI KUKËS  
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ANEKS III:  

ITINERARI I GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIT TË MBETJEVE NË ZONEN E I-

RË DHE E II-TË E SHËRBIIMIT, BASHKIA KUKËS. 

 

ZONA E I-RË 

BICAJ   

Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VR - Bushat 17 10.3 

Bushat - Gabricë 20 12.3 

 Gabricë - Bicaj 12 7.1 

Bicaj - Domaj 25 6.8 

Domaj - Kolesjan   

Kolesjan -Muholë 25 6.7 

Muholë - Osmanaj 5 1.3 

Osmanaj - Mustafë 7 3.5 

Mustafë - Nangë 7 3.4 

Nangë - Kukës (Kohë transporti) 15 9.7 

Totali një herë në javë  118 51.4 

    

Totali (orë) 1.97  

Totali (km) 61.1  
 

SHTIQEN  

Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VR -Shtiqën 12 6.9 

Shtiqën - Lumë 14 7.9 

Lumë -Kukës 10 7.6 

Totali një herë në javë  26 14.8 

    

Totali (orë) 0.43  

Totali (km) 22.4  

Mbledhja e mbetjeve ton/javë 1.44  

Numri i kontenierëve 9  

Norma e parashikuar kohore 0.58  
 

SHISHTAVEC 

Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 
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VR - Oreshkë 43 24 

Oreshkë - Borje 23 8.9 

Borje - Shishtavec 30 11.6 

Shishtavec - Novosej 5 1.7 

Novosej - Shtrezë 13 5.8 

Shtrezë - Kollovoz 11 3.1 

Kollovoz - Kukës 52 26.7 

Totali një herë në javë  125 55.1 

    

Totali (orë) 2.08  

Totali (km) 81.8  
 

Kolsh 

Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VR - Kolsh 11 10 

Kolsh - Mamëz  17 12.4 

Mamëz - Myq Mamëz 7 3.1 

Myq Mamëz - Kukës 16 7.2 

Totali një herë në javë  35 25.5 

    

Totali (orë) 0.58  

Totali (km) 32.7  
 

TERTHORE  

Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VR - Morinë 18 20.7 

Morinë -Bardhoc i Ri 11 5 

Bardhoc i Ri - Bardhoc 7 2.4 

Bardhoc - Gjegjan 10 3.3 

Gjegjan - Perbreg 20 6.6 

Perbreg - Breglumë   

Breglumë - Kukës 13 9.9 

Totali një herë në javë  66 38 

    

Totali (orë) 1.10  

Totali (km) 47.9  
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ZONA II-TË 

MALZI 

Itinerar  

Kohëzgjatja 

(min.) Distanca (km) 

Vend-depozitim – Pistë 80 47.6 

Pistë – Gdheshtë 13 4.1 

Gdheshtë – Çamë 34 15 

Çamë – Megullë 15 5.4 

Megullë - Shën Mëri 3 1.9 

Shën Mëri – Petkaj 7 2.5 

Petkaj - Shën Mëri 7 2.5 

Shën Mëri - Shtanë 14 8.5 

Shtanë – Dukagjin 2 1.4 

Dukagjin – Shikaj 11 3.9 

Shikaj – Dukagjin 11 3.9 

Dukagjin – Shtanë 2 1.4 

Shtanë - Kryemadh 26 11 

Kryemadh - Kalimash 15 7.1 

Kalimash - Vend-depozitim (kohë transporti) 41 36.6 

Totali 240 152.8 

Të dhëna shtesë   

Ore 4  

Sasia e gjenerimit të mbetjeve t/javë 9.279  

Numri i kontenierëve 59  

Norma e parashikuar kohore 4.98  

 

 

Surroj + Kolsh + Arrën (1 herë në muaj) 

Itinerar Kohëzgjatja (min.) Distanca (km) 

Vend-depozitim - Kolsh 30 19.4 

Kolsh - Fushë Arrës 26 9.6 

Fushë Arrës - Surroj 14 5.5 

Surroj – Çinamakë 24 8.4 
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Çinamakë - Mamëz 24 7.8 

Mamëz - Myq Mamëz 7 3.1 

Myq Mamëz – Vend-depozitim (kohë 

transport) 3 1.8 

Totali një herë në javë 125 55.6 

Totali një herë në javë (orë) 2.08 55.6 

   

Surroj – Barrë 157 29.4 

Barrë – Arrëz 67 15 

Arrëz – Arren 18 5.8 

Arrën – Vrin 43 7.1 

Vrrin – Aliaj 99 20.6 

Aliaj – Surroj 112 26 

Totali për një herë në muaj (min) 496 103.9 

Totali për një herë në muaj (orë) 2.07 25.98 

Të dhëna shtesë   

Totali (orë) 4.15  

Totali (km) 81.575  

Gjenerimi i mbetjeve ton/muaj 8.63  

Numri i kontenierëve 105  

Norma e parashikuar kohore 5.9  

 

KALIS + BUSHTRICE + 1/2 UJMISHT+ 1/2 BICAJ 

Itinerar  Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VD – Gurrë 77 46.6 

Gurrë – Kalis 32 11.5 

Kalis – Pralisht 10 3.9 

Pralisht – Palush 17 7.7 

Palush - Matrranxhë 7 3.5 

Matranxhë –Gjegjë 7 2.6 

Gjegjë – Bushtricë 11 5.1 

Bushtricë – Shpat 19 10.8 

Shpat – Barrugë 10 4.6 

Barrugë – Vilë 11 5.4 

Vilë – Ujmisht 36 20.7 

Ujmisht – Skavicë 26 10.2 

Skavicë - Malqenë  23 9.2 

Malqenë - Tejdrinë 28 9.6 

Tejdrinë – Domaj 3 2 
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Domaj – Kolesjan 4 3 

Tejdrinë - Kolesjan 60 20.4 

Kolesjan – Muholë 25 6.6 

Muholë – Mustafë 7 8.3 

Mustafë – Osmane 7 3.5 

Osmanë - VD (kohë transport) 30 19.5 

Totali një herë në javë  420 195.2 

Totali (orë) 7  

Totali (km) 214.7  

Gjenerimi i mbetjeve ton/javë 13.6  

Numri i kontenierëve 83  

Norma e parashikuar kohore 8.38  

 

GRYKCAJE + 1/2 UJMISHT + 1/2 BICAJ 

Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VD – Çajë 98 50.4 

Çajë – Shkinak 17 5.5 

Shkinak – Fshta 10 3.4 

Fshat – Buzmadhë 14 5.3 

Buzmadhë - Lusën 39 13.5 

Lusën - Zall Lusën 2 1.1 

Zall Lusën – Resk 3 4 

Resk – Gabricë 22 14.6 

Gabricë – Bicaj 12 7.1 

Bicaj - Bushat  10 5.3 

Bushat – Nangë 6 2.6 

Nangë - VD (kohë transport) 18 13.2 

Totali një herë në javë  233 112.8 

Totali (orë) 3.88  

Totali (km) 126  

Gjenerimi i mbetjeve ton/javë 13.66  

Numri i kontenierëve 83  

Norma e parashikuar kohore 5.27  

 

TOPOJAN + një pjesë SHISHTAVEC 

Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VD – Breki 46 24.8 

Breki - Topojan 6 2 
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Topojan - Xhaferraj 9 2.9 

Xhaferraj - Turaj 51 20.8 

Turaj - Kollovoz 43 15.9 

Kollovoz - Shtrezë 19 5.3 

Shtrezë - Novosej 14 5.8 

Novosej -Shishtavec 5 1.7 

Shishtavec - VD 59 33.6 

Totali një herë në javë  193 79.2 

Totali (orë) 3.22  

Totali (km) 112.8  

Gjenerimi i mbetjeve ton/javë 13.93  

Numri i kontenierëve 85  

Norma e parashikuar kohore 4.63  

 

 

ZAPOD + 3 fshatra SHISHTAVEC + BREGLUME + LUME 

Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VD –Borje 70 33.5 

Borje - Oreshkë 23 8.9 

Oreshkë -Çernavelë 5 2.3 

Çernavelë -Ogjost 20 7.1 

Orgjost - Kosharisht 7 2.6 

Kosharisht - Pakisht 29 1.9 

Pakisht - Zapod 4 1.3 

Zapod - OrÇikël 9 3.3 

OrÇikël - Lojmë 30 11.5 

Lojmë – Belë 21 6.8 

Belë - Breglumë 27 14.8 

Breglumë - Lumë 13 8.5 

Lumë - VD (kohë transporti) 10 8.3 

Totali një herë në javë 258 102.5 

Totali (orë) 4.3  

Totali (km) 14.55  

Gjenerimi i mbetjeve ton/javë 14.55  

Numri i kontenierëve 88  

Norma e parashikuar kohore 5.77  

 

TERTHORE + SHTIQEN 
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Itinerari Kohëzgjatja (min) Distanca (km) 

VD – Morinë 20 21.4 

Morinë -Bardhoc i Ri 11 5 

Bardhoc i Ri - Bardhoc 7 2.4 

Bardhoc - Gjegjan 10 3.3 

Gjegjan - Perbreg 5 2.4 

Perbreg - Shtiqën 6 2.1 

Gjegjan - Shtiqën 32 27.9 

Shtiqën – VD 17 9.1 

Totali një herë në javë  91 64.5 

Totali (orë) 1.52  

Totali (km) 73.6  

Gjenerimi i mbetjeve ton/javë 14.44  

Numri i kontenierëve 61  

Norma e parashikuar kohore 2.53  
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ANEKS IV:  

LEGJISLACIONI DHE KUADRI INSTITUCIONAL PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE 

NË SHQIPËRI   

 

1. Strategjia dhe Politika Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve në Shqipëri 

Strategjia dhe Politika Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve në Shqipëri përcakton drejtimin e 

politikave të Qeverisë Shqiptare për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve deri në 2025. Ajo është 

hartuar duke u mbështetur në angazhimin e qeverisë për financime në fushën e mbetjeve, me qëllim që 

të transformojë përvojat ekzistuese përmes reduktimit, riciklimit, kompostimit dhe rehabilitimit. Ajo 

përcakton objektiva sfiduese për ndryshime rrënjësore mbi mënyrën se si menaxhohen aktualisht 

mbetjet në Shqipëri. 

Strategjia Kombëtare e Shqipërisë për Mbetjet që është miratuar më 19.1.2011, përcakton parimet 

kryesore për orientimin e qasjeve dhe përmbushjen e objektivat statusore të menaxhimit te mbetjeve. 

Ato përmblidhen si më poshtë. 

1. Hierarkia e Menaxhimit të Mbetjeve: Strategjia Kombëtare e Mbetjeve e adopton hierarkinë 

e mbetjeve si një nga parimet themelore te saj. SKM parashikon zbatimin e saktë të hierarkisë së 

mbetjeve duke përfshirë (i) Parandalimin, (ii) Përgatitjen për ripërdorim, (iii) Riciklimin, (iv) 

Rikuperimin dhe (v) Asgjësimin. Kjo hierarki mbetjesh synon të nxisë menaxhimin e mbetjeve 

duke reduktuar sasinë e mbetjeve të prodhuara, dhe të rikuperojë një vlerë maksimale nga mbetjet 

që prodhohen: 

 Parandalimi i mbetjeve: Synon promovimin e parandalimit dhe minimizimit të mbetjeve. 

Këto masa synohen kryesisht për gjeneruesit e mbetjeve industriale dhe komerciale. 

Përveç këtyre programeve duhet të zhvillohen edhe fushata për parandalimin e mbetjeve 

të gjeneruara nga gjeneruesit “Familjarë”.  

 Ripërdorimi: Mundësitë më të mëdha për ripërdorimin e mbetjeve qëndrojnë në 

menaxhimin e pajisjeve që janë në fund të ciklit të tyre jetësor, si pajisjet elektrike dhe 

elektronike (përfshi pajisjet shtëpiake) dhe produkte të tjera të tilla si mbetjet inerte nga 

ndërtimet.    

 Riciklimi: Riciklimi është mënyra kryesore për t’i dhënë vlerë materialeve që janë në fund 

të ciklit të tyre jetësor ose jashtë përdorimit me qëllim rikthimin e tyre ne treg për 

funksione te tjera.   

 Rikuperimi: Gjenerimi i energjisë nga mbetjet është përfitim shtesë që krijohet nga 

menaxhimi i integruar i mbetjeve në burim. Ai mund të ketë disa forma, përfshirë teknikat 

konvencionale, si; kompostimi, djegia e mbetjeve të përziera ose përdorimi i teknologjive 

alternative si gazifikimi dhe piroliza. 
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 Asgjësimi i mbetjeve: Në fund të hierarkisë gjendet asgjësimi në mënyrë të sigurt i 

mbetjeve nëpërmjet projektimit më të mirë nga pikëpamja inxhinierike e lendfilleve për 

të ardhmen.  

2. Afërsia dhe mbështetja në forcat e veta: Parimi i afërsisë dhe mbështetjes në forcat e veta 

kërkojnë që me mbetjet të punohet sa më pranë vendit ku janë gjeneruar.   

3. Ndotësi paguan: Kostot e mundshme mjedisore dhe ato të fuqisë punëtore për gjenerimin, 

trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve duhet të reflektohen në çmimet e produkteve dhe të tarifave 

të shërbimeve për menaxhimin e mbetjeve. Objektivi është ofrimi i një sistemi të drejtë 

shërbimesh që i dekurajon gjeneruesit të gjenerojnë mbetje, që në momentin e parë.  

4. Opsioni Mjedisor Praktikisht më i Mirë: Duke marrë në konsideratë të gjitha parimet së 

bashku, Strategjia propozon që zgjedhjet në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të bëhen në 

përputhje me parimin e Opsionit Mjedisor Praktikisht më të Mirë (OMPM).  

Sipas SKM, nevojitet një ndryshim rrënjësor i sistemit në tërësi për menaxhimin e mbetjeve në 

Shqipëri. SKM tenton drejt mbylljes së vend-asgjësimeve që nuk janë në përputhje me kërkesat e 

Direktivës së Lendfilleve, duke zvogëluar numrin dhe përmasat e lendfilleve të reja në vend.  

- SKM parashikon një ndryshim rrënjësor të mbështetjes në lendfille, përmes zvogëlimit të 

përqindjes aktuale prej 90% të asgjësimit të mbetjeve, drejt qëllimeve afatgjata të zvogëlimit të 

kësaj sasie në vetëm 30% mbetje të depozituara në lendfille dhe shfrytëzimit të pjesës së mbetur 

prej 70 % për ripërtëritje, riciklim, kompostim dhe gjenerim energjie.  

Strategjia sugjeron lënien mënjanë të konceptit “një bashki – një lendfill” dhe kalimin në konceptin “të 

paktën një lendfill për qark”. Bashkitë që gjenden në të njëjtin qark duhet të bëjnë marrëveshje për 

vendin se ku do të ndërtohet lendfilli, si do ta menaxhojnë dhe si do ta bëjnë atë, financiarisht të 

qëndrueshëm, etj. Kjo do të kursente hapësirat, investimet e nevojshme, shkallën e ndikimit në mjedis, 

etj. Sipas këtij koncepti nevojiten afërsisht 12 lendfille për 12 qarqe, duke bërë që numri i lendfill-eve 

të bjerë në mënyrë drastike me më shumë se 5 herë.  

2. Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve 

Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve përcakton drejtimin e politikave të qeverisë për menaxhimin 

e qëndrueshëm të mbetjeve në 10 vitet e ardhshme.  

Dokumenti i PKMM parashikon tre faza dhe shoqërohet me objektivat përkatës, strategjikë. Zbatimi i 

Planit Kombëtar të Mbetjeve synon të: 

 Ofrojë gjerësisht grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në gjithë Shqipërinë, për letrën, 

kartonin, metalet, qelqin dhe plastikën;  

 Ndalojë shtimin e sasisë së mbetjeve urbane të gjeneruara deri në vitin 2020;  

 Riciklojë dhe kompostojë 25% të mbetjeve urbane deri  në 2020, dhe 55% deri në vitin 2025;  

 Shfrytëzojë për gjenerim energjie sasinë prej 15% të mbetjeve urbane;  
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 Zvogëlojë nga 90% që është aktualisht, në 30% sasinë e mbetjeve urbane për asgjësim në 

lendfille;  

 Japë informacione dhe këshilla për bizneset lidhur me minimizimin të mbetjeve; dhe zhvillojë 

tregje për materialet e riciklueshme, duke e ndihmuar këtë të fundit të bëhet i zbatueshëm dhe 

me kosto të reduktuara.  

PKMM kërkon zbatimin e hierarkisë së mbetjeve, Parandalimin, Përgatitjen për Ripërdorim, 

Riciklimin, Ripërtëritjen dhe Asgjësimin. Në praktikë, kjo kërkon nivel shumë më të lartë organizimi, 

duke përfshirë edhe parashikimet për kthimin e produkteve, diferencimin e mbetjeve në burim dhe 

pranimin e standardeve për produkte që krijohen me materiale të derivuara nga trajtimi i shumëfishtë i 

mbetjeve. Suksesi i këtyre sistemeve varet gjerësisht nga sjellja e individëve dhe kompanive, e cila 

ndikohet nga shkalla e tyre e të kuptuarit, mbi dëmet që mund të shkaktohen si pasojë e menaxhimit të 

dobët të mbetjeve dhe mundësitë që ekzistojnë për kthimin e mbetjeve nga problem në burim të 

ardhurash. 

3. Legjislacioni kombëtar 

Hapa të rëndësishëm janë hedhur në fushën e përafrimit të legjislacionit të BE-së në fushën e mbetjeve.  

 Ligji Nr.8094, datë 21.3.1996, për largimin Publik të Mbeturinave 

 VKM-ja Nr.175, datë 19.01.2011, “Për miratimin e Strategjisë dhe Planit Kombëtar të 

Menaxhimit të Mbetjeve”. 

 Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”. 

 Vendim nr.705, datë 10.10.2012, “Për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të 

jetës”. 

 Vendim nr. 177, datë 06.03.2012, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”.  

 Vendim nr. 178, datë 06.03.2012, “Për incinerimin e mbetjeve”. 

 Vendim nr. 452, datë 11.07.2012, “Për lendfillet e mbetjeve”. 

 Vendim nr. 765, datë 07.11.2012, “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e 

diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura”. 

 Vendim nr. 866, datë 04.12.2012, “Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre”. 

 Vendim nr.957, datë 19.12.2012, “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”. 

 Vendim nr.117, datë 13.02.2013, “Për kriteret në bazë të cilave përcaktohet kur disa tipe të 

metalit skrap pushojnë së qeni mbetje”. 

 Ligji nr.156, datë 10.10.2013, “Për disa ndryshime në ligjin nr.10463, datë 22.09.2011, “Për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar. 

 Vendim nr. 52 datë 05.02.2014, “Për disa ndryshime në vendimin nr.117, datë 13.02.2013 

të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret që përcaktojnë kur disa tipe të metalit skrap 

pushojnë së qeni mbetje”. 

 Vendim nr. 798, datë 29.09.2010, “Për administrimin e mbetjeve spitalore”. 
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 Vendim nr. 229, datë 23.04.2014, “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve 

jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit”. 

 Vendim nr.371, datë 11.06.2014, “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve 

të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre”. 

 Vendim nr.418, datë 25.06.2014, “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”. 

 Vendim nr.608, datë 17.09.2014, “Për përcaktimin e masave të nevojshme për 

grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre”. 

 Vendim nr. 641, datë 01.10.2014, “Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve 

dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme e të mbetjeve inerte”. 

Sfidat në fushën e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve janë: (i) ngritja dhe funksionimi i Sistemit 

të Integruar të menaxhimit të mbetjeve; (ii) ndërgjegjësimi i komunitetit për trajtimin e mbetjeve;  

si  dhe  (iii)  bashkërendimi  administrativ ndërmjet  strukturave  qendrore dhe vendore për 

zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe qartësimin funksional të tyre.  

Ministria e Mjedisit, ka punuar në këtë drejtim për të transpozuar instrumentet kryesorë legjislativë 

të BE-së në fushën e mjedisit. Programi i transpozimit të legjislacionit është realizuar edhe përmes 

financimeve të BE-së. Ky proces vazhdon ende, pasi statusi aktual i transpozimit të Direktivës 

është përmbushur vetëm pjesërisht. 

Në zbatim të ligjit nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, me VKM 

Nr.418 datë 25.06.2014 "Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim" qeveria Shqiptare 

ka rivendosur në afat disa prej objektivave te SKM dhe PKMM. Sipas këtij Vendimi:  

1. Bashkitë e kategorisë së parë, sipas përcaktimit në nenin 3, të Ligjit Nr.10119, datë 23.04.2009 

“Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar,  përcaktojnë masat e përshtatshme për grumbullimin 

e diferencuar të mbetjeve brenda datës 31 Dhjetor 2016, të paktën për rrymat e mbetjeve të 

mëposhtme:  

a) Letër/karton; 

b) Metal; 

c) Plastikë; 

d) Qelq; 

 

2. Njësitë e Qeverisjes Vendore, të tjera nga ato të përcaktuara në pikën 1 më sipër, marrin masat 

e përshtatshme për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve brenda 31 Dhjetorit 2018, të 

paktën për rrymat e mbetjeve të përcaktuara në pikën 1 më sipër. 

  

 

 

 

http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Mbetje/VKM_Grumbullimi_i_diferencuar.docx
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Mbetje/VKM_Grumbullimi_i_diferencuar.docx
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ANEKS IV:  

POLITIKA E BE-SË PËR SEKTORIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE 

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta është një gur themeli i politikës mjedisore të BE-së i mishëruar në 

Direktivën Kuadër të Mbetjeve (2006/12/EC) dhe në Direktivat e shumta për rrymat e mbetjeve. 

Legjislacioni i menaxhimit të mbetjeve në BE ka evoluar ndjeshëm gjatë dekadave të fundit, duke filluar 

me fokusimin tek menaxhimi dhe asgjësimi i sigurt e deri tek trajtimi i rrymave specifike të mbetjeve 

përmes të ashtuquajturave direktiva të riciklimit. Kohët e fundit, mbetjet konsiderohen si pjesë e ciklit 

të jetës së burimeve natyrore, prandaj edhe parandalimi dhe menaxhimi i mbetjeve janë pjesë integrale 

e menaxhimit të burimeve.  

Mund të thuhet se legjislacioni i BE-së për sektorin njeh shtatë parime gjithëpërfshirëse për 

menaxhimin e mbetjeve, si më poshtë: 

1. Hierarkia e menaxhimit të mbetjeve. Është përcaktuar si renditje parësore e parandalimit dhe e 

menaxhimit të mbetjeve: Parandalimi; Ripërdorimi; Riciklimi ose Rigjenerimi; dhe Asgjësimi. 

Strategjitë e menaxhimit të mbetjeve duhet të synojnë kryesisht të parandalojnë gjenerimin e 

mbetjeve dhe të zvogëlojnë dëmet e tij. Aty ku kjo nuk është e mundur, materialet e mbetjeve 

duhet të ripërdoren, riciklohen ose të rikuperohen, apo të përdoren si burim energjie. Si mjet i 

fundit, mbetjet duhet të asgjësohen në mënyrë të sigurt (p.sh. nëpërmjet djegies apo asgjësimit 

të tyre në lendfille). 

2. Vetëplotësimi në komunitet dhe, nëse është e mundur, në nivelin e shteteve anëtare. Shtetet 

anëtare duhet të krijojnë, në bashkëpunim me shtetet e tjera anëtare, një rrjet të integruar dhe të 

mjaftueshëm të objekteve të asgjësimit të mbetjeve. 

3. Teknika më e mirë e disponueshme pa shpenzime të mëdha (BATNËC). Emetimet në mjedis nga 

instalimet duhet të zvogëlohen sa më shumë të jetë e mundur dhe në mënyrën më efikase 

ekonomike.  

4. Afërsia. Mbetjet duhet të asgjësohen sa më afër burimit që të jetë e mundur. 

5. Parimi i kujdesit. Mungesa e sigurisë së plotë shkencore nuk duhet të përdoret si një justifikim 

për mosveprim. Aty ku ekziston rreziku i besueshëm për mjedisin ose shëndetin e njeriut nga 

veprimi ose mosveprimi në lidhje me mbetjet, duhet të ndiqet opsioni që shërben për të dhënë 

një përgjigje me kosto efektive ndaj rrezikut të identifikuar. 

6. Përgjegjësia e zgjeruar e gjeneruesit. Operatorët ekonomikë, veçanërisht gjeneruesit e 

produkteve, ose importuesit e produkteve (gjeneruesi i produktit) kanë përgjegjësinë e zgjeruar 

të gjeneruesit. Ata duhet të jenë të përfshirë në objektivin e mbylljes së ciklit të jetës së 

substancave, përbërësve dhe produkteve që dalin nga gjenerimi i tyre gjatë gjithë jetës së tyre 

të dobishme deri sa ato të kthehen në mbetje. 

7. Ndotësi paguan. Atyre që gjenerojnë mbetje ose që janë përgjegjës për gjenerimin e mbetjeve, 

dhe për efektet negative rezultuese mbi mjedisin, duhet t’u kërkohet që të paguajnë kostot e 
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shmangies apo të zbutjes së këtyre pasojave negative. Shembulli i qartë mund të shihet në 

Direktivën 99/31/EC për Lendfillet, Neni 10. 

Përveç këtyre parimeve kryesore, politikat e BE-së për menaxhimin e mbetjeve kërkojnë gjithashtu 

të arrijnë një numër objektivash të tjera, duke përfshirë:  

a) Një përkufizim të përbashkët të mbetjeve në të gjithë Shtetet Anëtare si më poshtë:  

- Mbetje është përkufizuar nga Direktiva Kuadër për Mbetjet si "çdo substancë apo objekt 

që i përket kategorive të përcaktuara në Aneksin I, të cilën mbajtësi e hedh, synon ta 

hedhë apo që i kërkohet ta hedhë " (Neni 1/a). Aneksi I përmban një përkufizim 

"gjithëpërfshirës" te gjithë substancave që nuk përfshihen në kategoritë e mëparshme 

specifike. Qëllimi në mbështetje të një qasjeje të tillë është që të sigurohet një përkufizim 

i mbetjeve që është sa më gjithëpërfshirës që të jetë e mundur, dhe jo përjashtues. Kjo 

qasje mund të shihet e pasqyruar edhe në vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë 

për këtë fushë. Formulimi i direktivës është i detyrueshëm për të gjithë Shtetet Anëtare 

dhe vlen për të gjitha mbetjet pavarësisht nëse ato janë të destinuara për operacionet e 

asgjësimit apo të rigjenerimit. 

- Rigjenerimi i mbetjeve është përkufizuar si çdo operacion, rezultati kryesor i të cilit janë 

mbetjet që shërbejnë për një qëllim të dobishëm duke zëvendësuar materiale të tjera, të 

cilat, në rrethana të tjera, do të ishin përdorur për të përmbushur një funksion të veçantë, 

ose si mbetje të përgatitura për të përmbushur këtë funksion, në impiant ose në 

ekonominë e gjerë. Për të siguruar operacionet e rigjenerimit të mbetjeve duhet të 

merren masa. Nëse është e nevojshme, dhe nëse është e mundur teknikisht, ekologjikisht 

dhe ekonomikisht, mbetjet duhet të mblidhen në mënyrë të ndarë dhe nuk duhet të 

përzihen me mbetje ose materiale të tjera me veçori të ndryshme. 

- Ripërdorimi i mbetjeve është përkufizuar si çdo operacion, me anë të cilit produktet ose 

përbërësit që nuk janë mbetje përdoren përsëri për të njëjtin qëllim, për të cilin ata ishin 

konceptuar. Ripërdorimi i produkteve duhet të inkurajohet. 

- Riciklimi i mbetjeve është përkufizuar si çdo operacion rigjenerimi, me anë të së cilit 

materialet e mbetjeve ripërpunohen duke u kthyer në produkte, materiale apo substanca 

si për qëllimet origjinale, ashtu edhe për të tjera. Riciklimi përfshin ripërpunimin e 

materialeve organike, por nuk përfshin rigjenerimin e energjisë dhe ripërpunimin për t’i 

kthyer në materiale që janë për t'u përdorur si lëndë djegëse ose për operacione 

rimbushjeje. Duhet që të nxitet riciklimi i cilësisë së lartë. Mbledhja e ndarë e mbetjeve 

duhet të ngrihet aty ku është e mundur teknikisht, ekologjikisht dhe ekonomikisht dhe e 

përshtatshme për të përmbushur standardet e nevojshme të cilësisë për sektorët përkatës 

të riciklimit. 

- Asgjësimi i mbetjeve është përkufizuar si çdo operacion që nuk është rikuperim edhe ku 

operacioni ka si pasojë dytësore përfitimin e substancave ose energjisë. Aneksi I 

parashtron një listë jo-shteruese të operacioneve të asgjëshmit. 
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- Menaxhimi i mbetjeve nënkupton mbledhjen, transportin, rigjenerimin, dhe asgjësimin 

e mbetjeve, duke përfshirë edhe mbikëqyrjen e operacioneve të tilla dhe kujdesin e 

mëpastajshëm për pikat e asgjësimit, duke përfshirë veprimet e ndërmarra si tregtar apo 

ndërmjetës. 

b) Hartimi i Strategjisë dhe Planit të Zbatimit për Mbetjet. Legjislacioni i KE-së për 

menaxhimin e mbetjeve, në veçanti Direktiva Kuadër për Mbetjet dhe Direktiva e Mbetjeve të 

Rrezikshme, kërkon që autoritetet kompetente në Shtetet Anëtare të hartojnë planet e 

menaxhimit të mbetjeve dhe specifikon, në terma shumë të përgjithshme, fushëveprimin e 

planeve të tilla. Këto plane duhet të mbulojnë të gjithë Shtetet Anëtare dhe të parashikojnë një 

analizë të situatës aktuale të menaxhimit të mbetjeve, dhe një vlerësim për mënyrën se si plani 

do të mbështesë zbatimin e Direktivës. Duhet të hartohen edhe programet e parandalimit të 

mbetjeve, të cilat mund të integrohen në planet e menaxhimit të mbetjeve. Këto plane dhe 

programe duhet të vlerësohen të paktën çdo gjashtë vjet, dhe të rishikohen, nëse është e 

përshtatshme. Palët e interesuara, autoritetet dhe publiku duhet të kenë të drejtë të marrin pjesë 

në hartimin e këtyre planeve dhe programeve, të cilat duhet të bëhen publike në një faqe 

përkatëse të internetit.  

c) Krijimi i një sistemi për lejet dhe regjistrimin e mbetjeve. Të gjitha qendrat ose ndërmarrjet 

e trajtimit të mbetjeve duhet të pajisen me një leje nga autoriteti kompetent. Kjo leje duhet të 

specifikojë, të paktën, sa më poshtë vijon: 

- Llojet dhe sasitë e mbetjeve që mund të trajtohen;  

- Për çdo lloj operacioni të lejuar, kërkesat teknike dhe të gjitha kërkesat e tjera të 

rëndësishme për vendin në fjalë; 

- Masat e sigurisë dhe parandaluese që duhet të ndërmerren; 

- Metoda që do të përdoret për çdo lloj operacioni; 

- Operacione të tilla monitorimi dhe kontrolli siç mund të jetë e nevojshme; 

- Dispozita të tilla mbyllje dhe kujdesi të mëpastajshëm, siç mund të kërkohet; 

Duke iu nënshtruar kushteve të caktuara, Shtetet Anëtare mund të përjashtojnë nga kërkesat për leje 

objektet ose ndërmarrjet që i asgjësojnë mbetjet e tyre jo të rrezikshme në vendin e gjenerimit ose për 

rigjenerimin e mbetjeve. 

Instrumentet Ligjore të KE-së : 

Legjislacioni i KE-së për menaxhimin e mbetjeve mund të grupohet në një hierarki. Direktiva Kuadër 

e Mbetjeve dhe Direktiva e Mbetjeve të Rrezikshme krijojnë kuadrin e menaxhimit të mbetjeve. Brenda 

këtij kuadri ka dy grupe të nën-direktivave që kanë të bëjnë me llojet e veçanta të mbetjeve (p.sh. 

mbetjet e ambalazhimit, automjetet në fund të jetës, bateritë dhe mbetjet e pajisjeve elektronike dhe 

elektrike) dhe tjetri me kërkesat për lejimin dhe operimin e mbetjeve dhe objekteve të asgjësimit të 

mbetjeve (p.sh. lendfill-et dhe incineratorët). Grupi i tretë i instrumenteve ligjore ka të bëjë me 

transportin e mbetjeve brenda për brenda BE-së, nga jashtë brenda BE-së dhe nga brenda jashtë BE-së.    
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Kuadri Ligjor për Mbetjet   

 Direktiva Kuadër për Mbetjet (Direktiva 2008/98/EC e datës 19 Nëntor 2008). Direktiva 

parashikon masat për mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut nëpërmjet parandalimit ose 

zvogëlimit të ndikimeve negative të gjenerimit dhe të menaxhimit të mbetjeve dhe nëpërmjet uljes 

së ndikimeve të përgjithshme të përdorimit të burimeve dhe përmirësimit të efikasitetit të një 

përdorimi të tillë. Mbetjet janë përkufizuar si çdo substancë apo objekt, të cilin mbajtësi e hedh, 

synon ta hedhë apo që i kërkohet ta hedhë. Mbetjet e rrezikshme janë përkufizuar duke iu referuar 

mbetjeve që tregojnë një ose më shumë veti të mbetjeve të rrezikshme, të cilat janë të renditura në 

Aneksin III të Direktivës (shih Shtojcën I).  

Rrymat Specifike të Mbetjeve  

 Asgjësimi i vajrave të mbetur (Direktiva e Këshillit 75/439/KKE, e ndryshuar nga Direktivat 

87/101/KKE dhe 91/692/KKE, dhe e shfuqizuar pjesërisht nga Direktiva 2000/76/EC). Direktiva e 

Vajrave të Mbetur 75/439/KKE, e ndryshuar nga Direktiva Kuadër e Mbetjeve 2000/76/KE (dhe 

do të shfuqizohet më pas nga kjo Direktivë), është hartuar për të krijuar një sistem të harmonizuar 

për mbledhjen, ruajtjen, rigjenerimin dhe asgjësimin e vajrave të mbetur të tilla si vajra lubrifikant 

për automjete, turbina, kuti marshesh dhe motorë, vajra hidraulike, etj. Direktiva synon gjithashtu 

të mbrojë mjedisin kundër efekteve të dëmshme nga hedhjet e jashtëligjshme ose operacionet e 

trajtimit. Prandaj është e rëndësishme që të mblidhet sa më shumë nga ky burim i vlefshëm, në 

mënyrë që të mënjanohet ndotja e mjedisit dhe në mënyrë që të jetë i mundur përfitimi nga 

potenciali i lartë i rikuperimit të kësaj rryme mbetjesh. Sipas Direktivës Kuadër të Mbetjeve, vajrat 

e mbetur duhet të mblidhen veçmas kur kjo është teknikisht e mundur, dhe vajrat e mbetur duhet të 

trajtohen. Vajrat e mbetur nuk duhet të përzihen me vajra të tjerë të mbetur ose me lloje të tjera të 

mbetjeve.  

 Mbetjet nga industria e dioksidit të titanit (Direktivat e Këshilli 78/176/KKE, 82/883/KKE dhe 

92/112/KKE). Direktivat synojnë të parandalojnë dhe të zvogëlojnë në mënyrë progresive ndotjen 

e shkaktuar nga mbetjet nga industria e dioksidit të titanit me qëllimin e eliminimit të ndotjes së 

tillë. Ajo gjithashtu kërkon të harmonizojë ligjet mbi mbetjet nga industria e dioksidit të titanit në 

mënyrë që të shmanget shtrembërimi i konkurrencës brenda tregut të brendshëm.  

 Bateritë dhe akumulatorët që përmbajnë substanca të caktuara të rrezikshme (Direktiva e 

Këshillit 2006/66/KE).Direktiva synon minimizimin e ndikimeve negative të baterive dhe 

akumulatorëve në mjedis dhe synon gjithashtu harmonizimin e kërkesave për funksionimin normal 

të tregut të brendshëm. Për të arritur këto objektiva, Direktiva prezanton masa për ndalimin e 

tregtimit të disa baterive që përmbajnë substanca të rrezikshme. Ajo përmban masat për krijimin e 

skemave që synojnë nivel të lartë të mbledhjes dhe të riciklimit të baterive me objektiva me sasi të 

përcaktuar të mbledhjes dhe të riciklimit. Direktiva përcakton rregullat minimale për përgjegjësinë 

e gjeneruesve dhe dispozitat në lidhje me etiketimin e baterive dhe heqjen e tyre nga pajisjet.  

 Ambalazhimi dhe mbetjet e ambalazhimit (Direktiva e Këshillit 94/62/EC, e ndryshuar). 

Direktiva ka të bëjë me minimizimin e krijimit të materialeve të mbetjeve të ambalazhimit dhe 
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promovon rikuperimin e energjisë, ripërdorimin dhe riciklimin e ambalazhimit. Direktiva  

përcakton “kërkesat thelbësore'' te ambalazhimit (të cilat duhet të merren parasysh në projektimin 

dhe gjenerimin e ambalazhimit) dhe kufijtë e metaleve të rënda për ambalazhim. Direktiva e 

Ambalazhimit mbulon të gjitha materialet e ambalazhimit që ndodhen në treg brenda BE-së, dhe të 

gjitha mbetjet e ambalazhimit, nëse asgjësohen në pikat industriale ose tregtare, ose nga shtëpitë 

private.   

 Asgjësimi i bifenileve të poliklorinuara dhe terfenileve të poliklorinuara (PCB/PCT) 

(Direktiva e Këshillit 96/59/KE). Direktiva synon asgjësimin e plotë të PCB/PCT dhe të pajisjeve 

që përmbajnë PCB/PCT sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe për pajisjet e mëdha para fundit të 

vitit 2010. Kjo Direktivë përcakton kërkesat për një asgjësim ekologjikisht të sigurt të PCB/PCT. 

Shtetet Anëtare duhet të bëjnë një inventar të pajisjeve të mëdha që përmbajnë PCB/PCT, duhet të 

miratojnë një plan për asgjësimin e pajisjeve të inventarizuara, dhe të përshkruajnë mbledhjen dhe 

asgjësimin e pajisjeve të pa inventarizuara (pajisje të vogla elektrike që shumë shpesh janë të 

pranishme në pajisje shtëpiake të gjeneruara para ndalimit të shitjes së PCB/PCT. 

 Mbrojtja e mjedisit, dhe në veçanti e tokës, kur në bujqësi përdoren llumrat e ujërave të zeza 

(Direktiva e Këshillit 86/278/KKE). Direktiva e Ujërave të Zeza synon të inkurajojë përdorimin e 

llumrave të ujërave të zeza në bujqësi dhe të rregullojë përdorimin e tyre në një mënyrë të tillë që 

të parandalojë efektet e dëmshme ndaj tokës, bimësisë, kafshëve dhe njeriut. Për këtë qëllim, ajo 

ndalon përdorimin e llumrave të pa trajtuara në tokën bujqësore, përveçse kur injektohet ose futet 

në tokë. Për të siguruar mbrojtjen kundër rreziqeve shëndetësore të mundshme nga patogjenet e 

mbetura, llumrat duhet të përdoren në tokën ku po rriten fruta dhe perime ose në tokën që përdoret 

për rritjen e frutave dhe perimeve jo më pak se dhjetë muaj para se frutat dhe perimet të vilen apo 

te mblidhen. Kafshët kullotëse nuk duhet të lejohen të hyjnë në kullota apo tokë foragjere më herët 

se tri javë pas përdorimit të llumit. Direktiva gjithashtu kërkon që llumrat duhet të përdoren në një 

mënyrë të tillë që të jenë marrë parasysh kërkesat ushqimore të bimëve dhe se cilësia e tokës dhe e 

ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nuk dëmtohet.  

 Mbetjet elektrike dhe elektronike (Direktivat 2002/95/KE dhe 2002/96/KE të Parlamentit 

Evropian dhe Këshillit). Legjislacioni vendos krijimin e skemave te grumbullimit kur konsumatorët 

kthejnë mbetjet e tyre elektrike dhe elektronike pa pagesë. Objektivi i këtyre skemave është rritja e 

riciklimit dhe e ripërdorimit të këtyre produkteve. Kjo kërkon gjithashtu që metalet e renda si 

plumbi, kadmiumi, kromi dhe ngadalësuesit e flakës si bifenilet e polbromuruara (BPB) ose bifenil 

eteret e polibromuruara (BEPB) të zëvendësohen nga alternativa më të sigurta.  

 Automjetet në fund të jetës (Direktiva 2002/53/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit). 

Direktiva 2000/53/KE ka për qëllim të reduktojë sasinë e mbetjeve nga automjetet (makina dhe 

furgonë), kur ato janë braktisur përfundimisht. Në mënyrë të veçantë, ajo përfshin forcimin e 

standardeve mjedisore për pikat e trajtimit të automjeteve, kërkon që pronarët e fundit duhet të jenë 

në gjendje t’i asgjësojnë automjetet e tyre pa pagesë nga viti 2007 (dhe kërkon që gjeneruesit të 

paguajnë të gjithë ose një pjesë të konsiderueshme të marrjes mbrapsht prej kësaj date ), përcakton 
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objektiva të rritura të ripërdorimit, riciklimit dhe të rikuperimit si dhe kufizon përdorimin e 

substancave të rrezikshme si në automjetet e reja ashtu edhe ne pjesët e këmbimit.  

 Mbetjet e gjeneruara nga anijet dhe ngarkesat (Direktiva 2000/59/KE e Parlamentit Evropian 

dhe e Këshillit e ndryshuar  nga Direktiva 2002/84/KE dhe Direktiva e Komisionit 

2007/71/KE).Qëllimi i direktivës është të reduktojë shkarkimin ne det të mbetjeve të gjeneruara 

nga anijet dhe nga ngarkesat. Kjo është arritur duke i detyruar portet të krijojnë objekte të 

përshtatshme për pritjen dhe të kërkojnë që anijet t’i përdorin këto objekte. 

 Menaxhimi i mbetjeve nga industritë nxjerrëse (Direktiva 2006/21/EC e Parlamentit Evropian 

dhe e Këshillit e datës 15 Mars 2006). Kjo Direktivë trajton menaxhimin e mbetjeve që rezultojnë 

nga kërkimet, nxjerrja, trajtimi dhe ruajtja e resurseve minerale dhe nga puna e guroreve, që 

përmenden në Direktivë si "mbetjet e nxjerrjes”. Ajo parashikon masat, procedurat dhe udhëzimet 

për të parandaluar ose zvogëluar sa më shumë që të jetë e mundur ndonjë efekt negativ në mjedis 

dhe ndonjë rrezik pasues në shëndetin e njerëzve që është shkaktuar si pasojë e mbetjeve të 

gjeneruara nga industritë nxjerrëse. 

 

Proceset dhe objektet  

 Djegia e mbetjeve (Direktiva e Këshillit 2000/76/KE).Direktiva synon parandalimin ose kufizimin 

sa më shumë të jetë e mundur të efekteve negative në mjedis (emetimet në ajër, tokë dhe ujë) nga 

djegia mbetjeve të rrezikshme dhe të parrezikshme, me anë të krijimit të kushteve të rrepta të 

operimit dhe të vlerave kufi të emetimeve. Direktiva mbulon impiantet e djegies së mbetjeve, si dhe 

të impianteve të tjera të "bashkë-djegies" qëllimi kryesor i të cilave është gjenerimi i energjisë apo 

produkteve për aq kohë sa ata përdorin mbetjet si lëndë djegëse. 

 Direktiva për lendfill-in e mbetjeve (Direktiva e Këshillit 99/31/EC).Qëllimi i kësaj Direktive 

është të parashikojë masat, procedurat dhe udhëzimet për të parandaluar ose reduktuar efektet 

negative në mjedis, dhe rreziqet ndaj shëndetit të njeriut nga asgjësimi i mbetjeve. Ajo kërkon që 

Shtetet Anëtare të marrin një numër masash për arritjen e këtij qëllimi, duke përfshirë trajtimin e 

mbetjeve para asgjësimit të tyre, dhënien fund të  bashkë-asgjësimit-(përzierja e mbetjeve të 

rrezikshme me mbetjet e parrezikshme) dhe ushtrimi i kontrolleve ndaj mbylljes së pikave dhe ndaj 

përkujdesje së mëpastajshme. E rëndësishme është që parimi ndotësi paguan të zbatohet në dy 

mënyra të rëndësishme: (i) duke kërkuar nga operatori i lendfill-it që ai të ofrojë siguri financiare 

për kohëzgjatjen e operacioneve në dhe në lidhje me lendfillin; dhe (ii) garantimi që tarifat e 

operatorit mbulojnë kostot e plota në lidhje me krijimin, drejtimin, mbylljen dhe përkujdesjen e 

mëpastajshme për lendfillin.  

 

Transporti, importi dhe eksporti   

 Transporti i mbetjeve (Rregullorja e KE-së Nr. 1013/2006 e Parlamentit Evropian dhe e 

Këshillit e datës 14 qershor 2006 e ndryshuar nga Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 

1379/2007). Qëllimi i legjislacionit është të përforcojë, të lehtësojë dhe të specifikojë 



156 
 

procedurat ekzistuese të kontrollit të transportit të mbetjeve. Ajo zvogëlon kështu rrezikun e 

transportit te mbetjeve që nuk kontrollohen dhe kërkon të përfshijë në legjislacionin e 

Komunitetit ndryshimet në listat e mbetjeve që i janë aneksuar Konventës së Bazelit, si dhe 

rishikimin e miratuar nga OECD-ja në vitin 2001. 

 Eksporti për rikuperimin e mbetjeve të caktuara (Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 

1418/2007 e datës 29 Nëntor. 


