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1. Përmbledhje Jo-Teknike 

Ky dokument paraqet Raportin Final për Vlerësimin Strategjik Mjedisor (VSM) të Planit Lokal të 
propozuar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjevee të Ngurta për Bashkinë Pogradec (në vijim: 
“PLMM” ose “Plani”). Raporti Final është hartuar në përmbushje të kërkesave në Termat e 
Referencës për përgatitjen e VSM të PLMM dhe përshkruan faktorët që duhen marrë në konsideratë 
në VSM, fushëveprimin e këtyre faktorëve dhe udhëzimet për përgatitjen e Raportit Final të VSM. 

1.1. Kuadri Ligjor i VSM 

Kuadri ligjor i VSM-së përfshin në mënyrë të detyrueshme legjislacionin shqiptar për VSM-në, 
ndërkohë që, për të qenë koherent, nuk përjashtohet kuadri ligjor ndërkombëtar. Referencat 
përkatëse ligjore janë dhënë më poshtë. 

 Ligji nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” 
 Direktiva 2001/42/EC e Komisionit Evropian 
 Protokolli i VSM 

1.2.  VSM për PLMM 

Vlerësimi strategjik mjedisor është procesi sistematik i vlerësimit të efekteve mjedisore të një 
politike, plani ose programi, dhe alternativat e tij. Procesi i VSM-së përfshin një përqasje të gjerë për 
vlerësimin mjedisor, i cili shqyrton efektet mjedisore që lidhen me aktivitetet që planifikohen të 
zbatohen ne kuadër të PLMM, në përputhje me Ligjin Nr. 91/2013 "Për Vlerësimin Strategjik 
Mjedisor". Kjo lejon përfshirjen e konsideratave mjedisore në fazat e duhura të formulimit të Planit.  

Brenda kontekstit të një perspektive strategjike të zhvillimit të PLMM dhe tendencave të mundshme 
në të ardhmen, VSM synon që të: 

 vlerësojë objektivat e Planit; 

 vlerësojë ndërhyrjet e propozuara në Plan; 

 ofrojë rekomandime për Planin; 

 ofrojë një bazë të shëndoshë për marrjen e vendimeve mbi propozimet që lidhen me zbatimin e 
projekteve specifike të Planit. 

VSM identifikon dhe vlerëson implikimet mjedisore të propozimeve të PLMM duke vlerësuar: 

 shkallën e dimensionit mjedisor të marrë parasysh në përcaktimin e prioriteteve dhe në 
rekomandimin e projekt-propozimeve specifike si zgjidhje për çështje të caktuara; 

 ndikimet e mundshme pozitive dhe negative të projekteve prioritare, për përdorimin e 
qëndrueshëm afatgjatë të burimeve mjedisore, përfshirë zonat e mbrojtura dhe me vlerë për 
konservim, zonat e Natura 2000, mjedisin urban, mirëqenien sociale dhe ekonomike të 
komuniteteve të prekura dhe cilësinë e jetës; 

 implikimet e Planit dhe propozimet për respektimin e një sërë Direktivash të BE-së që mund të 
ndikojnë në zbatimin e tij. 

1.3. Situata Aktuale 

Që nga viti 1994, grumbullimi i mbetjeve dhe trajtimi, si dhe shërbimet e tjera të pastrimit i janë 
deleguar autoriteteve lokale duke i bërë ato përgjegjës të fundit për menaxhimin e tyre dhe 
gjithashtu duke siguruar fonde nga qeveria qendrore përmes "granteve te pakushtezuara". 

Ligji nr 8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", ka përcaktuar 
mbledhjen, funksionimin e landfilleve dhe trajtimin e mbetjeve komunale si një përgjegjësi 
krejtësisht funksionale dhe organizative e bashkive dhe komunave. 

Sistemi kryesor i menaxhimit të mbetjeve konsiston në grumbullimin e mbetjeve të ngurta në një 
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rrymë të vetme (pa ndarje, përveç se ka pasur disa iniciativa në pjesën urbane të Bashkisë Pogradec) 
dhe transportimin e tyre në faqet e grumbullimit nën administrimin e vetë njësive vendore. 

Në përgjithësi, problemet në sektorin e mbetjeve janë të lidhura ngushtë me mungesën e 
instrumenteve të duhura për administrimin mjedisor të tyre, mungesa e investimeve dhe 
teknologjisë dhe kapaciteteve të pamjaftueshme të burimeve njerëzore dhe financiare. Për më 
tepër, përpjekjet e tanishme për të adresuar këtë problem kanë qenë jo mirë të koordinuar, të 
fragmentuara dhe joefikase, të cila kanë bërë që ndryshimet e pritura dhe të lidhur me zhvillimin e 
këtij sektori të jenë tejet të ngadaltë dhe të shoqëruar nga ndikimet negative në mjedis. 

Menaxhimi i mbetjeve urbane tashmë është kthyer në një çështje të rëndësishme dhe një shqetësim 
gjithnjë e në rritje dhe i përbashkët në të gjithë rajonin. Menaxhimi i mbetjeve të ngurta urbane për 
të gjitha rrethet në Prefekturën e Korçës është paraparë të trajtohet me anë të landfillit rajonal në 
Maliq. 

Sipas parashikimit Landfilli i Maliqit në Korçë do të mbledhë mbetjet e 6 bashkive të qarkut për 20 
vitet e ardhshme, duke filluar nga viti që vijon. I ndodhur në një sipërfaqe prej 19 ha, dhe me një 
vlerë investimi prej 5 milionë euro, landfilli i ri do të mundësojë mbylljen e më shumë se 100 vend-
depozitimeve të mbeturinave të ndyshme në rajonin e Korçës, duke reduktuar në mënyrë 
konsiderueshme ndotjen e mjedisit. Kapaciteti i këtij landfilli do të jetë rreth 1 milion m3 mbetje të 
ngurta, dhe do të shërbejë për rreth 300.000 banorë të rajonit. Landfilli do të menaxhohet nga një 
shoqëri aksionare e themeluar nga bashkitë përfituese, duke krijuar modelin e parë të një 
menaxhimi të përbashkët në Shqipëri. Pjesë e sistemit për menaxhimin e mbetjeve janë tre stacionet 
e transferimit në Pogradec, Devoll dhe Kolonjë, për të mundësuar transportin sa më efektiv të 
mbetjeve në landfillin e Maliqit.. 

Plani i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për rrethin e Pogradecit mbulon menaxhimin e mbetjeve 
të ngurta urbane të përcaktuara sipas kuadrit rregullator. Plani i përcakton mbetjet e ngurta urbane 
si "mbetje që rrjedhin nga burime rezidenciale, tregëtare, institucionale, të prishjes së ndërtimeve, 
pastrimi i tokës apo burime të ndërtimit." Synimet dhe strategjitë e përshkruara në këtë plan kanë 
për qëllim reduktimin e mbetjeve dhe rritjen e devijimit të mbetjeve të ngurta urbane. Plani në 
vetvete reflekton Sistemin Hierarkik të Mbetjeve të BE-së që e ka burimin tek Direktiva Kuadër për 
Mbetjet e BE-së 2008/98/EC. 

Qëllimi i këtij Plani është që të udhëzojë autoritetet lokale në rrethin e Pogradecit dhe pjesëtarët e 
njesive të admisnitratës vendore në një qasje të përnbashkët në drejtim të menaxhimit të mbetjeve 
duke përfituar edhe nga mundësia aktuale e landfillit të ri në Maliq.Ky plan do të mundësojë aktorët 
rajonalë për të reduktuar dhe menaxhuar mbetjet e ngurta të rajonit përgjatë 10 viteve të 
ardhshëm. 

1.4. Objektivat kryesore të PLMM 

PLMM kërkon të adresojë në mënyrë strategjike çështjet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve të 
ngurta në një mënyrë gjithëpërfshirëse, si dhe adresimin e dispozitave të legjislacionit evropian dhe 
atij shqiptar, duke përfshirë objektivat të cilat janë vendosur në nivel kombëtar për të mundësuar që 
Bashkia e Pogradecit të arrijë objektivat e sektorit brenda afateve të pritshme kohore. 

Vizioni i PLMM është formuluar si më poshtë: 

Një sistem gjithëpërfshirës i menaxhimit të mbetjeve të ngurta, i arritshëm nga çdo pjestar i 
komunitetit dhe i siguruar përmes një partneritet të plotë midis të gjitha niveleve të qeverisjes dhe 
sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, ku banorët kanë ndjenjë të pronësisë dhe përgjegjësisë për 
mbetjet që ata krijojnë, duke e sjellë rajonin më afër gjendjes së mbetjeve zero. 

LWMP integron mbrojtjen e mjedisit, konsideratat e shëndetit publik dhe kërkesat social-ekonomike, 
çështjet e shumëfishta që karakterizojnë situatën aktuale në vend, historiku i ngjarjeve dhe 
zhvillimeve që kanë çuar në situatën aktuale dhe kompleksitetin e saj, si dhe bashkë-përfshirjen e 
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aktorëve të ndryshëm dhe interesave të tyre të ndryshme. Procesi i VSM do të ndihmojë PLMM për 
të integruar këto perspektiva me konsiderata të tjera mjedisore për të arritur një qasje 
gjithëpërfshirëse dhe suksesin e të dy iniciativave. 

Pavarësisht nga përpjekjet aktuale, sasia e mbetjeve të ngurta që kërkon depozitim dhe trajtim 
vazhdon të rritet për shkak të rritjes së shpejtë të popullsisë, veçanërisht në zonën urbane, pra 
qytetin e Pogradecit, dhe tendencës të shoqërisë për të prodhuar më shumë, të konsumuar më 
shumë, dhe hedhur më shumë. Shumë njerëz janë ende të pandjeshëm, apo të shkujdesur për 
pasojat e ardhshme financiare dhe mjedisore që në mënyrë të pashmangshme do të ndodhin në 
qoftë se ne vazhdojmë sjelljen tonë aktuale. Me rritjen e popullsisë rritet edhe sasia e mbetjeve të 
ngurta që gjenerohen, dhe këto e vendosin në udhëkryq sistemin aktual të trajtimit dhe menaxhimit 
të mbetjeve të ngurta. Megjithatë, pavarësisht këtyre sfidave, rajoni i Pogradecit në dekadën e 
fundit ka shënuar përmirësime inkurajuese, duke përfshirë një rritje në kujdesit për mjedise të 
pastra, disa përpjekje për ndarje / riciklim të mbetjeve, dhe një tendencë në rritje të individëve që 
marrin përgjegjësi personale për mbetjet e ngurta që ata gjenerojnë. 

Parimi thelbësor i PLMM për Bashkinë e Pogradecit është mënjanimi i mbetjeve përmes një fushate 
intesive për reduktimin e tyre dhe përmes riciklimit të materialeve dhe energjisë nga mbetjet 
përfundimtare. Në përputhje me këtë parim, PLMM ka katër objektiva: 

 Objektivi 1: Minimizimi i mbetjeve të prodhuara. 
 Objektivi 2: Rritja e ripërdorimit, riciklimin dhe rikuperimit të materialeve. 
 Objektivi 3: Depozitimi i të gjitha mbetjeve përfundimtare në venddepozitimin e Maliqit. 
 Objektivi 4: Prodhimi i energjisë nga mbetjet pas riciklimit të materialeve. 

1.5. Planet dhe Programet që Lidhen me PLMM 

Ligji i VSM kërkon një analizë të planeve dhe programeve përkatëse në lidhje me PLMM dhe 
objektivat mjedisore. Rëndësia e planeve dhe programeve të tjera për PLMM është përcaktuar nga 
zona që mund të preket nga PLMM dhe dispozitat e politikave ose objektivave që kanë të bëjnë me 
mbetjet dhe impaktet e lidhura me mbetjet.  

Kuadri përkatës i dokumentacionit në kontekstin kombëtar është: 

 Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2016-2020 (SKZHI-II) 

 Strategjia Kombëtare dhe Plani Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve 2011-2025 

 Plani Rajonal për Menaxhimin e Mbetjeve (Qarku Korçë) 

 Plani Lokal për Menaxhimin e Mbetjeve (Bashkia Pogradec) 

1.6. Metodologjia e VSM 

Ekzistojnë shumë ngjashmëri midis planifikimit të menaxhimit të mbetjeve dhe qasjeve të VSM si 
p.sh. përshkrimi i zonës gjeografike dhe objektivave të planit; megjithatë, ekzistojnë gjithashtu një 
numër dallimesh që duhen hulumtuar. Dallimet kryesore midis dy proceseve mund të shihen në 
lidhje me vendosjen e objektivave të gjera të mbrojtjes së mjedisit, konsultimit, përshkrimit të 
hollësishëm të gjendjes aktuale dhe të ardhshme të mjedisit si rezultat i zbatimit të planit, çështjeve 
të rëndësishme mjedisore dhe monitorimit. Këto elemente duhet të mbahen në konsideratë në 
zhvillimin e planeve të menaxhimit të mbetjeve nëse ato duhet që të përmbushin qëllimet e VSM. 

Ligji Nr. 91/2013 "Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor", neni 2, pika 1, paragrafi a), paraqet një listë të 
planeve dhe programeve (ku përfshihet menaxhimi i mbetjeve) të cilat kanë gjasa të kenë një efekt 
të rëndësishëm në mjedis dhe duhet t’i nënshtrohet një VSM-je. VSM-ja zhvillohet së bashku me 
zhvillimin e planit ose programit dhe shqyrtimin e opsioneve alternative. Efektet e konsiderueshme 
potenciale mjedisore vlerësohen dhe paraqiten rekomandime për t'u diskutuar gjatë konsultimeve 
publike. 

Fushëveprimi i VSM-së është identifikuar në Raportin e Fushëveprimit të VSM për PLMM, i përgatitur 
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nga Konsulenti dhe i dorëzuar më 25 gusht 2017. Raporti përcakton kontekstin për vlerësimin, 
metodologjinë dhe përcakton fushëveprimin e VSM. Kjo është një nga fazat më të rëndësishme të 
procesit pasi identifikon çështjet që duhen marrë në shqyrtim në Raportin Përfundimtar të VSM-së. 

Gjatë hartimit të Raportit të VSM, u konsultuan institucionet në nivel qendror dhe rajonal / lokal. 
Procesi i konsultimit është i dokumentuar dhe përbën një pjesë integrale të raportit (shih Shtojcën 1 
"Minutat e konsultimeve"). Reagimet nga aktorët përkatës të interesit janë marrë plotësisht në 
konsideratë në hartimin e Raportit të VSM. 

Procesi i VSM identifikon ndikimet e mundshme mjedisore që mund të rezultojnë nga veprimet 
specifike të Planit të propozuar. Ai siguron strategji zbutëse dhe masa që mund të përdoren për të 
minimizuar ose eliminuar efektet e atyre veprimeve që çojnë në ndikime negative, si dhe 
identifikimin e masave që mund të përmirësojnë më tej ndikimet pozitive. Më poshtë janë listuar 
objektivat e VSM-së: 

1. Ruajtja dhe mbrojtja e zonave të mbrojtura dhe specieve të mbrojtura 
2. Ruajtja e ekosistemeve të ujërave të ëmbla 
3. Përmirësimi i cilësisë së jetës së personave që banojnë pranë strukturave të mbetjeve (përfshirë 

zhurmën, pluhurin, aromën, ndikimet e trafikut etj.) 
4. Rritja e ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjes publike në skemat e menaxhimit të mbetjeve 
5. Ulja e cënueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike 
6. Mbrojtja e burimeve bujqësore nga aktivitetet e menaxhimit të mbetjeve 
7. Përmirësimi i cilësisë së tokës 
8. Mbrojtja e burimeve ujore dhe minimizimi i efektet negative në cilësinë e ujit nga strukturat e 

menaxhimit të mbetjeve 
9. Përmirësimi i cilësisë së ujit të liqenit 
10. Ruajtja e statusit të mbrojtur të vendeve / zonave të trashëgimisë kulturore 
11. Minimizimi i ndikimeve nga transporti për shkak të shërbimeve të grumbullimit dhe aktiviteteve 

të lidhura me mbetjet 
12. Minimizimi i efekteve negative të aktiviteteve të menaxhimit të mbetjeve në cilësinë e ajrit 
13. Reduktimi i konsumit të energjisë jo të rinovueshme dhe shkarkimeve të gazrave serë 
14. Nxitja e menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve, parandalimit të mbetjeve dhe praktikave 

minimizuese si dhe rritja e nivelit të ripërdorimit, riciklimit dhe rikuperimit. 

Objektivat e percaktuara mjedisore duhet te jene ne perputhje me Ligjin 91/2013 “Per Vleresimin 
Strategjik Mjedisor”, objektivat e percaktuara ne SKZHI II dhe Direktiven 2001/42/KE, te cilat jane te 
rendesishme per te vleresuar politikat dhe projektet qe parashikon Plani per te arritur objektivat e 
tij. Per te percaktuar rendesine e objektivave mjedisore, është vlerësuar perputhshmeria e 
objektivave te Planit me objektivat e percaktuara mjedisore.  

13 projekte pritet që të kene impakte pertej objektiva te Planit. Objektivi 4 qendron dobet ne plan 
persa i takon projekteve specifike. Megjithate i marre ne nivelin e menaxhimit te integruar te 
mbetjeve ne nivel rajoni, ky objektiv ka vendin e vet dhe projektet specifike duhet te rakordohen me 
planin rajonal te menaxhimit te mbetjeve. 

Konsulenti sugjeron qe krahas kater objektivave te pozicionuara ne Plan, ky i fundit te parashohe 
edhe objektivat shtese si me poshte: 

 Rehabilitimi i vend-depozitimeve ekzistuese të ligjshme dhe të paligjshme 
 Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve, si dhe sigurimi i mundësive të reja të 

zhvillimit të biznesit 
 Zbatimi i skemave të kujdesit social dhe shëndetësor për grupet vulnerabël 
 Arritja e objektivave për mbledhjen e fondeve së bashku me pjesëmarrjen dhe edukimin e 

publikut 
 Forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar 
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1.7. Tendenca në të ardhmen pa PLMM (Alternativa ‘0’) 

Zbatimi aktual i dobët i teknologjisë së menaxhimit të mbetjeve dhe mungesa e infrastrukturës së 
duhur krijon një ndikimin mjedisor të panevojshëm shkaktuar nga funksioni i menaxhimit të 
mbetjeve. Disa prej problemeve mjedisore që shkaktohen nga teknologjite dhe mjetet e përdorura 
renditen më poshtë: 

1. Amortizim dhe numër i pa mjaftueshëm i konteniereve dhe mjeteve te tjera për grumbullimin  e 
mbetjeve; 

2. Amortizim dhe kushte të pa përshtatëshme të mjeteve të transportit. Ato transoprtojnë mbetjet 
rifuxho duke rrezikuar që mbetjet të derdhen rrugës për vend depozitim; 

3. Makinat teknollogjike me kompaktësim janë të vjetra; ato nuk sigurojnë “hermeticitetin e 
duhur” dhe nuk kanë kompaktësim; 

4. Mungesa e makinave larëse, të domosdoshme në një qytet, territory i të cilit është pjese e 
rezerves së biosferes. 

5. Mungesa e nje stacioni transferimi te mbetjeve ku realizohet reduktim nëpërmjet ndarjes se 
mbetjeve të riciklueshme dhe kompaktësim i tyre.  

Neqoftese Plani nuk do te adoptohet, zhvillimet e ardhshme ne teresi dhe ato te menaxhimit te 
mbetjeve ne vecanti, nuk do te planifikohen dhe rregullohen ne menyre gjitheperfshirese si dhe mbi 
bazen e analizes se nevojave dhe mundesive. Në mungesë të Planit, çështjet e trajtuara më sipër nuk 
do të adresohen për gjetjen e një zgjidhjeje afatgjate dhe të qëndrueshme. Ne kete menyre, 
problematikat e evidentuara do te thellohen dhe perkeqesohen me tej. 

1.8. Përafrimi për Vlerësimin dhe Rezultatet 

Vlerësimi përqëndrohet në veprimet e përcaktuara si pjesë e secilit komponent të Planit. Secili nga 
këto veprime vlerësohet kundrejt indikatorëve dhe kritereve të VSM. Për çdo tematikë, ndikimi i 
secilit veprim vlerësohet duke e prezantuar dhe duke identifikuar efektin e tij. 

Çdo projekt në PLMM që ka të ngjarë të ketë një ndikim të konsiderueshëm negativ në Zonat e 
Veçanta të Ruajtura (ZVR) dhe / ose Zonat e Veçanta të Mbrojtura (ZVM) janë vlerësuar në përputhje 
me Rregulloren e Mbrojtjes së Florës, Faunës dhe Habitateve Natyrore (Ligji Nr. 81 / 2017 "Për Zonat 
e Mbrojtura"). Për më tepër, propozimet në PLMM duhet të marrin në konsideratë rrjetin rrugor dhe 
receptorët e tjerë të ndjeshëm si vija bregliqenore, vendet e mbrojtura të trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore, zonat e banuara etj. Ky informacion ndihmon në përcaktimin e nidikmeve të mundshme të 
propozimeve të përfshira në PLMM, veçanërisht për biodiversitetin dhe peizazhin dhe për të siguruar 
që vendimet e rëndësishme për strukturat e menaxhimit të mbetjeve të mos merren në mënyrë të 
fragmentuar dhe ad hoc. 

Konsulenti ka kryer Prioritizimin e projekteve te PLMM. Fillimisht janë identifikuar kriteret që u 
përdorën për prioritizimin e projekteve. Me pas, Konsulenti përpunoi teknikën që u përdor për 
prioritizimin duke përzgjedhur dhe aplikuar kriteret më të përshtatshme. Në këtë kontekst, është e 
rëndësishme të kuptohet se projektet mund prioritizohen vetëm në bazë të informacionit të 
disponueshëm.  

Projektet u renditen sipas rezultatit të ponderuar nga me i madhi tek me i vogli duke u ndare ne vijim 
ne tre faza: 

 Afatshkurter, ku perfshihen projektet me rezultat 3.50 e lart. Ne kete grup perfshihen 9 projekte. 

Keto projekte kane te bejme me aspektin e bashkepunimit, ceshtje ligjore, ceshtje komunikimi dhe 
edukimi dhe ceshtje te sistemit financiar. Nje pjese e mire e ketyre projekteve nuk perfshijne vetem 
detyrimin institucional nga ana e bashkise por jane edhe ne lidhje te ngushte me partneret 
maqedonas, OSHC-te dhe publikun. Periudha 3 vjecare per realizimin e ketyre projekteve kerkon 
intensitet ne realizimin me sukses te tyre dhe krahas ngritjes së fondeve duhet te perfshihet edhe 
ekspertize e specializuar per te arritur rezultatet e pritshme. 
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 Afatmesem, ku perfshihen projektet me rezultat 2.35 deri ne 3.35. Edhe ne kete grup perfshihen 
9 projekte.  

Realizimi i projekteve te kesaj faze do te arrije konsolidimin e sistemit te menaximit te integruar te 
mbetjeve. Kohezgjatja e kesaj faze eshte me e madhe sesa ajo e fazes se pare. Karakteristika 
kryesose e kesaj faze eshte konsolidimi instucional edhe kualitativ i menaxhimit te integruar te 
mbetjeve ne nivel bashkiak dhe rajonal. Paraprirja e hartimit te projekteve dhe bashkepunimi me 
donatoret do te jete thelbi i suksesit te kesaj faze. 

 Afatgjate, ku perfshihen projektet me rezultat 1.30 deri ne 2.05. Ne kete grup perfshihen 6 
projekte. 

Karakteristike kryesore e kesaj faze eshte qe projektet e saj kerkojne fonde te medha dhe angazhim 
pertej kapaciteteve te nivelit bashkiak per te arritur objektivat mjedisore dhe te trashegimise 
kulturore ne rajonin e Liqenit te Ohrit. Njekohesisht kjo faze eshte ura lidhese e vazhdimit te 
suksesshem te planeve te metejshme te menaxhimit te integruar te mbetjeve, cilesise se mjedisit 
dhe monitorimit te pellgut ujembledhes te te gjithe rajonit te Ohrit, gje qe do te perbeje edhe 
ndjekjen e Planit ne vazhdim, me qellim qe te jete realist. 

Plani permban nje kombinim mes aktiviteteve ‘soft’ dhe ‘hard’. Grupi i aktiviteteve ‘soft’ perfshin 
aktivitetet ne drejtimet e meposhtme: 

- Kuadri ligjor dhe institucional 
- Sistemi i menaxhimit të integruar të mbetjeve 
- Aspektet financiare 
- Ndërgjegjësimi i publikut dhe edukimi 
- Bashkëpunimi ndër-kufitar 

Grupi i aktiviteteve ‘hard’ përfshin aktivitete që lidhen me infrastrukturën fizike që nevojitet për një 
proces efektiv të menaxhimit të mbetjeve.  

Pjesa me e madhe e aktiviteteve te propozuara sjellin impakte pozitive te shkalles se larte, ose te 
ulet per te gjithe sektoret. Sikurse pritet, aktivitetet e karakterit ‘soft’ kane qe te gjitha impakte 
pozitive. Disa aktivitete te karakterit ‘hard’ kane impakte negative ne nje shkalle te ulet. Ketu duhet 
theksuar se impaktet negative lidhen me vetem disa elemente te vecante te aktivitetit dhe jo me 
aktivitetin ne teresi. Keto impakte jane identifikuar ne tabele per secilin aktivitet, nderkohe qe 
zbatimi i masave zbutese perkatese do te beje te mundur zbutjen / eliminimin e tyre. 

Ne kendveshtrimin e lidhjes se sektoreve te analizes me aktivitetet e propozuara, vihet re se sektoret 
qe ndikohen me teper jane biodiversiteti, popullsia dhe shendeti, toka, dhe transporti & 
infrastruktura. Ne tabele duket qarte se ndikimet jane ne nje mase te madhe pozitive. Kjo eshte ne 
linje edhe me objektivat e zhvillimit ku fokusi eshte zhvillimi i nje sistemi te qendrueshem te 
menaxhimit te integruar te mbetjeve, mbrojtja e mjedisit dhe burimeve te tjera natyrore dhe 
permiresimi i cilesise se jetes se komunitetit. 

Sektori i Burimeve të Energjisë së Rinovueshme eshte sektori qe ndikohet me pak nga aktivitetet e 
propozuara. Shkaku per kete, sic eshte theksuar edhe me pare, eshte fakti se vete Plani nuk 
parashikon aktivitete / projekte ne kete sektor, megjithese BER lidhet direkt me objektiven 
strategjike nr. 4 te Planit. Keshtu qe, eshte e nevojshme qe ne te ardhmen, ky sektor te pasurohet 
me tej me aktivitete specifike. 

1.9. Impaktet Kumulative dhe Sinergjike 

Impaktet kumulative dhe sinergjike në lidhje me strukturat e menaxhimit të mbetjeve janë specifike 
për një vend të caktuar. Kjo nënkupton se këto struktura duhet të lidhen ngushtë me planifikimin e 
përdorimit të tokës dhe konsideratat mjedisore. :Pozicionimi i strukturave të duhura te  grumbullimit 
të në zonat e caktuara për këtë qëllim do të sillte ndikime pozitive kumulative në aspektin e 
aksesimit, duke qenë afër një rrjeti strategjik rrugor dhe infrastrukturës së nevojshme ndihmëse, 
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ndërkohë që duhet patur parasysh që vendodhja e tyre të jetë larg zonave kryesore të banimit. 

PLMM bazohet në parimet e hierarkisë së mbetjeve dhe për këtë arsye kërkon të promovojë 
parandalimin e tyre dhe përgatitjen për ripërdorim, të pasuar këto nga nga riciklimi dhe llojet e tjera 
të rikuperimit, përfshirë edhe rikuperimin e energjisë. Kjo gjë duhet adresuar atëherë kur hartohen 
masa që lidhen me draftimin e politikave, apo caktimin e stimujve, në mënyrë që të mos stimulohen 
aktivitetet që korrespondojnë me shkallët më të ulëta në hierarkinë e mbetjeve në dëm të atyre më 
të larta. Masat e duhura duhet të merren së bashku me iniciativat edukative, me qëllim që të 
theksohen më tepër përfitimet që vijnë nga procesi i të ndarjes së mbetjeve, dhe që vijon më pas me 
riciklimin. 

Të gjitha ndikimet e analizuara duket se janë kumulative. Ndikimet sinergjike shkaktohen aty ku 
ndotësit specifikë (efekti i të cilëve është i kufizuar në rast se këta ndotës çlirohen të izoluar), 
emetohen në kombinim me njëri-tjetrin, dhe për shkak të kombinimit, ndikimi i tyre është zmadhuar 
(efekti mund të ndodhë edhe në kahun e kundërt). Efektet sinergjike që lidhen me menaxhimin e 
mbetjeve nuk janë identifikuar gjerësisht në literaturë, por siç është përmendur më lart, kjo nuk do 
të thotë se ato nuk mund të gjenerohen, apo se nuk mund të shfaqen efekte, të cilat akoma nuk janë 
identifikuar. Natyra e efekteve sinergjike është e tillë që ata nuk janë gjithmonë të lehtë për t’u 
identifikuar apo kuptuar 

1.10. Masat Zbutëse 

Masat zbutëse përcaktohen për të siguruar arritjen e objektivave te rendesishem mjedisore ne 
fushat e vecanta. Duke zbatuar udhezimet e pergjithshme dhe masat zbutese, ndikimet negative te 
pershkruara më sipër do te parandalohen dhe do te sigurohet arritja e objektivave mjedisore. 

Eshte e rendesishme te theksohet se lista e masave zbutëse e dhene me poshte nuk eshte shteruese. 
Masa me te detajuara ne aspektin e permbajtjes dhe analizes do te duhet te pergatiten si pjese e 
VNM-ve individuale per çdo projekt specifik te Planit 

Ndikimet negative të lokalizuara lidhen me planifikimin, ndërtimin dhe funksionimin e strukturave të 
menaxhimit të mbetjeve, të cilat përfshijnë zënien e tokës, ndikimet mbi biodiversitetin, popullsinë 
dhe shëndetin, shfrytëzimin e burimeve, trashëgiminë kulturore, peizazhin etj. Zbutja e këtyre 
ndikimeve negative në rrethana të tilla duhet të merret në konsideratë nga autoritetet e planifikimit 
gjatë punës për përzgjedhjen e vendit ku do të pozicionohen strukturat. Kur zbutja e ndikimeve 
negative nuk është e mundur, duhet të zbatohen përmirësimet kompensuese siç janë restaurimi i 
habitateve dhe masat e tjera kompensuese. 

Zbutja e ndikimeve operacionale duke përfshirë ndikimet në cilësinë e ajrit, burimet ujore dhe 
ndotjen e tokës duhet të trajtohen si rezultat i kushteve planifikuese/mjedisore brenda lejeve 
specifike. Kushte të tilla duhet të jenë mjaft të rrepta për të zbutur ndikimet në sektorë të ndryshëm 
mjedisorë. 

1.11. Monitorimi 

Monitorimi i ndikimeve eshte jashtezakonisht i rendesishem per zbatimin e Planit, dhe, ne perputhje 
me Ligjin 91/2013 dhe Direktiven 2001/42/EC, zbatimi i nje Plani apo Programi duhet te 
monitorohet, me qellim qe te identifikohen efektet negative te paparashikuara, ne menyre qe te 
krijohet mundesia per nje reagim te hershem ndaj ketyre efekteve dhe te behen adaptimet e 
mundshme.  

Ështe ngritur një Sistem Monitorimit te ndikimeve kryesore ne mjedis, te cilat pritet qe te 
shkaktohen nga zbatimi i Planit. Keto ndikime jane identifikuar gjate vleresimit te ndikimeve 
mjedisore te Planit. Sistemi i monitorimit perfshin te gjithe indikatoret perkates per cdo sektor 
mjedisor (toka, cilesia e ajrit, ndryshimet klimatike, uji, natyra/biodiversiteti, trashegimia kulturore, 
peizazhi, etj.) dhe identifikon autoritetin dhe pergjegjesine per matjen e cdo indikatori mjedisor te 
propozuar 
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Grumbullimi i te dhenave sugjerohet qe te mbeshtetet ne dy burime:  

(a) te dhenat bazë qe merren nga matja e parametrave te mjedisit, dhe  
(b) vleresimi i indikatoreve mjedisore.  

Procesi i mbledhjes se te dhenave permes matjeve mund te realizohet duke perfshire Autoritetet 
Rajonale (Qarqet), por edhe Institucionet Shteterore (permes Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit), 
Pushtetin Lokal, institucione kerkimore shkencore dhe ato profesionale, si dhe ndermarrjet e 
sherbimeve publike (lendfilli, ujesjelles – kanalizime etj.). Matja e indikatoreve mjedisore eshte nje 
proces kompleks; ai eshte nje proces qe kryhet rregullisht dhe per me teper, ne menyre te 
vazhdueshme.  

Autoritetet Rajonale duhet te luajne nje rol kyc ne procesin e administrimit dhe shperndarjes se te 
dhenave. 

Siç është theksuar në Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve, monitorimi dhe rishikimi i 
vazhdueshëm i planit duke përdorur burimet e nevojshme njerëzore dhe financiare, çon në një 
zbatim të suksesshëm të tij. Plani parashikohet të pasqyrojë ndryshimet në modelet e konsumit nga 
ana e popullsisë, zhvillimin e teknologjisë dhe diskutimet e vazhdueshme në nivel rajonal dhe 
kombëtar lidhur me menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

Qëllimi i programit të monitorimit, në kuadër të këtij raporti është pasja e një grupi të qëndrueshëm 
të të dhënave që lidhen me aktivitetet e menaxhimit të mbetjeve, për të cilat (aktivitetet) mund të 
identifikohen ndikimet e mundshme negative në mjedis. 

Për çdo sektor mjedisor jepen indikatorët përkatës mjedisorë, autoriteti monitorues, parametrat 
mjedisorë dhe frekuenca e monitorimit. Është e rëndësishme të theksohet se treguesit e përshkruar 
janë subjekt i rishikimit në bazë të nevojës, dhe sipas këtij arsyetimi, tabela duhet të shihet më 
shumë si një model për programin e monitorimit dhe të trajtohet si një dokument "i gjallë", i cili 
gjithashtu duhet rishikuar sipas nevojës. 

1.12. Analiza e Indikatorëve të Performancës 

Indikatorët e Menaxhimit të Mbetjeve janë mjetet që matin progresin në performancën e reduktimit 
dhe riciklimit të mbetjeve, dhe efikasitetin e burimeve.  

Plani në vetvete nuk përmban një listë të qartë të indikatorëve të performancës; prandaj ky seksion 
përfshin një propozim për indikatorët që përcaktojnë metodologjinë, si dhe në grupin e IP që mund 
të përdoren për matjen e performancës së PLMM. 

Në raport paraqitet një listë treguese e IP-ve që mund të përdoren për të vlerësuar performancën e 
sistemit të menaxhimit të mbetjeve. IP-të e propozuara bazohen në një analizë të Planit, si dhe në 
praktikat e ngjashme. Është e rëndësishme të theksohet se kjo listë nuk është shteruese, as nuk 
është e pandryshueshme. Përkundrazi, Konsulenti e konsideron këtë listë si një dokument pune, i cili 
duhet të analizohet dhe finalizohet së bashku me përpunimin e mëtejshëm dhe miratimin 
përfundimtar të Planit. 

1.13. Vlerësimi i Kapaciteteve Institucionale 

Bashkia Pogradec nuk ka nje personel te plote, te specializuar qe mund te garantoje nje 
miremenaxhim te ketij sektori. Aktualisht prane Bashkise Pogradec ka vetem nje person pergjegjes 
per supervizimin e kontrates se Bashkise me nje subjekt privat per shërbimin e menaxhimit të 
mbetjeve. 

Ka nje perpjekje nga ana e Bashkise per ngritjen e kapaciteteve te punonjesve te saj duke bere te 
mundur pjesemarrjen ne ciklin e plote te trajnimit te 3 punonjesve nga ASPA per menaxhimin e 
integruar te mbetjeve, kostimin dhe problematika te tjera te ketij sektori. Kjo ndoshta duhet te 
kerkoje qe ne te ardhmen te rishikohet edhe struktura dhe menyra e menaxhimit te ketij sektori. 
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PLMM gjendet perballe nje sere sfidash rezultat i kompleksitetit dhe problematikave qe has procesi i 
menaxhimit te integruar te mbetjeve ne Bashkine Pogradec. Nje liste e pikave te dobeta lidhur me 
menaxhimin e integruar te mbetjeve, te cilat duhet te gjejne adresim ne Plan dhe ne vijim, gjate 
zbatimit te tij, është paraqitur në këtë raport. 

1.14. Konsultimi dhe Pjesëmarrja e Palëve të Interesuara 

Konsultimet dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara ishin pjesë integrale e procesit të VSM. 
Përfshirja efikase e palëve të interesuara ka kontribouar në cilësinë e vlerësimit, ka dhënë kontribut 
në analizën dhe raportin e VSM, si dhe do të mbështesë zbatimin e planit pas miratimit të tij dhe do 
të kontribuojë në pranimin më të mirë të projekteve të parashikuara në plan. 

Qëllimi i konsultimeve me palët e interesuara ka qenë i dyfishtë:  

1. Të ofrojë mundësi efektive dhe te hershme në kohë për të gjitha palët e interesuara që të 
kontribuojnë në VSM duke dhënë komentet dhe opinionet e tyre në kohën e duhur.  

2. Të marrë informacion, të dhëna dhe / ose verifikim të gjetjeve dhe konkluzioneve të formuluara 
nga VSM.  

Me qëllim realizimin e konsultimit dhe pjesëmarrjes efektive të palëve të interesuara, është bërë 
identifikimi i tyre, është përcaktuar qëllimi i përfshirjes së tyre dhe dhe janë përzgjedhur mjetet dhe 
mënyrat e konsultimit dhe pjesëmarrjes. 

Konsulenti ka kryer një takim konsultimi me palët e interesuara, lidhur me çështjet që do të 
përfshihen në raportin e VSM. 

Hollësitë mbi takimet konsultative dhe lista e pjesëmarrësve, së bashku me një përmbledhje të 
çështjeve dhe komenteve që u ngritën nga pjesëmarrësit janë të paraqitura në Shtojcat e këtij 
raporti. 

1.15. Konkluzione dhe Rekomandime 

Plani Lokal për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PLMM) është hartuar në përputhje 
me dispozitat ligjore përkatëse, si brenda kontekstit rajonal ashtu edhe në atë kombëtar. Plani 
propozon veprime duke përfshirë infrastrukturën dhe skemat e menaxhimit të mbetjeve, iniciativat e 
komunikimit dhe informimit, kuadrin ligjor, masat financiare etj. Parandalimi i mbetjeve është ende 
një koncept i ri dhe prandaj ndryshimi në modelet e sjelljes duhet të nxitet nga procesi i edukimit.  

PLMM ka identifikuar rrugën drejt qëndrueshmërisë: parandalimi i mbetjeve, rritja e riciklimit dhe 
rikuperimi. Efektet mjedisore të një kuadri të tillë strategjik (përmes veprimeve të propozuara) janë 
pozitive pasi qasja e adoptuar pasqyron një zhvendosje për lart në shkallën e hierarkisë.  

PLMM ka hedhur themelet për një regjim koherent të menaxhimit të mbetjeve, një sistem të 
integruar të planifikimit të menaxhimit të tyre, i shoqëruar me hartimin e projekt rregulloreve dhe 
udhëzimeve, me përparime të rëndësishme në qasjet ndaj minimizimit të mbetjeve dhe riciklimit, me 
inovacione në sferën e grumbullimit të mbetjeve dhe me përmirësimeve në mënyrën e asgjësimit të 
llojeve të ndryshme të mbetjeve dhe rregulloret përkatëse. 

PLMM siguron një kuadër për politikat të cilat do të ndikojnë në masën në të cilën mund të kërkohet 
infrastruktura e menaxhimit të mbetjeve. Kjo çon në një shqyrtim strategjik të ndikimeve mjedisore 
që rrjedhin nga PLMM dhe implikimet e tij në cilësinë mjedisore të propozimeve që përfshihen në të 
dhe që të cilat janë paraqitur në Raportin e VSM.  

Në fund të Raportit të VSM jepen një sërë rekomandimesh të grupuara në kategori dhe/ose fusha si 
më poshtë: 

 Politikat 
 Hulumtimi dhe Kërkimi 
 Komunikimi, edukimi, Informimi 
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2. Plani Lokal për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve në 
Bashkinë Pogradec 

2.1. Hyrje 

Menaxhimi i mbetjeve urbane tashmë është kthyer në një çështje të rëndësishme dhe një shqetësim 
gjithnjë e në rritje dhe i përbashkët në të gjithë rajonin. Menaxhimi i mbetjeve të ngurta urbane për 
të gjitha rrethet në Prefekturën e Korçës është paraparë të trajtohet me anë të landfillit rajonal në 
Maliq.  

I ndodhur në një sipërfaqe prej 19 ha, dhe me një vlerë investimi prej 5 milionë euro, landfilli i ri do 
të mundësojë mbylljen e më shumë se 100 vend-depozitimeve të mbeturinave të ndyshme në 
rajonin e Korçës, duke reduktuar në mënyrë konsiderueshme ndotjen e mjedisit. Pjesë e sistemit për 
menaxhimin e mbetjeve janë tre stacionet e transferimit në Pogradec, Devoll dhe Kolonjë, për të 
mundësuar transportin sa më efektiv të mbetjeve në landfillin e Maliqit. 

 
Figura 1: Procesi i Planifikimit (EC, 2012) 

Qëllimi i këtij Plani është që të udhëzojë autoritetet lokale në rrethin e Pogradecit dhe pjesëtarët e 
njesive të administratës vendore në një qasje të përbashkët në drejtim të menaxhimit të mbetjeve 
duke përfituar edhe nga mundësia aktuale e landfillit të ri në Maliq.Ky plan do të mundësojë aktorët 
rajonalë për të reduktuar dhe menaxhuar mbetjet e ngurta të rajonit përgjatë 10 viteve të 
ardhshëm.  

Objektivat, strukturat e drejtimit, plani i veprimit, sistemi i modifikimit / përzgjedhjes për 
menaxhimin e mbetjeve, si dhe treguesit e financimit dhe monitorimit për zbatimin e LWMP do të 
jetë në përputhje me ligjet dhe planet strategjike kombëtare / lokale për menaxhimin e mbetjeve 
(Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011; VKM nr. 175, datë 19.01.2011; Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011 dhe 
Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve për Qarkun e Korçës) nga njëra anë, dhe Direktiva Kuadër e 
Mbetjeve (2008/98/EC) dhe kërkesat nga IUCN e WHC në anën tjetër. 

Plani i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për rrethin e Pogradecit mbulon menaxhimin e mbetjeve 
të ngurta urbane të përcaktuara sipas kuadrit rregullator. Plani i përcakton mbetjet e ngurta urbane 
si "mbetje që rrjedhin nga burime rezidenciale, tregëtare, institucionale, të prishjes së ndërtimeve, 
pastrimi i tokës apo burime të ndërtimit." Synimet dhe strategjitë e përshkruara në këtë plan kanë 

Rishikimi i 
Planit 
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për qëllim reduktimin e mbetjeve dhe rritjen e devijimit të mbetjeve të ngurta urbane. Plani në 
vetvete reflekton Sistemin Hierarkik të Mbetjeve të BE-së që e ka burimin tek Direktiva Kuadër për 
Mbetjet e BE-së 2008/98/EC. Direktiva përcakton si qëllim prioritar hierarkinë e mëposhtme të 
menaxhimit të mbetjeve: 

PRODUKT (JO MBETJE)

MBETJE

PARANDALIMI

PERGATITJE PER 
RIPERDORIM

RICIKLIM

RIKUPERIM

DEPOZITIM

 

Figura 2: Hierarkia e menaxhimit te mbetjeve 

Përgatitja e LWMP, caktimi i strukturave të drejtimit dhe treguesve të monitorimit për progresin e 
zbatimit të tij, synon që palët e interesuara të bien dakord të bashkëpunojnë për një qëllim, atë të 
përmirësimit të sistemit të menaxhimit të mbetjeve. Palët e interesuara në këtë rast do të jenë si 
përdoruesit ashtu dhe ofruesit e shërbimeve dhe është thelbësore që të ketë dialog mes tyre.  

Elementet e Sistemit të Menaxhimit të Mbetjeve i referohen mënyrës së trajtimit të mbetjeve të 
ngurta dhe ku mbyllet ky cikël. Përzgjedhja e sistemit të menaxhimit të mbetjeve ka implikime të 
rëndësishme mjedisore, për këtë arsye është e domosdoshme të ndiqet përafrimi dhe t’i jepet 
prioritet parandalimit, minimizimit, riciklimit, ripërdorimit të mbetjeve dhe formave të tjera të 
rikuperimit të materialeve. Kjo është në përputhje edhe me kërkesat e hierarkisë së mbetjeve sipas 
BE-së. 

Aspektet e qëndrueshmërisë mund të përcaktohen si tregues kryesorë të performancës nëpërmjet 
të cilave mund të vlerësohet sistemi ekzistues i mbetjeve dhe me të cilat mund të planifikohet një 
sistem i ri apo i zgjeruar. Në mënyrë që sistemi i ri apo i zgjeruar të jetë i qëndrueshëm, ai duhet të 
marrë parasysh të gjitha aspektet teknike, mjedisore, shëndetësore, financiare - ekonomike, social-
kulturore, institucionale, ligjore dhe politike. 

2.2. Vizioni dhe objektivat e PLMM 

Vizioni i PLMM do të jetë: Një sistem gjithëpërfshirës i menaxhimit të mbetjeve të ngurta, i 
arritshëm nga çdo pjestar i komunitetit dhe i siguruar përmes një partneritet të plotë midis të 
gjitha niveleve të qeverisjes dhe sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, ku banorët kanë ndjenjë të 
pronësisë dhe përgjegjësisë për mbetjet që ata krijojnë, duke e sjellë rajonin më afër gjendjes së 
mbetjeve zero. 

Pavarësisht nga përpjekjet aktuale, sasia e mbetjeve të ngurta që kërkon depozitim dhe trajtim 
vazhdon të rritet për shkak të rritjes së shpejtë të popullsisë, veçanërisht në zonën urbane, pra 
qytetin e Pogradecit, dhe tendencës të shoqërisë për të prodhuar më shumë, të konsumuar më 
shumë, dhe hedhur më shumë. Shumë njerëz janë ende të pandjeshëm, apo të shkujdesur për 
pasojat e ardhshme financiare dhe mjedisore që në mënyrë të pashmangshme do të ndodhin në 
qoftë se ne vazhdojmë sjelljen tonë aktuale. Me rritjen e popullsisë rritet edhe sasia e mbetjeve të 
ngurta që gjenerohen, dhe këto e vendosin në udhëkryq sistemin aktual të trajtimit dhe menaxhimit 
të mbetjeve të ngurta. Megjithatë, pavarësisht këtyre sfidave, rajoni i Pogradecit në dekadën e 
fundit ka shënuar përmirësime inkurajuese, duke përfshirë një rritje në kujdesit për mjedise të 
pastra, disa përpjekje për ndarje / riciklim të mbetjeve, dhe një tendencë në rritje të individëve që 
marrin përgjegjësi personale për mbetjet e ngurta që ata gjenerojnë. 
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Ndërkohë që në mjaft vende riciklimi është provuar të jetë një mjet i suksesshëm për të mënjanuar 
një sasi të konsiderueshme nga vend depozitimet, ky përbën vetëm një komponent të vogël të sfidës 
sonë të menaxhimit të mbetjeve të ngurta. Tashmë sipas vizionit tonë plani duhet të përfshijë jo 
vetëm reduktimin e mbetjeve të brezit tonë, por edhe ato të trashëguara. Mbetjet e ngurta duhet të 
reduktohet në masën më të madhe të mundshme në përputhje me hierarkinë vijues të menaxhimit 
të tyre (Mendoni, Reduktoni, Ripërdorni, Ricikloni dhe Menaxhimi i Mbetjeve), ku prodhimi i 
mbetjeve minimizohet dhe këto të fundit konsiderohen si një burim i vlefshëm. 

Parimi thelbësor i Planit të Menaxhimit të Integruar Mbetjeve të Ngurta për rajonin e Pogradecit 
është mënjanimi i mbetjeve përmes një fushate intesive për reduktimin e tyre dhe përmes riciklimit 
të materialeve dhe energjisë nga mbetjet përfundimtare. Në përputhje me këtë parim, Planit i 
Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta ka katër objektiva: 

 Objektivi 1: Minimizimi i mbetjeve të prodhuara. 
 Objektivi 2: Rritja e ripërdorimit, riciklimin dhe rikuperimit të materialeve. 
 Objektivi 3: Depozitimi i të gjitha mbetjeve përfundimtare në venddepozitimin e Maliqit. 
 Objektivi 4: Prodhimi i energjisë nga mbetjet pas riciklimit të materialeve. 

2.3. Kuadri Ligjor dhe Institucional 

2.3.1. Nevoja për Planin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta për 
Pogradecin 

Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (Plani) është një dokument udhëzues për 
planifikim. Ai mundëson zbatimin e politikave kombëtare për menaxhimin e mbetjeve në nivel lokal 
përkatësisht në rajonin e Pogradecit dhe do të lehtësojë një orientim strategjik drejt një menaxhim 
të integruar dhe të qëndrueshëm të mbetjeve nga ana e Bashkisë së Pogradecit. 

Që nga viti 1994, grumbullimi i mbetjeve dhe trajtimi, si dhe shërbimet e tjera të pastrimit i janë 
deleguar autoriteteve lokale duke i bërë ato përgjegjës të fundit për menaxhimin e tyre dhe 
gjithashtu duke siguruar fonde nga qeveria qendrore përmes "granteve te pakushtezuara".  

Sistemi kryesor i menaxhimit të mbetjeve konsiston në grumbullimin e mbetjeve të ngurta në një 
rrymë të vetme (pa ndarje, përveç se ka pasur disa iniciativa në pjesën urbane të Bashkisë Pogradec) 
dhe transportimin e tyre në faqet e grumbullimit nën administrimin e vetë njësive vendore. 

Në përgjithësi, problemet në sektorin e mbetjeve janë të lidhura ngushtë me mungesën e 
instrumenteve të duhura për administrimin mjedisor të tyre, mungesa e investimeve dhe 
teknologjisë dhe kapaciteteve të pamjaftueshme të burimeve njerëzore dhe financiare. Për më 
tepër, përpjekjet e tanishme për të adresuar këtë problem kanë qenë jo mirë të koordinuar, të 
fragmentuara dhe joefikase, të cila kanë bërë që ndryshimet e pritura dhe të lidhur me zhvillimin e 
këtij sektori të jenë tejet të ngadaltë dhe të shoqëruar nga ndikimet negative në mjedis. 

Për më tepër, mbetjet në përgjithësi dhe mbetjet e ngurta në mënyrë të veçantë janë konsideruar si 
një kërcënim të madh ndaj vlerave natyrore të ekosistemeve të liqenit Ohrit. Llojet e ndryshme të 
mbetjeve: (i) mbetjet e ngurta që tanië hidhen në pellgun ujëmbledhës të liqenit, në afërsi të 
fshatrave Tushemisht dhe Alarup; (Ii) mbetjet e shpërndara në zonën e gjërë si lloje depozitimesh të 
paligjshme, (iii) mbetjet, kryesisht plastike të mbetur brenda rrjedhave ujore dhe bregun e liqenit; 
(iv) mbetjet minerare në afërsi të Gurit të Kuq; (V) mbetjet inerte të hedhura në vende të ndryshme 
dhe të paligjshme (vi) mbetjet e gjeneruara nga liqeni në zonën e saj litorale, etj.  

Qëllimi i këtij plani është të lehtësojë politikat vendore dhe procesin e planifikimit për një sistem të 
integruar të menaxhimit të mbetjeve në Qarkun e Pogradecit duke u bazuar në  landfillin e Maliqit. 
Plani do të inkurajojë harmonizimin e interesave dhe qëndrimeve të përbashkëta mes palëve të 
ndryshme në kuadër të këtij sistemi të ri të qëndrueshëm për menaxhimin e mbetjeve të ngurta. 

Më konkretisht, Plani ka për qëllim të mundësojë dhe të sigurojë si më poshtë: 
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 Pajtueshmëri me Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve (SKM) dhe objektivat e saj: për të 
kontribuar në zbatimin e politikave kombëtare dhe arritjen e objektivave kombëtare në fushën e 
mbetjeve të ngurta; 

 Për të krijuar dhe për të krahasuar skenarë të menaxhimit të mbetjeve, për të mundësuar 
mbledhjen dhe trajtimin e mbetjeve në përputhje me objektivat kombëtare. Plani identifikon 
dhe rekomandon teknologjitë e duhura për të minimizuar dhe depozituar (landfille) të mbetjeve 
të formës përfundimtare; 

 Të propozojë dhe të rekomandojë hartimin e instrumenteve të rëndësishëm institucional dhe 
organizativ në lidhje me mbetjet e ngurta. Plani aktual parasheh prezantimin gjithëpërfshirës të 
masave institucionale, organizative dhe rregullatore dhe jep rekomandimi për të përmirësuar 
elementet e tij. 

 Të sigurojë nevojat për investime financiare, përshkrimin dhe shpjegimin e nevojave financiare 
dhe nevojën për investime për të zbatuar skemat e grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve. 

2.3.2. Kuadri Rregullator 

Qeveria Shqiptare është e angazhuar në procesin e anëtarësimit të plotë në BE dhe për këtë qëllim 
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është duke punuar drejt përafrimit dhe adoptimit të legjislacionit 
Shqiptar në përputhje me instrumentet legjislativë të BE. Legjislacioni Shqiptar për menaxhimin e 
mbetjeve është përmirësuar me ligje të reja, vendime dhe rregullore që reflektojnë direktivat e BE 
dhe detyrimet nga Konventa e Baselit. 

2.3.2.1. Rregulloret e BE 

Përsa i përket kuadrit rregullator të BE, me reference menaxhimin e mbetjeve, Shqipëria ka për 
detyrë që të kryejë menaxhimin e tyre në një mënyrë miqësore me mjedisin, siç diktohet nga 
instrumentet e meposhtëm ligjorë: 

 Direktiva Kuadër e Mbetjeve – 2008/98/EC 
 Direktiva e Landfillit - 1999/31/EC 
 Strategjia Tematike mbi Parandalimin dhe Riciklimin e Mbetjeve – COM (2005) 
 Direktiva për Ambalazhet dhe Mbetjet e Tyre – 94/62/EC 
 Direktiva për Mbetjet nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike (MPEE) – 2012/19/EU 
 Direktiva për Bateritë dhe Akumulatorët – 2006/66/EC 
 Direktiva për Automjetet në Fund të Jetës – 2000/53/EC 
 Direktiva për Mbetjet e Rrezikshme – 91/689/EEC 

2.3.2.2. Kuadri Ligjor Shqiptar 

Nisur nga fakti që Shqipëria është e angazhuar në procesin e anëtarësimit në BE, vendi duhet që të 
realizojë procesin e përafrimit të legjislacionit, rregulloreve dhe procedurave kombëtare me 
legjislacionin e BE-së, përfshirë edhe transpozimin e Direktivës së BE mbi Mbetjet. Kuadri ligjor 
kombëtar përfshin instrumentet e mëposhtëm: 

 Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 
 Strategjia Kombëtare dhe Plani Kombetar për Menaxhimin e Mbetjeve 
 Plani Rajonal për Menaxhimin e Mbetjeve 
 Plani Lokal për Menaxhimin e Mbetjeve 
 Ligji nr. 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore" 
 Ligji nr. 156/2013 për disa ndryshime në Ligjin nr. 10463 datë 22 shtatorr 2011 ‘’Për Menaxhimin 

e Integruar të Mbetjeve”, i ndryshuar 
 Ligji nr. 10431, datë 9 qershor 2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit" 
 Ligji nr. 10448, datë 14 korrik 2011 “Për Lejet Mjedisore”  

Më poshtë jepet një listë e marrëveshjeve dhe memorandumeve të rëndësishme që prekin zonën në 
fjalë: 
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 Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë për Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm të Liqenit të Ohrit dhe 
pellgut të tij ujëmbledhës, 17.06.2004. 

 Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Shqipërisë dhe Qeverisë së Maqedonisë, e nënshkruar 
në: 29 nëntor, 1996 në kuadër të "Projektit për Ruajtjen e Liqenit të Ohrit " 

 Memorandumi i Mirëkuptimit nënshkruar më 7 shtator, 2000, "Për bashkëpunimin në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm" ndërmjet Ministrisë maqedonase e 
Mjedisit dhe Planifikimit të Territorit dhe Ministria e Mjedisit të Shqipërisë. 

 Deklarata e UNESCO-s (Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë), që 
Liqeni i Ohrit dhe qyteti i Ohrit, deklarohen "vlerat natyrore e kulturore të Trashëgimisë 
Botërore", më 5 shtator, 1980; 

 UNESCO-s Programi Njeriu dhe Biosfera (MAB), Programi i 11 qershorit 2014 për emërimin e 
rajonit të Ohrit dhe të Prespës si rezervë ndërkufitare e biosferës. 

 Vendimi përmes të cilit pjesa shqiptare e liqenit është shpallur " Peisazh i Mbrojtur " në nëntor 
të vitit 1999. 

2.4. Aspekte të Zhvillimit të Qëndrueshëm në Planin Lokal të Veprimit për Mbetjet 
për zonat rurale 

Pjesa më e madhe e popullsisë së bashkisë është rurale (rreth 56%) dhe pjesa tjetër në zonën 
urbane. Në planin e menaxhimit të mbetjeve në zonën rurale dallohen dy pamje: njëra që përfshin 
tre Njësi Administrative (NjA) në zonën bregliqenore (Hudënisht, Buçimas dhe Çërravë) dhe tjetra që 
përfshin NjA-të të cilat janë më larg dhe, përgjithesisht, nuk bëjnë pjese në pellgun e Liqenit. 

2.4.1. Reduktimi i mbetjeve të ngurta në zonën bregliqenore (Pogradec, 
Tushemisht) 

Reduktimi mbetjeve të ngurta përveç se aktivizimit të bizneseve të specializuara për riciklim të 
mbetjeve (tashmë të ricikueshme si kartona, leter, plastikë dhe amballazhe llamarine) nëpërmjet 
promovimit të tij nga ana e Bashkisë dhe krijimit të lehtësive për shtimin e volumeve të ricikuleshme 
puna do te koncentrohet në ndarjen e mbetjeve në vend. Vendosja e, së paku, dy kategorive te 
kazane në gjithë zonën bregdetare dhe kater koshave ne zonen e qytetit te Pogradecit do te rrisë 
sasine e plehrave qe ndahen ne burim. Propozohet që fillimisht ne dy pika grumbullimi te vendosen 
katër kazane plehrash ku qytetaret nen kujdesin e sektorit te pastrimit te vecojne plehrat ne cdo 
kazan te vecante. Per cdo vit numri i pikave te grumbullimit ne Qytet te dyfishohet me kazane te 
ndare per leter, shishe xhami, plehra – mbetje shtepiake dhe plastike. Per nje periudhe tete vjecare i 
gjithe Qyteti do te kompletohet me kazane te vecante dhe pothuaj gjsyma e sesise se plehrave do te 
ndahen ne burim. Deri ne kompletimin me kazane specifike skuadrat e popullsise rome do te 
angazhohen per ndarjen e plastikes dhe amballazheve te llamarines ne afersi te pikave te 
grumbullimit jashte dhe ne periferi te Qytetit. Nje plan vendosje se ku mund te stimulohet ndarja 
(percaktimi i pikave te ndarjes se plehrave) do te paracaktohet nga Bashkia ne cdo fillim viti. 
Punesimi (pagë + kujdes shendetesor dhe shoqeror) do te sigurohet nga Bashkia nepermjet 
kompanise se menaxhimit te mbetjeve ku nje subvencionin deri 10% te pages duhet te sigurohet nga 
Bashkia. 

2.4.2. Reduktimi i mbetjeve në zonat rurale 

Mbetjet ne zonat rurale llogariten nga 0.5 në 0.7 kg/fryme ne ditë ose rreth 230 kg mbetje në vit dhe 
përqindja e mbetjeve organike në strukturën e tyre varjon nga 60 në 70%. Pikërisht në këtë lloj 
mbetjeje duhet operuar për reduktimin e totatit të mbetjeve për cdo familje. Mbetjet organike 
mund të kompostohen duke u kthyer në lëndë organike e dobishme për tokën. Bazuar edhe në 
traditë familjet fshatare në Shqipëri manipulojnë mbetjet organike duke i kompostuar ato në 
kopshtet dhe në fushat e tyre. Ky është reduktim dhe riciklim në mënyrë pothuaj të natyrshme. Duke 
marrë në konsideratë këtë reduktim është e mundur që mbetjet të përgjysmohen. Në zonën 
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bregliqenore (në fshatra si Lini per shembull) dhe në zonat urbane kjo është më e vështirë për t’u 
bërë individualisht. Pjesa tjetër e mbetjeve duhet të grumbullohet në kontenierë të vegjël, të 
përshtatshëm në çdo lagje ose grup shtëpish dhe të transportohet në Stacionin e Transferimit të 
Mbetjeve (STM), Çërravë. Edhe rrjeti rrugor lejon akses të lehtë dhe të shpejtë tek Stacioni i 
Transferimit. 

2.4.3. Menaxhimi dhe Transporti i Mbetjeve 

Mbledhja e mbetjeve nga Qëndrat administrative të Bashkisë Pogradec në Stacionin e Transferimit 
në Cërravë do të shpjerë në një ndryshim domethënës në praktikën se si mbetjet e grumbulluara po 
menaxhohen aktualisht nga bashkia në zonën e grumbullimit. Ajo përfaqëson një angazhim të fortë 
dhe detyrues për t’u angazhuar në strategjinë rajonale të mbetjeve të Qarkut të Korcës dhe për të 
zbatuar një rikuperim të kostove për shërbimet e ofruara. Kjo do të kërkojë gjithashtu një nivel të 
përmirësuar të monitorimit, kontrollit dhe përforcimin në nivel urban për të garantuar se mbetjet e 
ngurta të parrezikshme te gjeneruara nga ndërtimet dhe prishjet, mbetjeve bimore, kujdesit 
shëndetësor dhe tregtisë trajtohen dhe hidhen me ndikim minimal për shëndetin publik dhe 
mjedisin brenda sistemit rajonal. 

 
Figura 3: Periferialiteti i Qendrave Trebinjë, Velçan dhe Proptisht  

Çdo modifikim në grafikun e mbledhjes së mbetjeve do të bëhet në bashkëpunim me NjA-të dhe 
kryepleqtë e fshatrave. 

2.4.4. Planifikim dhe tarifa të diferencuara dhe të arsyeshme për zonat rurale  

Është e nevojshme që për zonat turistike ne bregliqen duhet që tarifat për familje të rriten së paku 
dyfishi i atyre ekzistuese nëse mbështetemi në parimin “ndotësi paguan”. Tarifat në NjA-të e tjera që 
nuk bëjnë pjesë në pellgun e Liqenit duhet të studiohen nga ana e Bashkisë dhe të mbështeten në: 

(i) Kostot operative duhet te mbulohen nga komuniteti te cilit i sigurohet sherbimi; 
(ii) Sasia e mbetjeve duhet te matet per të qënë të arsyeshem ne vendosjen e tarifes; 
(iii) Te inkurajohen nëpërmjet tarifave të diferencuara fshatrat/QA të cilët do te rritin pjesen e 

reduktuar te tyre nepermjet kompostimeve; 
(iv) Distancat e medha nga STM; 
(v) Papunesinë dhe nivelin e mirëqenies. 

Tarifat e bizneseve (sidomos hoteleve dhe restoranteve ne breg te Liqenit) duhet te rriten 
konsiderueshëm, sipas kategorizimit paraprak që do të bëjë Bashkia. 

2.4.5. Infrastruktura e nevojshme për zonat rurale 

Në të gjitha NjA-te rurale duhet të rinovohet (aty ku egziston) infrastruktura baze e grumbullimit të 
mbetjeve (konteniere). Për cdo NjA në një fazë të parë dhe për çdo fshat (në një fazë të dytë) te 
vendosen kazane plehrash sipas nevojave qe do te percaktohen nga Bashkia. Nje makine e mbuluar 
me kapacitet 2.5 ton duhet te blihet nga Bashkia per cdo nga kater NjA-te jashte pellgut te Liqenit. 
NjA-te ne bregliqen duhet qe te pajisen me nga nje kamion teknologjik si dhe te shtohet numri i 
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konteniereve me kapak. 

Fshatrat e NjA-ve duhet që të caktojnë së paku nga nje punetor (ne fshatra te vegjel si angazhim me 
kohë të pjesshme) per pastrim dhe kujdes per grumbullimin e mbetjeve.  

Përshirja e gjithë zonave rurale në një skemë të vetme menaxhim të mbetjeve do të thotë që hallkat 
e nga grumbullimi në depozitim e cila propozohet: 

1. Grumbullim në qendra (fshatra) ne konteniere te instaluar për çdo qendër/lagje/grup shtëpish ; 
2. Transport nga fshati/NjA ne Stacionin e Transferimit të Mbetjeve në Çërravë 
3. Ndarje dhe kompresim dhe kompaktesim i mbetjeve; 
4. Transport ne Landfillin e Maliqit 

2.5. Edukimi dhe Ndërgjegjësimi 

Për shkak të qasjes së kufizuar në informacion të popullsisë lokale të njësive administrative që 
ndodhen jashtë basenit të Liqenit të Ohrit, është mëse e nevojshmë ndërmarja e aktivitete të 
intensifikuara për të rritur ndërgjegjësimin e popullatës, sidomos në drejtim të ruajtjes së mjedisit 
nga ndotja dhe degradimi i peizazhit shkaktuar nga mbetjet. 

Rritja e pjesëmarrjes së banorëve të këtyre zonave në aktivitetet që zhvillohen në Pogradec apo 
njesive të tjera admisnitrative do të rrisë interesin për ndërgjegjësimin mjedisor dhe qëndrimi ndaj 
dëmeve. Motivimi përmes zhvillimit të turizmit rural nga bashkia për fusha të veçanta/fshatra do të 
krijojë një model të mirë të menaxhimit të qëndrueshëm të mjedisit. 

Për më tepër, Bashkia dhe OSHC-të mund të angazhohen në trajnime të vazhdueshme formale dhe 
joformale për operatorët e menaxhimit të mbetjeve, si dhe nxënësit e shkollave. 

2.6. Menaxhimi i mbetjeve në të ardhmen 

Në Ligjin .Nr.10 463, datë 22.9.20111 përcaktohet se “Kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve, 
në përputhje me parimin “Ndotësi paguan”, të përcaktuar në nenin 12 të ligjit nr. 10 431, datë 
9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, mbulohen nga krijuesi fillestar i mbetjeve ose nga zotëruesi 
aktual apo i mëparshëm i tyre”. Ky princip është saksionuar po ashtu në Nenin 4 të Udhëzuesit 
2008/98/EC i Parlamentit dhe Këshillit Europian të 19 Nëntor 2008. Perveçse nje kerkesë ligjore, ky 
eshte nje kusht per zbatueshmerine dhe qendrueshmerine financiare afat gjate per sektorin e 
menaxhimit te mbetjeve, dhe do te siguroje gjithashtu rritjen e nxitjes per “prodhuesit” e mbetjeve 
(duke perfshire edhe prodhuesin e ketyre produkteve) per te reduktuar dhe rikuperuar mbetjet. Ky 
faktor eshte shume i rendesishem per mbetjet e rrezikshme duke qene se prodhuesit e ketyre 
mbetjeve deri me sot kane paguar tarifa te njëjta me prodhuesit e mbetjeve jo te rrezikshme ose ne 
disa raste nuk kane paguar fare. Parimi ndotesi paguan do te thote qe prodhuesit e mbetjeve duhet 
te paguajne kostot e plota te menaxhimit te mbetjeve te tyre. Në lidhje me mbetjet e prodhuara nga 
familjet, kjo do të thotë që familajrët duhet të përballojnë kostot e plota të menaxhimit të mbetjeve 
që ata prodhojnë. 

Aktualisht familjet dhe bizneset në Pogradec paguajnë më pak se kostoja e plotë e menaxhimit të 
mbetjeve të tyre, sidomos në zonat periferike (NjA të Hudënishtit, Buçimasit, Çërravës dhe katër NjA 
që nuk janë pjesë e pellgut të Liqenit). Në kushtet e Pogradecit shpenzimet kapitale të grumbullimit 
(konteniere dhe mjete të tjera për grumbullim) janë përballuar nga Bashkia/Qeveria, kosto që do ti 
paguajë, ketej e tutje,  ai që prodhon këto mbetje.  

Për të paksuar mbetjet dhe për të siguruar menaxhim të qëndrueshëm financiar të tyre në Ligjin Nr. 
10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” përcaktohet hierarkia e mbetjeve si më poshtë:  

                                                           
1 Ky ligj është përafruar plotësisht me Direktivën 2008/98/KE të Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 19 nëntor 2008 

“Mbi mbetjet”, e cila shfuqizon disa direktiva. Numri CELEX: 32008L0098, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, Nr. 
312, datë 22. 11. 2008, faqe 3 - 30. 



VSM E PLMM PËR BASHKINË POGRADEC                                                                               RAPORTI FINAL 
 

 

18 

a) Parandalimi i mbetjeve; 
b) përgatitja për ripërdorim; 
c) riciklimi; 
d) rikuperime të tjera; 
e) asgjësimi. 

2.6.1. Vlerësimi i Mbetjeve 

Projeksioni më poshtë mbështetet në skemen e modifikuar të menaxhimit të mbetjeve duke marrë 
në konsideratë: 

a) Efektet e gjeografisë, karakterit të zones, distancat nga STM dhe Landfilli i Maliqit, statusit, 
zhvillimit dhe nivelit të ndikimit në mjedis territory i Bashkisë së Pogradecit do të ndahet në tre 
nënzona që lidhen me sasinë e llogaritjes së mbetjeve dhe menaxhimit të tyre; 

b) Nën zonat do të konsiderohen si (i) nën zona parësore ku përfshihet Qyteti i Pogradecit dhe nje 
pjese e NjA Buçimas (Tushemishti) (A), (ii) nënzona e NjA bregliqenore ku përfshihen NjA 
Udënisht, Buçimas dhe Çërravë (B), (iii) nënzona NjA që nuk jane në pellgun e Liqenit ku 
përfshihen katër NjA si Dardhas, Trebinjë, Velçan dhe Proptisht (C); 

c) Në zonën A sasia e gjenerimit të mbetjeve për familjarë do të jete 1.0 kg/dite/person për zonat B 
dhe C sasia do të merret e barabartë me 0.7 kg/person/dite; 

d) Në zonën A objektivat e grumbullimit dhe asgjesimit do të jene ne terma afat shkurtër në masën 
90% dhe në terma afat mesem dhe afatgjatë në masën 100%; 

e) Në zonën B objektivat e grumbullimit dhe asgjesimit do të jene ne terma afat shkurtër në masën 
70% dhe në terma afat mesem 80% dhe afatgjatë në masën 100%; 

f) Në zonën C objektivat e grumbullimit dhe asgjesimit do të jene ne terma afat shkurtër në masën 
40% dhe në terma afat mesem 60% dhe afatgjatë në masën 80%; 

2.6.2. Parashikimi i popullsisë së Pogradecit 

Sipas strategjisë së PPV popullsia në Pogradec aktualisht është 97,063 banorë, ndërkohë që sipas të 
dhenave te Bashkisë ky numër është më i ulët 90,726 banorë, diference që vjen për shkak të banimit 
të përkohshëm (rezidenca sekondare) dhe emigracionit (të përhershëm, Greqi, Itali dhe SHBA). 
Parashikimi i popullsisë jepet ne figurën me poshtë: 

 
Figura 4: Parashikimi i popullsisë për Bashkinë Pogradecin për periudhën 2016 - 2031 

Rënia e popullsisë do të arrijë deri në vitin 2031 në 10% më pak te numrit të vitit 2016, me ritëm afër 
0.75% në vit. Këtij numri duhet t’i shtohet numri i turistëve i cili ne vitin 2013 arriti në 150,000 
persona. Të supozuar se ata kanë qëndruar mesatarisht per 7 dite, numri i banorëve shtohet me afër 
3,000 persona të shtuar. Kjo shifer nuk eshte e lartë dhe mund te barazohet me atë të mungesat e 
rezidenteve sekondarë të cilët nuk banojnë në Pogradec. 

2.6.3. Llogaritja e mbetjeve 

Llogaritjet e sasive të mbetjeve qe do të gjenerohen ne periudhën 2016-2030 bazohen ne 
konsideratat e përshkruara më sipër dhe në përputhje me objektivat strategjikë të përcaktuar 
tashmë në dy Ligjet (i) Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve dhe (ii) Për Mbrojtjen e Mjedisit. 
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Sipas projeksionit të popullsisë dhe zhvillimit me 3% të biznesit sasia e gjeneruar mbetjeve do të jetë 
si më poshtë: 

Tabela 1: Sasia e llogaritur e mbetjeve (ton/vit) 

Periudha 

Sasia e mbetjeve (t/vit) 
Zona (sipas kategorizimit)* Total (t/vit) 

A B C 

Afatshkurtër (2020) 15,000 7,000 1,500 23,500 

Afatmesëm (2025) 17,000 7,800 2,400 27,200 

Afatgjatë (2030) 16,000 9,500 3,800 29,300 

* Zona e parë përfshin Pogradecin dhe nje pjese (rreth7,000 banore) të Buçimasit; zona e dytë përfshin 
Buçimas, Hudënisht dhe Çërravë; zona e tretë përfshin NjA Proptisht, Velçan, Trebinjë dhe Dardhas 

Sasia vjetore e mbetjeve është 23,500; 27,200 dhe 29,300 ton ne vit sipas periudhave (në vitin 2020, 
2025 dhe 2030, respektivisht). Rritja vjen per shkak të rritjes se nivelit te grumbullimit nga 40 në 100 
% të sasisë së përgjithësshme të mbetjeve të gjeneruara nga familjet dhe biznesi. 
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Tabela 2: Aktivitetet e Planit, Autoritetet Përgjegjëse, Afatet Kohore, Kostot dhe Impaktet 

Objektiva Aktivitetet sipas Planit 
Autoritetet 
përgjegjëse 

Afati kohor 
Kostot kapitale 
(Investime në 

/000 ALL) 

Indikatorët e 
progresit 

Impakte(t) 

1. Përgatitja dhe 
aprovimi i Planit të 
Menaxhimit të 
Integruar të Mbetjeve 

Prezantimi i PLMM tek palët e intresit (përfshirë publikun) 
Konsultimet 

RCRD & NCETSD 
Shtator, 2016 - Draft Plani Përgatitja e Planit 

Dërgimi i PLMM në Këshillin e Bashkisë së Pogradecit për 
miratim 

Këshilli Bashkiak 
dhe Kryetari 

Mars, 2017 - Prezantimi i 
draftit tek 
Kryetari i Bashkisë 

Nisja e procedurës 
për miratimin e 
Planit 

Rishikim dhe përditësim i PLMM në përputhje me komentet 
dhe sugjerimet 

RCRD & NCETSD 
Mars, 2017 - PLMM final Nisja e procedurës 

për miratimin e 
Planit 

Rishikim dhe përditësim i financimit të menaxhimit të 
mbetjeve dhe plani i detajuar i monitorimit: zhvillimi i 
indikatorëve 

RCRD & NCETSD 
Mars-Prill, 
2017 

- PLMM final Miratimi i PLMM 

2. Krijimi i një Shoqate 
të Riciklimit 

Me propozim të drejtorisë së urbanistikës të krijohet nje 
shoqatë e riciklimit në vend depozitim dhe/ose në STM 

Bashkia 

Mars, 2017 - Lista e grupeve 
vullnetare për 
ndarje/rekuperim 
të mbetjeve 

Miratimi i listës 

Marrëveshje mes Shoqatës dhe Bashkisë dhe caktimi i një 
magazine lokale lidhur me pajisjet e blear nga Bashkia 

Bashkia dhe 
shoqata 
Menaxhimi Rajonal i 
Mbetjeve, Korçë 
(KRWM) 

Mars, 2017 -1,000 Kontrata Kalimi në inventar i 
mjediseve dhe blerja 
e pajisjeve 

3 Përfshirja e 
Bizneseve të Riciklimit 

Grumbulluesit primarë të mbetjeve të riciklueshme në 
Pogradec/Korçë reklamojnë përfitimet që vijnë nga 
materialet e ricikuluara 

Bizneset e riciklimit 
dhe përfaqësuesit 
lokalë 

2016-2020  Numri i 
reklamave ne 
radio / TV lokale 

Rritja e 
ndërgjegjësimit 
publik 

Drejtoria e urbanistikës në bashkëpunim me KRWM SH.A. 
përgatit një plan të ndërgjegjësimit të publikut mbi 
përfitimet e riciklimit 

Drejtoria dhe 
KRWM  
Bizneset e riciklimit 

2016-2020  Numri I bizneseve 
dhe numri I 
seancave 
ndërgjegjesuese 

Rritje e sasisë së 
materialeve të 
ricikluara 

Nënshkrimi i marrëveshjeve me bizneset që operojnë në 
territorin e Bashkisë për ndarjen e mbetjeve të tyre në burim 
ku Bashkia i ndihmon me kontenierë me tre ndarje 

Bizneset, 
veçanërisht hotelet 
dhe restorntet 

2016-2020  Numri i 
marreveshjeve 
midis Bashkisë 
dhe bizneseve 

Ulja e sasise së 
mbetjeve dhe rritja e 
perfitimeve nga 
materialet e 
riciklueshme 

4. Ndërtimi i Stacionit 
të Transferimit të 
Mbetjeve në Çërravë 

Kriteret dhe identifikimi i një sheshi për ndërtimin e STM 
(Çërrave, i identifikuar, pronë shtetërore) 

Bashkia 
Qarku 
KRWM 

2017 121,000 Identifikimi i 
vendit të STM 

Riciklim i mbetjeve 

Reduktim i 
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(kapaciteti 30000 
Mg/a) 

Përgatitja e projektit teknik dhe aprovimi i tij në Këshillin 
Bashkiak 

Bashkia 
2017 500 Projekti teknik shpenzimeve të 

transportit 

Mbrojtja e mjedisit Sigurimi i finacimit (qeveria qëndrore, donatorë, kredi, PPP) Bashkia 
2017 - Sigurimi i 

financimit 

Ndërtimi dhe vënia në funksionim e STM Bashkia 2018 10,700 Vënia në funksion 

5. Sigurimi i financimit 
për menaxhimin e 
mbetjeve  

Rritja e tarifës së pastrimit 
-në 6.320 Lek /familje/vit në zonën A 
-në 3150 Lek /familje/vit në zonën B 
-në 1700 Lek /familje/vit në zonën C 

Bashkia  

2018 - Arkëtimi nga 
tarifat 

Rritje e buxhetit për 
menaxhimin e 
mbetjeve 

6. Rritja e arketimeve 
nga tarifat e pastrimit 

Identifikimi i familjeve që nuk paguajnë, adresimi i problemit 
tek komuniteti 

Zyra e taksave 
Zyra e Gjendjes 
Civile 
Bashkia 
OSHC-të 
Media 

2016-2020   Listat dhe lajmërimet 
publike 

Numri i gjobave dhe 
marrëveshjeve me 
ente te tjera të 
pagesave 

2016-2020   

Vendosje e gjobave për familjet që nuk paguajnë ose lidhje e 
tarifës me tarifa dhe pagesa të tjera. 
Publikimi i të ardhurave /shpenzimeve totale për 
menaxhimin e mbetjeve për ndërgjegjësimin e publikut ndaj 
tarifës dhe menaxhimit të mbetjeve 

7. Pajisja me 
kontenierë e çdo pike 
grumbullimi mbetjesh 

Hartimi i planit të zonës për grumbullimin e diferencuar të 
mbetjeve (rekomandohet që çdo pikë grumbullimi të ketë të 
paktën kontenierë – një për mbetjet e thata të pastra të 
riciklueshme, një për mbetjet organike) 

Bashkia 
KRWM 

2017-2018  

Kontenierë 
1.1 m

3
; 3.2 m

3
; 

dhe 0.24 m
3
 

Rritje e sasisë së 
mbetjeve të ndara 
dhe të ricikluara 

Ekonomizim i punës 
në STM dhe 
hapësirave në landfill 

Mbrojtje e mjedisit 

Prokurimi, blerja dhe vendosja e kontenierëve nëe vendet e 
përcaktuara (përfshirë të gjitha NjA-të) 

Bashkia 
KRWM 

 90,000 

8. Mbyllje e vend 
depozitimit të 
mbetjeve “Përroi i 
Shtegut”, rehabilitimi i 
vendgrumbullimeve 
ekzistuese të 
egzamniuara si pika të 
nxehta shqetësuese 
për mjedisin 

Studim fizibiliteti / analiza e riskut për përmirësime 

Bashkia 
KRWM 
Ministria e Turizmit 
dhe Mjedisit 
Agjencia Rajonale e 
Mjedisit 

2018 11,000 

Mbyllje dhe 
rehabilitim 
mjedisor 

Mbrojtje e 
komponentëve të 
mjedisit 

Studim fizibiliteti për mbylljen e vend depozitimeve 
ekzistuese 

Mbyllja përfundimtare e vend depozitimeve ekzistuese  

Monitorimi dhe raportimi / masat 
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3. Analiza e Planeve dhe Programeve që Lidhen me PLMM 

Ligji i VSM kërkon një analizë të planeve dhe programeve përkatëse në lidhje me PLMM dhe 
objektivat mjedisore. Rëndësia e planeve dhe programeve të tjera për PLMM është përcaktuar nga 
zona që mund të preket nga PLMM dhe dispozitat e politikave ose objektivave që kanë të bëjnë me 
mbetjet dhe impaktet e lidhura me mbetjet.  

Çështjet kryesore që dalin nga kjo analizë janë që PLMM duhet të synojë që të: 

 inkurajojë minimizimin e mbetjeve dhe mundësojë lëvizjen sipas hierakisë së mbetjeve duke 
lehtësuar ripërdorimin, riciklimin dhe rikuperimin; 

 sigurojë që mbetjet të mund të depozitohen pa dëmtuar shëndetin e njeriut ose mjedisin; 

 mundësojë që mbetjet të depozitohen sa më afër të jetë e mundur burimit të tyre dhe të 
konsiderojë përdorimin e mjeteve të përshtatshme të transportit të mbetjeve; 

 konsiderojë mënyrat për të reduktuar mbetjet duke thyer lidhjen mes rritjes ekonomike dhe 
prodhimit të mbetjeve; 

 mundësojë bashkinë që të jetë e pavarur në menaxhimin e mbetjeve; 

 inkurajojë, aty ku është e mundur, përdorimin e tokës së përdorur më parë për strukturat e 
menaxhimit të mbetjeve. 

Më poshtë përshkruhet kuadri përkatës në kontekstin kombëtar.  

3.1. Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 

Në kuadër të procesit te anëtarësimit në BE, Shqipëria ka hartuar Strategjinë Kombëtare për Zhvillim 
dhe Integrim 2016-2020 (SKZHI-II). Ky eshtë dokumenti që paraqet vizionin për zhvillimin e 
demokracisë, zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të vendit gjatë periudhës 2015-2020, duke ravijëzuar 
aspiratat për integrim në Bashkimin Europian. SKZHI-II paraqet se si ky vizion do të arrihet përmes 
politikave dhe përparësive që synojnë, si më poshtë: 

 Nxitjen e ritmeve të zhvillimit të vendit, duke gjeneruar rritje ekonomike të qëndrueshme, 
përmes një stabiliteti makroekonomik dhe financiar;  

 Arritjen e standardeve që u shërbejnë qytetarëve, rritjes së mirëqenies dhe sigurimit të 
mbrojtjesve tsë të drejtave të tyre;  

 Transformimin e Shqipërisë në një vend me standarde, që mundësojnë anëtarësimin në 
Bashkimin Evropian;  

 Ndërtimin e politikave që rrisin konkurrueshmërinë dhe rritjen ekonomike të vendit, 
krahasuar me vendet e rajonit dhe më tej.  

Vizioni dhe prioritetet e SKZHI-II përsa i takon rritjes ekonomike marrin në konsideratë vizionin e 
Bashkimit Evropian, për të garantuar zhvillimin e një ekonomie konkurruese, të bazuar mbi 
shfrytëzimin e balancuar dhe të qëndrueshëm të burimeve. Më shumë vëmendje duhet t’i kushtohet 
zhvillimit të infrastrukturës së vendit, për të siguruar më shumë akses për popullatën, paralelisht me 
integrimin e mëtejshëm të vendit në sistemet evropiane. Vëmendje e posaçme do t’i kushtohet 
mbrojtjes së natyrës, burimeve kombëtare dhe përdorimit të qëndrueshëm të mjedisit. Rëndësi të 
posaçme gjithashtu ka fakti që përfitimet e rritjes ekonomike të shpërndahen në të gjithë vendin, 
duke përfshirë rajonet më pak të zhvilluara, me synim zhvillimin e balancuar dhe forcimin e 
kohezionit territorial. 

Në përputhje me gjashtë prioritetet e qeverisë të përshkruara në SKZHI-II, vëmendje e posaçme do t’i 
kushtohet energjetikës, ujit, bujqësisë dhe aspekteve të ndryshme të tokës dhe pronave. Sektorët që 
lidhen me menaxhimin e burimeve në Shqipëri janë gjithashtu drejtpërdrejt dhe indirekt të lidhur me 
prioritete të tjera imediate të qeverisë që kanë të bëjnë me rritjen e konkurueshmërisë, së prurjeve 
të Investimeve të Huaja Direkte dhe Inovacionit. Në këtë kontekst paraqiten edhe vizionet specifike, 
objektivat strategjikë dhe rezultatet e pritshme, të cilat diskutohen sipas sektorëve të ndryshëm, ku 
Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve është njëri prej tyre.  
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Lidhur me Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, SKZHI-II përfshin sa më poshtë: 

Situata aktuale 
Gjatë periudhës 2007-2013, Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve ishte një ndër fushat prioritare të 
qeverisë përsa i takon reformës regullatore. “Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Menaxhimin e 
Mbetjeve, 2010-2025” dhe “Plani Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve, 2010-2025” u miratuan nga 
qeveria në vitin 2011. Megjithatë, prioriteti për menaxhimin e mbetjeve nuk u pasqyrua siç duhet në 
planifikimin buxhetor dhe strategjik të qeverisë. Rrjedhimisht, prioritetet e reformave në sektor janë 
përqëndruar tek kuadri ligjor dhe regullator, ku u miratuan një sërë detyrimesh ndërkombëtare që 
lindën nga MSA-ja dhe kërkesat e Konventës së Bazelit, përmes amendamenteve të një sërë ligjesh 
të rëndësishme. 

Përsa i takon heqjes përfundimtare të mbetjeve, metoda që aplikohet në vend është me “vende 
depozitimi”. Janë evidentuar 65 pika të hapura depozitimi në vend dhe këto gjenden në territoret 
periferike të qyteteve dhe fshatrave dhe në shumë raste pranë lumenjve. Kjo paraqet risqe për 
shëndetin e popullatës lokale dhe për mjedisin që i rrethon. Me përjashtim të landfillit të Sharrës 
(për Tiranën), landfill-in ndër-rajonal të Bushatit (për rrethet e Shkodrës dhe Lezhës), dhe dy landfill-
e lokale sanitare në Rrëshen dhe Bajram Curri nuk ka landfill-e të tjera funksionale. Landfill-i rajonal 
në Bajkaj (zona e Sarandës) parashikohet të bëhet funksional, ndërsa vazhdon puna për ndërtimin e 
landfill-it të Maliqit në qarkun e Korçës. Përmes këtyre investimeve u bë e mundur rritja e 
menaxhimit të depozitimit të mbetjeve përmes landfillir sanitar nga 0% në 2007 në 40% në 2013. 

Ka një sërë sfidash në lidhje me menaxhimin e integruar të mbetjeve. Së pari mungon një sistem i 
mirë-organizuar për uljen, mbledhjen dhe transportin e mbetjeve të ngurta. Shërbimet janë të 
orientuara kryesisht drejt zonave urbane, me krijimin si rezultat të landfill-eve të hapura, të 
paligjshme në zonat rurale, “hotspot”-e të ndotjeve dhe ndotje të hapësirës teritoriale. Së dyti, 
praktikat që lidhen me ndarjen e mbetjeve në burim apo trajtimi i ndërmjetëm i mbetjeve mbeten 
sporadike, kryesisht në formën e projekteve pilote që konsiderohen si të paqëndrueshme. 
Rrjedhimisht, nivelet e rikuperimit të mbetjeve të riciklueshme në burim janë tejet të ulta, me 
gjenerimin e vetëm 10% të mbetjeve të ricikluara urbane, pa asnjë proces kompostimi. Së treti, 
menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme është nën standard për shkak të niveleve të papërshtatshme të 
ndarjeve dhe mungesës së mjeteve përpunuese. Rrjedhimisht, mbetjet e rrezikshme në pjesën më të 
madhe eksportohen drejt vendeve të tjera përmes marrëveshjeve të licencimit me kompani private. 

Studimet strategjike i kanë evidentuar landfill-et si mjeti më i përshtatshëm për periudhën afat-
mesme për largimin përfundimtar të mbetjeve. Megjithatë, me reformën e re administrative-
territoriale do të lindë nevoja për rishikimin e politikave dhe planifikimit për menaxhimin e integruar 
të mbetjeve në nivel rajonal, me qëllim arritjen e ekonomisë së shkallës 

Sfidat 
Sfidat kryesore për menaxhimin e integruar të mbetjeve gjatë periudhës së planifikimit 2015-2020 
mund të përmblidhen si më poshtë vijon: 

1. nevoja për bërjen edhe më funksionale të menaxhimit të integruar të mbetjeve;  
2. nxitja e partneritetit publik -privat;  
3. nevoja për fuqizimin financiar të pushtetit vendor dhe rikuperimit të kostos së shërbimit; 

dhe 
4. rajonalizimi i shërbimeve. 

Vizioni 
“Një sistem efiçient dhe efikas i menaxhimit të integruar të mbetjeve, i cili kontribuon në mbrojtjen 
dhe ruajtjen e mjedisit, mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë së njerëzve dhe mbështet përdorimin me 
racionalitet të burimeve natyrore përmes ri-përdorimit, reduktimit, riciklimit dhe rikuperimit" 
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Objektivat Strategjike 

1. Sigurimi i menaxhimit gjithëpërfshirës dhe strategjik për menaxhimin e integruar të mbetjeve 
të ngurta urbane nëpërmjet: 

1.1 azhornimit dhe zbatimit të plotë të “Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Menaxhimin 
e Mbetjeve, 2010-2025” dhe “Planit Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve, 2010-2025”;  

1.2 hartimit të master planit për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta urbane; 
1.3 kryerjes së studimeve dhe projektimeve për mbylljen dhe rehabilitimin e pikave të hedhjes 

së mbetjeve (waste dumps) për 15% nga zonat më rrezikshme; dhe 
1.4 kryerjes së studimeve dhe projektimeve për krijimin e landfill-eve të reja rajonale që do tu 

shërbejnë 50% të gjithë territorit. 

2. Përmirësimi i performancës së përgjithshme të menaxhimit të mbetjeve, deri në vitin 2020 
nëpërmjet: 

2.1 një rritjeje të sasisë së mbetjeve që do të shkojnë landfill-e;  
2.2 një rritjeje të sasisë së mbetjeve që shkon për riciklim dhe kompostim; 
2.3 zbatimit të planeve të rehabilitimit për 9 “hotspote” prioritare dhe përpilimin e planeve 

për “hotspot”-et e mbetura;  
2.4 ndërtimit dhe vënies në funksionim të dy landfill-eve;  
2.5 rehabilitimit të 5 landfill-eve ekzistuese; dhe  
2.6 planifikimit për ndërtimin e së paku 1 impjanti për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme.  

3. Përmirësimi i llogaridhënies për menaxhimin e mbetjeve nëpërmjet: 

3.1 ngritjes së një autoriteti qendror/rajonal për rishikimin dhe miratimin e tarifave për 
heqjen e mbetjeve në pikat e landfill-eve; 

3.2 shqyrtimit dhe përmirësimit të shërbimit dhe kontratave konçensionare; dhe  
3.3 forcimit të kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve. 

3.2. Strategjia Kombëtare dhe Plani Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve 

Strategjia Kombëtare e Mbetjeve dhe Plani Kombëtar i Mbetjeve percakton qëndrimin e Qeverisë 
Shqiptare në lidhje me menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve deri në vitin 2025: 

 Ajo bazohet krejtësisht në angazhimin e qeverisë në mënyrë që të financojë këtë fushë dhe 
për të transformuar historinë e Shqipërisë në drejtim të reduktimit, riciklimit, kompostimit 
dhe rikuperimit të mbetjeve. 

 Paraqet mekanizmat kryesore të investimeve në sektorin e mbetjeve dhe gjithashtu nevojën 
për një proces me dy faza e financimit që merr në konsideratë situatat si në periudhën e 
Para Pranimit dhe Pas Pranimit. 

 Ajo siguron mbledhjen e rrymës së mbetjeve të ndara nga njëri-tjetri dhe të zgjerohet në të 
gjithë Shqipërinë, duke përfshirë letrën, qelqin, metalin dhe plastiken. 

 Synon në këshillimin e biznesit për minimizimin e mbetjeve dhe zhvillimin e tregjeve për 
materialet e riciklimit në mënyrë që të sigurohet riciklimi dhe për të zvogëluar kostot. 

Strategjia e Kombëtare e Mbetjeve ka përcaktuar drejtimin e politikave të Qeverisë së Shqipërisë për 
menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve deri në 2025, i projektuar për të minimizuar ndikimin e 
mbetjeve në mjedis në nivel kombëtar dhe lokal dhe përmirësimin e përdorimit efikas të burimeve 
në Shqipëri. Kjo strategji është bazuar në angazhimin financiar të qeverisë shqiptare për të 
transformuar statusin e vendit në lidhje me pakësimin e mbetjeve, riciklimin, kompostimin ose të 
përpunimit të pushtetit fitimprurës. Ajo ka vendosur objektiva sfiduese dhe realiste në të njëjtën 
kohë, me qëllim për të mundësuar ndryshime themelore në mënyrën e menaxhimit të mbetjeve në 
Shqipëri. 

Strategjia Kombëtare e Mbetjeve përcakton katër shtyllat kryesore për të zbatuar politikën dhe 
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strategjinë e mbetjeve nëpërmjet Planit Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve (PKMM). Këto shtylla 
politike janë të domosdoshme dhe shumë e rëndësishme për të siguruar qëndrueshmërinë dhe 
suksesin e të gjithë menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri. Shtyllat politike janë si më poshtë: 

 Planifikimi: Hapi i parë në procesin e zbatimit duhet të jetë për të zhvilluar plane për të çuar 
përpara axhendën e strategjisë së mbetjeve dhe politikës në lidhje me aplikimin; 

 Edukimi: Partnerët / Partnerët kryesorë të sistemit duhet të edukohen në mënyrë që të 
përmbushin potencialin e tyre brenda sistemit dhe të lehtësojnë zbatimin e reformave; 

 Mbështetja financiare: Burimet njerëzore dhe sistemi në vetvete duhet të mbështeten 
financiarisht në mënyrën e duhur; 

 Kuadri ligjor: Sistemi kërkon një tërësi rregullash. Për më tepër, për të siguruar hyrjen në 
Bashkimin Evropian, vendi do të duhet të bëjë harmonizimin me legjislacionin përkatës të 
Komitetit Evropian në fushën e mjedisit në vitet e ardhshme. 

Plani Kombëtar për Menaxhimin e Mbetjeve ka për qëllim të zbatojë hierarkinë vijuese të 
menaxhimit të mbetjeve: 

 parandalimin/minimizimin e mbetjeve që në burim; 

 minimizimin (aq sa është e mundur) e karakteristikave të tyre të rrezikshme; 

 riciklimin e mbetjve; 

 rikuperimin e materialeve dhe të energjisë nga mbetjet; 

 asgjësimin e sigurt të mbetjeve (Neni 3 i Udhëzimit mbi Planet e Menaxhimit të Mbetjeve). 

Pritet që Plani Kombëtar të përmbajë të paktën elementët që vijojnë: 

 Kërkesat ligjore dhe teknike që duhen plotësuar për menaxhimin e mbetjeve në Republikën e 
Shqipërisë, në të gjitha fazat (duke përfshirë grumbullimin, transportimin, trajtimin dhe 
asgjesimin e mbetjeve speciale) sipas legjislacionit vendas, legjislacionit të BE (EU acquis) dhe 
teknikave më të mira të disponueshme (TMD); 

 Tipi, sasia dhe origjina e mbetjeve të ngurta që nga burimi, importi dhe rastet e tranzitit në 
territorin e Republikës së Shqipërisë, ndërmjet vende në të cilat bëhet shkëmbimi; 

 Rritja e parashikuar për vëllimin e mbetjeve që do të grumbullohen, trajtohen dhe asgjesohen 
për periudhën afatshkurtër (5 vjet), peridhën afatmesme (10 vjet) dhe periudhën afatgjatë (20 
vjet); 

 Rrjeti i integruar i impianteve të asgjesimit të mbetjeve në vend; 

 Objektivat specifike (afatshkurtra, afatmesme, afatgjata), masat që duhen marrë për 
të´përmbushur këto objektiva në kushtet e monitorimit dhe të mbetjeve; 

 Vlerësimi i kostove dhe investimet që duhen bërë për zbatimin e planit, si edhe burimet e 
mundshme të financimit; 

 Masat e përshtatshme për informimin, ndërgjegjësimin e vazhdueshëm të publikut dhe 
pjesëmarrjen në marrjen e vendimeve; 

 Informacioni dhe masat e tjera (Neni 4 i Udhëzimit mbi Planin e Menaxhimit të Mbetjeve). 

3.3. Plani Rajonal i Menaxhimit të Mbetjeve 

Sipas udhëzimi të përmendur më sipër, brenda një viti nga miratimi i Planit Kombëtar, duhet të 
hartohen planet rajonale në përputhje me parimet dhe objektivat e Planit Kombëtar (Neni 8). 

Planet rajonale përcaktojnë masat që duhen ndjekur nga autoritetet e qeverisë vendore për zbatimin 
e objektivave të Planit Kombëtar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta (Neni 10). 

Planet rajonale duhet të përmbajnë objektiva specifike, siç janë: 

 Realizimi i objektivave të planit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta brenda territorit të rajonit; 

 Parandalimi ose minimizimi i gjenerimit të mbetjeve ose rrezikshmërive; 

 Promovimi dhe suporti për përdorimin, përpunimin dhe riciklimin e mbetjeve; 
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 Sigurimi që mbetje të tilla (kur nuk mund të parandalohen ose riciklohen) të shkatërrohen pa 
rrezikuar shëndetin e njerëzve dhe mjedisin; 

 Forcimi i bashkëpunimit midis qeverisë vendore dhe rajoneve në të gjithë territorin e vendit; 

 Sigurimi i planeve të qëndrueshme të masave financiare, nëpërmjet zbatimit të parimeve: kush 
ndot paguan dhe rimbursimit të plotë të kostove; 

 Forcimi i bashkëpunimit midis sektorit publik dhe atij privat në sektorin e menaxhimit të 
mbetjeve (Neni 11 i Udhëzimit mbi Planin e Menaxhimit të Mbetjeve). 

3.4. Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve 

Planet Lokale duhen hartuar dhe miratuar nga bashkitë, të cilat në përputhje me Ligjin mbi 
Qeverisjen Vendore, janë detyrë e Këshillave të Bashkive respektive (Neni 32 i Ligjit mbi Qeverisjen 
Vendore). Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve (PLMM) duhet të hartohet brenda një viti nga 
miratimi i PRMM, si një instrument që zbaton PRMM dhe PKMM në nivel lokal. PLMM mbulon të 
paktën një periudhë dhjetë vjeçare dhe rishikohet çdo pesë vjet. 

PLMM përmban objektiva specifike të cilat bashkitë i konsiderojnë specifike, siç janë: 

 Parandalimi/minimizimi i gjenerimit të mbetejve në burim; 

 Reduktimi i rreziqeve nga mbetjet; 

 Promovimi dhe mbështetja e aktiviteteve të përpunimit të mbetjeve; 

 Grumbullimi, trajtimi dhe asgjesimi i mbetjeve në përputhje me Ligjin mbi Asgjesimin e 
Mbetjeve; 

 Shkëmbimi i informacionit në rrjet dhe ofrimi i të dhënave të nevojshme për këshillin rajonal; 

 Identifikimi i metodave të përballueshme ekonomikisht dhe të pranueshme nga ana mjedisore 
për përpunimin / riciklimin / rikuperimin e mbetjeve të ngurta dhe kur nuk është e mundur, 
asgjesimi i sigurt i tyre pa dëmtuar mjedisin dhe shëndetin e njerëzve; 

 Nxitja e bashkëpunimit midis sektorit publik dhe atij privat në lidhje me menaxhimin e mbetjeve; 

 Forcimi i bashkëpunimit midis autoriteteve të pushtetit vendor në të gjithë territorin evendit; 

 Sigurimi i masave për plane financiare të qëndrueshme, nëpërmjet zbatimit të parimit kush ndot 
paguan dhe parimit të rimbursimit të plotë të kostove; 

 Krijimi i një sistemi për aksesin e informacionit dhe pjesëmarrjen e publikut në procesin e 
vendimmarrjes (Neni 20 i Udhëzimit për Planet e Menaxhimit të Mbetjeve). 

Bazuar në Aneksin 3 të Udhëzimit të Ministrit të Mjedisit (nr. 6, datë 27.11.2007) PLMM duhet të 
përmbajë të dhënat e mëposhtme: 

 Informacionin bazë mbi menaxhimin e mbetjeve të ngurta në nivel lokal; 

 Situatën, zhvillimet dhe karakteristikat e menaxhimit të mbetjeve të ngurta; 

 Impiantet operacionale të përpunimit dhe asgjesimit të mbetjeve; 

 Informacion mbi vend depozitimet / landfillet ekzistuese si edhe mbi ato që planifikohen të 
ndërtohen në të ardhmen; 

 Të dhëna mbi kompanitë që transportojnë mbetje në territorin e Bashkisë; 

 Menaxhimin e mbetjeve të ngurta në të ardhmen; 

 Masat organizative, teknike dhe teknologjike / operacionale që do të ndërmerren me qëllim 
reduktimin e gjenerimit të mbetjeve; 

 Analizën SWOT (Pikat e Forta, Pikat e Dobëta, Mundësitë dhe Kërcënimet); 

 Objektivat dhe synimet; 

 Kostot për zbatimin e PLMM; 

 Monitorimin e PLMM; 

 Të tjera (rezultatet nga konsultimi me publikun). 
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4. Metodologjia e VSM 

Ky kapitull përshkruan qasjen e adoptuar, procesin e VSM-së, kufizimet e tij dhe procesin e konsultimit. 

4.1. Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve dhe VSM 

Që në fillim vihet re se procesi i planifikimit të menaxhimit të mbetjeve dhe procesi i VSM kanë shumë 
të përbashkëta. Të dy proceset nga natyra e tyre kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe arritjen e 
zhvillimit të qëndrueshëm. Ka argumente që vetë planifikimi i menaxhimit të mbetjeve është ne 
vetvehte një formë e VSM. Në teori, të dy proceset ndjekin një procedurë të ngjashme hap pas hapi: 
përshkrimi i kontekstit, përshkrimi i gjendjez bazë, zhvillimi dhe vlerësimi i propozimeve për 
aktivitetet/projektet dhe përshkrimi i masave vijuese. Megjithatë, ekzistojnë dallime procedurale dhe 
substanciale, të cilat duhet të merren parasysh nëse VSM-ja duhet të zbatohet në mënyrë efektive në 
planifikimin e menaxhimit të mbetjeve me synim arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm (Tabela 3). 

Ekzistojnë shumë ngjashmëri midis planifikimit të menaxhimit të mbetjeve dhe qasjeve të VSM si p.sh. 
përshkrimi i zonës gjeografike dhe objektivave të planit; megjithatë, ekzistojnë gjithashtu një numër 
dallimesh që duhen hulumtuar. Dallimet kryesore midis dy proceseve mund të shihen në lidhje me 
vendosjen e objektivave të gjera të mbrojtjes së mjedisit, konsultimit, përshkrimit të hollësishëm të 
gjendjes aktuale dhe të ardhshme të mjedisit si rezultat i zbatimit të planit, çështjeve të rëndësishme 
mjedisore dhe monitorimit. Këto elemente duhet të mbahen në konsideratë në zhvillimin e planeve të 
menaxhimit të mbetjeve nëse ato duhet që të përmbushin qëllimet e VSM. 

Tabela 3: Marrëdhëniet mes PMM dhe VSM - dallimet mes përafrimeve 

Planifikimi i Menaxhimit të 
Mbetjeve 

VSM Dallimet 

Përcakton kontekstin e politikës 
së menaxhimit të mbetjeve dhe 
objektivat e planit 

Përcakton kontekstin dhe identifikon 
objektivat e zgjeruara të mbrojtjes së 
mjedisit për VSM-në. 
Identifikon lidhje me veprime të tjera 
strategjike. 
Konsultimi publik dhe ndërkufitar 

Identifikimi i objektivave të 
zgjeruara të mbrojtjes së 
mjedisit, që janë në përputhje 
me Planin. 
Konsultime të hershme dhe 
efektive brenda afateve kohore 
të përshtatshme 

Përshkruan gjendjen bazë mbi 
mbetjet duke përfshirë: 
përshkrimin e përgjithshëm të 
zonës, konsideratat përkatëse të 
përdorimit të tokës, përdorimi i 
ujërave nëntokësore dhe 
ndjeshmëria, madhësia dhe 
shpërndarja e popullsisë, 
aktiviteti ekonomik, 
infrastruktura e transportit 

Përcakton gjendjen bazë të mjedisit: 
përshkrimi i gjendjes së tanishme të 
mjedisit dhe zhvillimi i mundshëm pa 
zbatimin e planit, përcaktimi i 
karakteristikave mjedisore të zonave 
që mund të preken nëmënyrë të 
konsiderueshme, detajimi i çdo 
problemi mjedisor ekzistues që ka 
lidhje me planin. 

Përcaktimi i gjendjes aktuale të 
mjedisit dhe zhvillimi i saj pa 
zbatimin e planit, i efekteve të 
mundshme të konsiderueshme 
në mjedis përfshirë çështjet e 
përcaktuara në seksionet 
përkatëse të legjislacionit të 
VSM. 

Vlerëson nga pikëpamja sasiore 
rritjen e mbetjeve (duke përfshirë 
karakterizimin) dhe përcakton 
kërkesat për depozitimin e 
mbetjeve në të ardhmen 

Detajon efektet e mundshme të 
konsiderueshme në elementët e 
përcaktuar në seksionet përkatëse të 
legjislacionit të VSM. 
Detajon masat për të zbutur çdo efekt 
negativ të rëndësishëm 

 

Vlerëson opsionet e menaxhimit 
të mbeturinave dhe identifikon 
strukturat e kërkuara 

Identifikon veprime të arsyeshme. 
Parashikon dhe vlerëson ndikimet e 
veprimeve. 

Identifikimi dhe vlerësimi i 
veprimeve më të 
qëndrueshme. 

Përgatit planin dhe zhvillon 
zbatimin e programit 

Zbut ndikimet e veprimeve të 
zgjedhura. 
Monitoron ndikimet e veprimeve të 
zgjedhura. 

Zbutja, monitorimi dhe ndjekja 
në vazhdimësi e ndikimeve. 
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4.2. Fushëveprimi i VSM 

Ligji Nr. 91/2013 "Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor", neni 2, pika 1, paragrafi a), paraqet një listë të 
planeve dhe programeve (ku përfshihet menaxhimi i mbetjeve) të cilat kanë gjasa të kenë një efekt të 
rëndësishëm në mjedis dhe duhet t’i nënshtrohet një VSM-je. VSM-ja zhvillohet së bashku me 
zhvillimin e planit ose programit dhe shqyrtimin e opsioneve alternative. Efektet e konsiderueshme 
potenciale mjedisore vlerësohen dhe paraqiten rekomandime për t'u diskutuar gjatë konsultimeve 
publike. 

Fushëveprimi i VSM-së është identifikuar në Raportin e Fushëveprimit të VSM për PLMM, i përgatitur 
nga Konsulenti dhe i dorëzuar më 25 gusht 2017. Raporti përcakton kontekstin për vlerësimin, 
metodologjinë dhe përcakton fushëveprimin e VSM. Kjo është një nga fazat më të rëndësishme të 
procesit pasi identifikon çështjet që duhen marrë në shqyrtim në Raportin Përfundimtar të VSM-së. 

4.3. Procesi i Konsultimit 

Gjatë hartimit të Raportit të VSM, u konsultuan institucionet në nivel qendror dhe rajonal / lokal. 
Procesi i konsultimit është i dokumentuar dhe përbën një pjesë integrale të raportit (shih Shtojcën 1 
"Minutat e konsultimeve"). Reagimet nga aktorët përkatës të interesit janë marrë plotësisht në 
konsideratë në hartimin e Raportit të VSM. 

Në vijim të procesit të konsultimit publik dhe në përputhje me kërkesat ligjore për informimin dhe 
konsultimin me publikun lidhur me procesin e VSM, do të mbahet dëgjesa publike për raportin e VSM. 
Çështjet, komentet, mendimet, rekomandimet që do të ngrihen nga pjesëmarrësit gjatë dëgjesës do të 
regjistrohen dhe do të adresohen sipas rastit, ose gjatë fazës së pyetje-përgjigje të dëgjesës, ose në 
raportin përfundimtar. 

Minutat e dëgjesës publike, së bashku me materialet dhe dokumentet shoqëruese (çështjet e ngritura 
dhe diskutuara, lista e pjesëmarrësve, fotografitë, prezantimet përkatëse etj.) do të jenë pjesë e 
raportit përfundimtar të VSM, si një shtojcë e veçantë. 

4.4. Procesi i Vlerësimit 

Procesi i VSM identifikon ndikimet e mundshme mjedisore që mund të rezultojnë nga veprimet 
specifike të Planit të propozuar. Ai siguron strategji zbutëse dhe masa që mund të përdoren për të 
minimizuar ose eliminuar efektet e atyre veprimeve që çojnë në ndikime negative, si dhe identifikimin 
e masave që mund të përmirësojnë më tej ndikimet pozitive. 
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5. Gjendja e Mjedisit dhe Të Dhënat Bazë Mjedisore 

5.1 Hyrje 

Mbledhja e informacionit bazë është thelbësore për procesin e VSM. Ai siguron bazën për 
identifikimin e çështjeve kryesore dhe tendencave në Bashkinë e Pogradecit si dhe për parashikimin 
dhe monitorimin e efekteve të PLMM. 

Kriteret për vlerësim dhe treguesit janë bazuar në propozimet dhe rekomandimet e përfshira në 
Planin e Përgjithshëm Vendor për Bashkinë e Pogradecit. Meqenëse ky dokument është hartuar 
kohët e fundit, ai përbën një bazë të mirë referimi lidhur me statusin e përditësuar për të dhënat 
bazë të mjedisit. 

Zgjedhja e indikatorëve të mjedisit u bazua në përshtatshmërinë e tyre për përshkrimin e kushteve 
bazë të mjedisit, në matjen e efekteve të parashikuara dhe monitorimin e zbatimit të PLMM. Në vijim 
paraqiten sektorët mjedisorë ku janë identifikuar sfidat përkatëse: 

- Cilësia e ajrit 
- Ndryshimet klimatike 
- Biodiversiteti 
- Uji (nëntokësor dhe sipërfaqësor) 
- Mbetjet 
- Përdorimi i tokës 

Në bazë të tematikave të mësipërme, tabela në vijim tregon se si Raporti i VSM-së lidh së bashku 
këto çështjet me të dhënat bazë. 

Tabela 4: Baza mjedisore 

Sfida mjedisore Të dhënat bazë 

Cilësia e ajrit Programi i monitorimit të ajrit (Raporti mbi gjendjen e mjedisit) 

Ndryshimet klimatike 
Emetimet e gazrave sere 

Temperatura dhe reshjet 

Eficienca e energjisë dhe burimet e 
energjisë së rinovueshme 

Konsumim i energjise 

Energjia nga burimet e rinovueshme 

Biodiversiteti 

Zonat natyrore të përcaktuara dhe të menaxhuara 

Përqindja e llojeve të përgjithshme të rëndësisë ndërkombëtare sipas 
grupeve të mbrojtura nga legjislacioni kombëtar 

Statusi i grupeve të përzgjedhura të llojeve 

Mbetjet 

Prodhimi i mbetjeve sipas llojit 

Mbetjet bashkiake të gjeneruara për banor 

Ndarja dhe riciklimi i mbetjeve 

Uji (nëntokësor dhe bregliqenor) 
Statusi cilësor dhe sasior i ujërave nëntokësorë 

Cilësia e ujit të liqenit 

Uji sipërfaqësor Statusi cilësor dhe sasior i ujërave sipërfaqësorë 

Përdorimi i tokës 
Mbulimi i tokës sipas llojit 

Zonat e mbrojtura sipas llojit 

Ligji Shqiptar për VSM, lidhur me kërkesat për raportim në kuadër të VSM-së, kërkon që 
karakteristikat mjedisore të zonave që mund të preken ndjeshëm duhet të parashtrohen në Raportin 
Përfundimtar të VSM. Duhet patur parasysh që PLMM është një dokument strategjik lokal që 
identifikon masat prioritare dhe, megjithëse vlerësohen projektet individuale, nuk përfshihen 
studime specifike brenda fushës së kontratës së këtij shërbimi. Këto studime do të ndërmerren, sipas 
rastit, nëpërmjet studimeve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) për projekte individuale. Për 
pasojë, karakteristikat mjedisore të bashkisë janë përshkruar në përputhje me parametrat e listuar 
në Tabelën 4. 

Të dhënat bazë mjedisore të përshkruara më poshtë janë marrë kryesisht nga dokumentet e 
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përgatitura nga institucionet përkatëse (MTM, AKM, Bashkia, INSTAT, etj.). Raporti i VSM-së përcjell 
progresin e sfidave të ndryshme mjedisore të paraqitura në Tabelën 4, në të cilën përmenden temat 
që ndikojnë në cilësinë e mjedisit të zonës. 

Zbatimi i PLMM është i lidhur me ndryshimet që mund të sjellë në sektorët mjedisorë të listuar në 
Tabelën 4, të cilat (ndryshimet) mund të klasifikohen si ndikime potenciale pozitive ose negative. Të 
dhënat bazë shërbejnë si një referencë përkundër së cilës do të matet PLMM. Prandaj, parametrat e 
identifikuar janë specifikë, të matshëm, të arritshëm, të përshtatshëm dhe me afate kohere të 
përcaktuara, kjo me qëllim sigurimin e bazës për kuadrin e monitorimit të trajtuar në Seksionin 12. 
Me anë të monitorimit specifik të këtyre parametrave, mund të kuantifikohet kontributi si rezultat i 
operacioneve të menaxhimit të mbetjeve dhe kështu do të vlerësohet edhe performanca mjedisore e 
PLMM. 

Kontributi i operacioneve të menaxhimit të mbetjeve varet nga dy kontribues kryesorë. Sistemet e 
grumbullimit të mbetjeve kanë ndikim në cilësinë e ajrit, ndryshimet klimatike, BER dhe transportin; 
duke investuar në një flotë bashkëkohore të automjeteve për grumbullimin e mbeturinave (RCV) dhe 
duke relizuar shpërndarjen më të mirë të burimeve do të arrihej një ndikim pozitiv në të gjithë 
sektorët e përmendur. Shmangia e mbështetjes vetëm tek landfilli do të sillte një ndikim neto pozitiv. 

5.2 Vështrim i Përgjithshëm 

Bashkia e Pogradecit shtrihet në juglindje të Shqipërisë, në anë të bregut jugperëndimor të liqenit të 
Ohrit. Ajo kufizohet në veri me bashkinë e Prrenjasit, 
në juglindje me bashkinë e Pustecit, në jug me 
bashkinë e Maliqit dhe në perendim me bashkinë e 
Gramshit. Ka nje sipërfaqe prej 595 km² dhe 90,7262 
banorë në përbërje te territorit të saj. 

Bashkia Pogradec përbëhet nga qyteti i Pogradecit 
dhe lagjet e tij periferike si dhe nga shtatë njësi të 
tjera administrative, tëcilat janë: Hudënishti, 
Buçimasi, Proptishti, Trebinja, Velçani, Çërrava dhe 
Dardhasi. 

Në territorin e bashkisë gjenden elementë të 
spikatur territorialë; artificialë dhe natyrore si: 
liqeni i Ohrit, Parku i Drilonit, Kalaja e Pogradecit, 
Lumi Shkumbin, Malet e Mokrës etj. 

5.3 Veçoritë Fizike dhe Mjedisore 

5.3.1 Topografia dhe Relievi 

Bashkia e Pogradecit shtrihet në vijën bregore në jug 
të liqenit të Ohrit, i vendosur përgjatë kodrave në 
formën e një teatri, shkallaret e të cilit zbresin drejt 
liqenit. Ka një pozicion fushor në lartësinë 694 m mbi 
nivelin e detit.  

Në veriperëndim, Pogradeci zotërohet me pamje e 
vëzhgim të relievit prej një kodre me lartësi rreth 800 
m, ku ka qenë edhe një qendër banimi e hershme e 
Dasaretisë (Enkelana). Në juglindje  vijon me fushën e 
Starovës, pas së cilës vijnë sistemi kodrinor rrethues 
jugor, për gjithë rrethinën e tij.  

Figura 5: Relievi i Bashkisë Pogradec 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 
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Sistemi rrugor është paralel me vijën kryesore bregore ku veçohen dy prej tyre: njëra si shëtitore e 
qëndrës, ndërkaq tjetra është përvijim i rrugës që lidh qytetin me Shën Naumin, e përpara tij me 
qendrën turistike të Drilonit. 

Gjeohapësira e bashkisë Pogradec përbëhet nga disa elementë të relievit si: Fushëgropa e 
Pogradecit, Krahina e Mokrës, Malësia e Gorës, Kurrizi malor: Maja e Beshenikut - Qafë Thanë, 
Gjeohapësira kodrinoro- malore: Dardhas- Alarup dhe qyteti i Pogradecit. 

5.3.2 Klima 

Pozicioni gjeografik, mbizotërimi i kodrave dhe maleve 
bën që territori i Bashkisë së Pogradecit të futet në zonën 
ku dimri është i ftohtë dhe vera e freskët. Rreshjet e 
pakta bien në formë bore. 

Klima e rajonit në të cilin bashkia Pogradec gjendet është 
tipike kontinentale, me verë të nxehtë e të thatë dhe 
dimër të ftohtë dhe me reshje jo të shumta. 
 
 
 
 
 

Figura 6: Harta e zonave klimatike 
Burimi: Instituti Meteorologjik Shqiptar, Libri Klimatologjia 

Tabela 5: Karakteristikat kryesore të klimës në Rajonin e Pogradecit 

Nr. Karakteristika Tipi 

1 Tipet kryesore të klimës Mesdhetare kontinentale para malore 

2 Vendodhja e stacionit më të afërt metereologjik Pogradec 

3 Rreshjet mesatare vjetore 760 mm 

4 Muaji me rreshjet më të dendura Dhjetori 

5 Muaji me rreshje dëbore më të mëdha Janari 

6 Fillimi dhe fundi i shirave të vjeshtës  15 Shtator - 30 Nëntor 

7 Fillimi dhe mbarimi i rreshjeve në pranverë 15 Mars - 30 Prill 

8 Fillimi dhe përfundimi i rreshjeve te dëborës 5 Dhjetor - 15 Mars 

9 Muaji i shkrirjes së plotë të dëbores Fillim muaji Maj 

10 Fillimi dhe përfundimi i periudhës së thatë Korrik - Shtator 

11 Data e ngricës së parë Pas 10 Nëntorit 

12 Data e ngricës së fundit 10 ditëshi i parë Prillit 

13 Temperatura minimale  mesatare  afatgjatë,  
muaji dhe zgjatja 

Temp.mes.vjetore 6-12ºC 
Temp.min.vjetore (-10ºC) (-15ºC) 

14 Muajt e tokës së ngrirë (lartësi 50 cm) Janar-Shkurt deri 20 cm thellësi 

Burimi: Instituti Meteorologjik Shqiptar, Libri Klimatologjia 

5.3.2.1 Parametrat klimatikë 

Era 
Era më e shpeshtë është ajo që fryn nga veriu, sidomos në vjeshtë dhe dimër. Erërat që fryjnë nga jugu 
dhe juglindja dominojnë gjatë pranverës dhe verës. Erërat e juglindjes dhe lindjes janë të 
konsiderueshme. Drejtimi dominues, në të gjithë stinët, janë VL (20% të rasteve) dhe JP (10.4% të 
rasteve). Shpejtësitë e erës në territorin në studim janë në vartësi të periudhës së vitit. Vlerat më të 
mëdha të shpejtësisë së erës vrojtohen në stinën e dimrit. 
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Temperatura 
Regjimi termik paraqet uniformitet të kënaqshëm. Vleftat e 
temperaturës mesatare vjetore përgjithesisht luhaten rreth 
13.00C. Temperaturat mesatare mujore arrijnë rreth afërsisht 
21.20C në Korrik dhe Gusht, ku maksimumi arrin në gusht me 
34.40C. Temperatura mesatare më e ulët është gjatë Janarit, 
rreth 1.5°C, me një minimum prej -17.2°C. Në figurë paraqitet 
shpërndarja e temperaturës mesatare gjatë vitit. 
 
 

Figura 7: Shpërndarja e temperaturës mesatare gjatë vitit 
Burimi: Instituti Meteorologjik Shqiptar, Libri Klimatologjia 

Reshjet atmosferike 
Niveli më i lartë i reshjeve normalisht shënohet në Nëntor-Janar dhe në pranverën e vonë, zakonisht 
në maj. Reshjet arrijnë nivelin më të ulët gjatë Korrikut dhe Gushtit. Reshjet mesatare të shiut në vit 
në basenin e liqenit shkojnë afërsisht 759 mm. Faktorët kryesore që kushtëzojnë sasinë, intensitetin, 
shpërndarjen vjetore, stinore e mujore të reshjeve, në zonën në studim janë: pozicioni gjeografik dhe 
veçoritë e relievit. 

Tabela 6: Reshjet vjetore (mm) 

Stacioni 
Periudha e përsëritjes (vite) Max 

(mm) 
Min 

(mm) 
Mesatarja 

(mm) 500 100 50 20 10 

Pogradec 1472 1296 1214 1099 1005 1209 351 763 
Burimi: Instituti Meteorologjik Shqiptar, Libri Klimatologjia 

Në territorin në studim, gjatë vitit bien mesatarisht 1424 mm në Stravaj dhe 763 mm në Pogradec. 

Tabela 7: Vitet me reshje maksimale dhe minimale dhe raporti ndërmjet tyre 

Stacioni 
Reshjet më të mëdha Reshjet më të pakta Raporti reshjet mëtë mëdha 

/ reshjet më të pakta Sasia (mm) Year Sasia (mm) Year 

Pogradec 1209 1947 351 1953 3.44 
Burimi: Instituti Meteorologjik Shqiptar, Libri Klimatologjia 

Muajt me më shume reshje janë Nëntori, Dhjetori e Janari. Nga sasia e reshjeve mbizotëron stina e 
dimrit, megjithëse vjeshta në disa raste barazohet me të. 

Tabela 8: Lartësia e reshjeve vjetore me periudha të ndryshme përsëritjeje 

Stacioni 
Periudha e përsëritjes (vite) 

2 20 50 100 

Pogradec 7 1099 1214 1296 
Burimi: Instituti Meteorologjik Shqiptar, Libri Klimatologjia 

Dëbora 
Në Shqipëri reshjet në forme bore bien kryesisht në muajt e dimrit dhe përfshijnë më tepër zonat 
malore të vendit sidomos ato në brendësi të territorit. Mesatarja e lartësive maksimale të dëborës, për 
territorin në studim, është nga 15 deri 30 cm. Vlera mesatare e dendësisë së borës merret 0.13 gr/cm3. 

5.3.2.2 Vlerësimi i ndryshimeve klimatike dhe adaptimit 

Skenarët e ndryshimeve klimatike 
Skenarët e Ndryshimeve klimatike për temperature dhe reshjet janë zhvilluar duke përdorur modelin 
MAGICC / SCENGEN model (v. 5, 3, v 2). 

Ndryshimet e parashikuara në regjimin e temperaturës 
Për shkak të ndryshimit të mundshëm të temperaturës, zona në studim ka gjasa të bëhet më e 
ngrohtë. Të gjithë skenarët tregojnë një rritje të mundshme në temperatura vjetore që lidhen me 
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1990 për të gjitha horizontet kohore. Veçanërisht: 

 A1F1MI parashikon rritjen mesatare më të lartë pas 2014, me 
një rrotje të mundshme deri në 4.8 në 2100 (skenari më i 
lartë/max) 

 A1BAIM parashikon një rritje mesatare prej 1.7○C me 2050 
dhe 3.2○C (skenari mesatar), dhe 

  B1IMA parashikon rritjen më të vogël pas 2040 (skenari më i 
ulët/min). 

Ndryshimet e parashikuara në regjimin e reshjeve 
Të gjithë skenarët tregojnë një rënie të reshjeve vjetore në lidhje 
me 1990 për të gjitha horizontet kohore. Duke përgjithësuar 
rezultatet e tyre rezulton se reshjet vjetore kanë mundësi të ulen 
deri në -8,5% (nga -56,0 deri në 47,4%) në 2050; deri në -18,1% 
(nga -89,7% deri 94,0%) në 2100. 
 
 

Figura 8: Harta e temperaturës në thellësinë 100 metra nën tokë 
Burimi: Instituti Meteorologjik Shqiptar, Libri Klimatologjia 

5.4 Mjedisi dhe Ekosistemet 

Rajoni i Liqenit të Pogradecit dallohet për vlerat e mëdha peisazhistike, pamjen e mrekullueshme, 
ujin e kaltër me kodrat për rreth, zonën fushore dhe Malin e Thatë me kapelen e dëborës. Këto 
kontraste të harmonizuara japin mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit. Liqeni është një nga 
rezervatet biologjike më të pasura dhe më të çmuara të Europës. Ai shkëlqen si një sistem unikal pasi 
karakterizohet nga një biodiversitet me shumë specie endemike të florës dhe faunës. Në liqen rriten 
rreth 17 lloje peshqish, nga të cilët 10 janë endemike ndërsa 7 të tjerët me vlera komerciale. Familja 
Salmonidae, e përfaqësuar nga Korani me katër racat e tij, e mbyll ciklin biologjik brenda liqenit. 

5.4.1 Flora 

Vegjetacioni higrofil 
Shoqërimet bimore kryesore të këtij vegjetacioni u përkasin klasave Alno-Populetea dhe Salicetea 
purpurea. Përbërësit kryesorë të pyjeve aluvionale të zallishteve të Lumit Shkumbin dhe degëve të 
tij janë: Platanus orientalis, Alnus incana, Populus alba, Salix alba, Salix purpurea, Salix amplexicaulis, 

etj.  

Në ujërat me rrjedhje të shpejtë marrin 
prioritet shoqërimet me Platanus orientalis 
apo të ashtuquajtura rrapishte. Krahas këtyre 
formacioneve të dominuara nga rrapi 
(Platanus orientalis), vihen re edhe 
formacione të dominuara nga Populus alba. 
Në katin shkurror të këtyre pyjeve vërehen 
llojet bimore: Salix elaegnos, Tamarix 
parviflora, Rubus ulmifolius, Crataegus 
monogyna, Rosa sempervirens, Vitex agnus 
castus.  

Figura 9: Harta e mbulesës bimore në Bashkinë Pogradec 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Në ujërat me rrjedhje të qetë, në moçalishte buzë ujërave me substrat lymor dhe toka eutrofike 
marrin prioritet shoqërimet me Alnus incana (asosacioni Alnetum-incanae), Alnus glutinosa, Salix 
alba. Elementët dominantë të këtij shoqërimi janë Alnus incana, Ulmus minor, Populus alba dhe 
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Fraxinus ornus. Gjithashtu, në këto rrjedha janë të pranishme shoqërimet bimore të klasës 
Phragmitetalia me asociacionin kryesor Phragmites australis, si dhe shoqërimet bimore të shavarit 
(Typha angustifolia). Një asociacion i tillë tregon një plasticitet të lartë ekologjik. 

Pyjet dhe komunitetet shoqëruese 
Pyjet dhe komunitetet shoqëruese përfaqësojnë formacionin bazë dhe me përhapjen më të madhe. 
Shoqërimi i Arbuto-Ericetum është formacioni bimor më i përhapur në këtë rajon. Formacione të 
pyjeve të Quercus frainetto e Quercus cerris si dhe stadeve të degradimit të tyre (Carpinus 
orientalis, Ostrya carpinifolia) takohen në njё pjesё tё konsiderueshme, derine 1200 m lartësi 
mbi nivelin e detit. Pylli natyror dominohet kryesisht nga Quercus cerris, i shoqëruar nga Quercus 
pubescens apo Quercus frainetto. 

Tipet e shoqërimeve më të përhapura dhe që janë formacione bazë dhe shtrihen në ekonomitë pyjore 
te Bashkisë Pogradec janë: 

 
Figura 10: Shpërndarja e pyjeve në rajonin e Pogradecit 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

- Pyjet me gështenjë (Castanea 
sativa) dhe gështenjë me dushqe  

- Pyje me qarr dhe pyje qarri me 
dushqe të tjerë, pyje qarri me 
shkozë 

- Pyje me bungë 
- Pyje shpardhi me dushqe të tjerë 
- Pyje me pishë të zezë 
- Pyje ahu dhe pyje ahu me bredh të 

bardhë 
- Pyje me bredh të bardhë 

Nga pikëpamja fitosociologjike, pyjet dominohen dhe i përkasin rendit quercetalia pubescentis dhe 
bashkëshoqërimeve të aleancës Quercion frainetto-cerris dhe Ostrio- Carpinino orientalis. Llojet me 
predominues jane pyjet me qarr (Quercus cerris), pyjet e ahut (Fagus silvatica) të shoqëruara me 
Shpardhin e Qarrin. 

Shfrytëzimi, Mbrojtja dhe Administrimi i Pyjeve 
Pyjet e bashkisë Pogradec kane një pontecial prodhus jo te paket neqofte se do të merren masa për 
përmirësimin e pyjeve të lisit që përbëjnë rreth 12000 ha dhe janë nje resurset e pashtereshme per 
prodhimin e druve te zjarrit. Sipas kadastres së vitit 2014 pyjet kane një prodhimtari prej 868047 
mije m3 lëndë punimi dhe dru zjarri, ku kjo e fundit zë 50% të volumit drusor që është tregues për 
një zhvillim jo normal të pyjeve. 

Pyjet dhe vlerat e tjera të lidhura me to, në shifra: 

• Sipërfaqja e rrethit: 101,130 ha 
• Fondi pyjor: 82,530 ha 
• Fondi kullosor: 3,009 ha 
• Sipërfaqja bujqësore: 8,720 ha 
• Të tjera: 6,901 ha 
• Prodhimi i rrëshirës: 10,000 tons 
• Bagëti: 2,861 krerë 
• Prodhimi i bimëve mjekësore: 150 ton 

Shfrytëzimi i kullotave bëhet në mënyrë individuale dhe janë kryesisht verore. Gjendja e tyre 
paraqitet e mirë. Këto kullota kanë pejzazhe të përshtatshme për zhvillimin e turizmit malor. 
Administrimi i pyjeve komunale bëhet nga zyra e shërbimeve pyjore në njesitë bashkiake. Aktualisht 
ekziston edhe një plan mbarështimi, i cili planifikon politikat dhe punimet për administrimin e 
pyjeve për një periudhë 10 vjeçare. Mbledhja e produkteve pyjore bëhet në mënyrë vetjake nga 



VSM E PLMM PËR BASHKINË POGRADEC                                                                               RAPORTI FINAL 
 

 

35 

banorët pasi mungojnë pikat e grumbullimit. 

Përveç bukurisë natyrore e larmisë së florës që kanë kullotat, ato shërbejnë si burim ushqimi për 
blegtorinë. Shpesh herë mbështetur nga tradita, bëhet djegia e kullotave me qëllim përmirësimin e 
tyre, por kjo metodë është e gabuar, pasi dëmtohet flora. Gjithashtu, djegia e kullotave përbën rrezik 
për djegien e pyjeve, pasi në kushte të disfavorshme zjarri depërton edhe në sipërfaqet pyjore. Djegia 
e kullotave krijon kushte të favorshme për shfaqjen e erozionit, veçanërisht në sipërfaqet e pjerrëta 
nga reshjet e rrëmbyeshme të vjeshtës. 

Sot administrimi dhe menaxhimi i pyjeve e kullotave i eshte transferuar bashkive. Drejtoria e 
shërbimit pyjor në bashki ka të gjitha funksionet që lidhen me menaxhimin e pyjeve. Inspektorët e 
zonave kane funksion të dyfishtë menaxhues, kontrollues e mbrojtës. 

Në Sektorin e Menaxhimit numri i punonjësve është zvogëluar në masën 64%, ndërsa në sektorin e 
inspektoriatit dhe zonave te mbrojtura u zvogëlua në 29%. Shërbimet mbështetëse janë zvogëluar 
në 68%. Ne përgjithesi numri i punonjësve në pyje është ulur në masën 46%. 

Në këtë moment këto shërbime janë inaktive duke mos patur asnjë efektivitet në punen e tyre. 

Tabela 9: Ndarja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore sipas njësive administrative 
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1 Proptisht 4146 3607 41 3514 52 410 129 - - - 

2 Velçan 7085 6101 4026 2063 12 944 28 - - 11 

3 Trebinje 7798 6407 3064 3088 255 1175 214 2 - - 

4 Dardhas 3894 3466 998 2468  360 48 8 12 - 

Total: 22923 19581 8129 11133 319 2889 419 10 12 11 

Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Pyjet dhe kullotat e bashkise Pogradec mbulojne 32% të siperfaqes. Duke analizuar sensin evolutiv të 
llojeve pyjore të dy dekadave vihet re nje zvogëlim të siperfaqeve të llojeve halore në 3.3% dhe 
përhapjen e pyjeve të përzjera në 4% me dominancë llojet fletore. 

Nga vitet 1990-2015 zonat pyjore me lende drusore janë pakësuar ose pothuajse nuk ka. Gjatë viteve 
të fundit çdo vit është humbur rreth 1.5% e siperfaqes pyjore kjo për furnizimin e popullsisë me dru 
zjarri. Kjo ka ardhur si rezultat i dëmtimeve nga prerjet pa leje, zjarret si dhe ndryshimin e statusit te 
funksionit te pyjeve nga prodhues ne funksion mbrojtës, rekrativ etj. 

5.4.2 Fauna 

Amfibët dhe reptilët (herpetofauna) 
Herpetofauna e zonës gëzon një pasuri llojore të rëndësise mesatare. Llojet më të zakonshme të 
amfibeve përfshijnë Bombina variegata dhe Rana balcanica. Midis reptileve vlen të përmendet 
prania e Natrix natrix, Elaphe quatrolineata, Malpolon monspensulanum, Testudo hermanni etj. Të 
gjithë amfibët e pranishëm në zonë vlerësohen si të kërcënuar në kontekstin kombëtar. Vetëm Rana 
balcanica i përket kategorisë Vulnerabel. Statusi i llojeve të tjera i takon kategorisë Rrezik i Ulët. 
Pothuajse të gjithë reptilet e rajonit futen në listën e kuqe të vendit. Pjesa më e madhe i takon 
kategorisë Rrezik i Ulët, dy lloje (Elaphe quatrolineata, Elaphe situla) cilësohen si të Përkeqësuar 
(Vulnerabël). Lidhur me reptilët mund të thuhet se vihen re rreth 15 lloje reptilësh në zonë të cilat 
kanë statuse të ndryshme. 

Shpendët (avifauna)  
Në zonë janë të pranishëm rreth 39 lloje shpendësh. Nga llojet e shpendeve te pranishem ne one 
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22 prej tyre janë të rrezikuar në shkallë kombëtare. Prej ketyre 17 lloje i përkasin kategorive të 
larta të rrezikimit. Gjithashtu vlen të theksohet se në territorin e bashkisë Pogradec gjenden edhe 
shpendë të tillë si Gjeli i egër (Tetrao urogallus). 

Tokat kullosore, arat dhe arat e braktisura që të shndërruara në toka barishtore në afërsi të 
vendbanimeve dhe fshatrave, sigurojnë mbajtje të një numri të lartë speciesh zogjsh, më së shumti 
zogjve të vegjël (Rendi: Passeriformes/Harabelorët). Në dimër, fushat e hapura përdoren nga tufa 
trishtilash shoqëruar nga harabela të tjerë të vegjël. Në verë, fushat e hapura sigurojnë terrene 
shumëzimi për Shkurtën - Coturnix coturnix. Gardhet dhe pemët e ndryshme frutore në vendet e 
hapura vizitohen nga Gushëkuqi - Erithacus rubecula, Cerla e zakonshme - Miliaria calandra, Harabeli 
- Passer domesticus, Cerri - Troglodytes troglodytes, lauresha (Alaudidae) dhe shumë lloje trishtilash. 

Zonat shkurrore sigurojnë një habitat të rëndësishëm dimërimi për shumë lloje zogjsh, të cilët 
shumëzohen në lartësi më të larta dhe lëvizin poshtë në zonat shkurrore për t’iu larguar motit të 
keq. Zogjtë tipikë janë Bilbilthi kokëzi - Sylviaatricapilla, Bilbili kokëzi gushëbardhë - Sylvia 
melanocephala, Cerla - Emberiza spp, Bilbili i kënetave - Cettia cetti, etj. 

Gjitarët 
Në zonë numërohen rreth 20 gjitarë nga të cilët 6 janë të rrezikuar në shkallë kombëtare. Prej 
këtyre 3 lloje bien në kategoritë e larta të rrezikimit (CR, EN, VU).Nga mishngrënësit takohen dhelpra 
(Vulpes vulpes), baldosa (Meles meles), dhe nuselalja (Mustela nivalis). Në mjediset ujore të zonës 
takohet rrallë edhe lundërza (Lutra lutra). Pyjet dhe mjediset ujore të zonës janë zona me rëndësi të 
vecantë për lakuriqet e natës (lloje te gjinive Rhinolophus, Myotis, dhe Pipistrellus) të cilët i vizitojnë 
ato për ushqim dhe pirje uji. Lakuriqët e natës përfaqësohen kryesisht nga Myotis nattereri, Nyctalus 
leisleri, Rhinolophus ferruequinum, R. blasii. 

Gjitarë të tjerë dhe më shumë të përhapur në zonën e mbrojtur të liqenit të Pogradecit janë shqarthi 
(Martes foina), vjedulla (Meles meles), nuse-lala (Mustela nivalis), dhelpra e kuqe (Vulpes vulpes), 
ketri i kuq (Sciurus vulgaris), lepuri (Lepus europeus), iriqi (Erinacues concolor), gjeri (Glis glis), 
gjumashi i lathjisë (Muscardinus avellanarius), minjtë e drurit/arave (Apodemusflavicollis, A. 
sylvaticus, A. mystacinus), hundëgjatës (Crocidura sp), urithi (Talpa stankovici) dhe miu i fushës 
(Microtus sp). 

Peisazhi i Mbrojtur Tokësor/Ujor i Pogradecit shërben si bio - korridor për gjitarët e mëdhenj midis 
zonës qendrore Rajcë-Shebenik-Jabllanicë dhe Guri i Nikës-Holtë-Lukovë, në Shqipëri. Amfibët dhe 
zvarranikët janë të zakonshëm në zonën e mbrojtur. 

5.5 Toka dhe nëntoka 

5.5.1 Klasifikimi i tokave sipas brezave 

Në bazë të lartësisë mbi nivelin e detit dhe të pjesëmarrjes së shkëmbinjve nga pikëpamja 
gjeolitologjike, struktura dhe tekstura e tokës produktive e tipit “soil” klasifikohet në: 

Brezi i tokave të kafenjta malore. Këto toka shtrihen në pjesët më të ulëta të maleve, nganjëherë 
fillojnë nga 300m mbi nivelin e detit dhe shfaqen në lartësi deri në 1000-1300m mbi nivelin e detit, 
shtrihen si në brezin e shkurreve ashtu edhe të dushkut. Ato, zakonisht vendosen në pjesën e mesit 
të luginës së Shkumbinit. 

Brezi i tokave të murrme pyjore, shtrihet në brezin e ahut dhe të pishës, në pjesën e mesit dhe të 
sipërme të luginave lumore, duke zënë lartësinë nga 800-1500 m mbi nivelin e detit. 

Brezi i tokave livadhore malore që rrisin dhe zhvillojnë brezin bimor të kullotave alpine, zakonisht 
vendosen mbi 1500-1700m dhe ndodhet nën ndikimin e një klime të ftohtë dhe të ashpër 
malore, të brezit të ahut, karakteristikë e zonës fitoklimatike fagetum (ahut) nenzona e ftohte dhe 
kullotave apine, 1500-1750m mbi nivelin e detit. 
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Toka pyjore kafe - Zona jonë më së shumti përfaqësohet nga toka pyjore kafe, të cilat janë formuar 
sidomos nga magma ultra-alkaline TIC e shkëmbinj sedimentarë. Në bazë të strukturës kimike, tokat 

e zakonshme të tokave kafe pyjore kanë reagim 
neutral me tendencë aciditeti (pH 5,8-6,0), shkallë 
të lartë të ngopjes me alkaline (90-95%), 
përmbajtje të lartë të humusit, azotit (humus 12 - 
14%, azotit 1,08-0,48) e kalium. Tokat pyjore kafe 
përmbajnë më pak fosfor krahasuar me elementët 
e tjerë. Tokat pyjore kafe të pangopura alkaline 
janë formuar nga formacionet rërore dhe 
argjilore. Ato kanë karakteristika të përbashkëta 
me tokat e zakonshme pyjore, por ndryshojnë prej 
tyre nga aciditeti, nga shkalla më e ulët e ngopjes 
me alkaline (20-25%) dhe nga përmbajtja në sasi 
më të vogël të humusit (6-7 %) dhe azotit (0.35 %). 

Figura 11: Elementët territor-formues në Bashkinë Pogradec 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Tokat e murrme pyjore (kafe-malore) - Në shkëmbinjtë magmatikë dhe ultra- alkalinë të rajonit tonë, 
janë formuar tokat ngjyrë kafe apo të zeza të Mesdheut. Në fillesat e para morfologjike, ata janë 
dalluar për ngjyrën e zezë, për strukturën e rëndë mekanike dhe strukturën e thyer. Ato kanë fryrje 
dhe tkurrje të lartë, ndërsa kanë edhe filtrim të ulët. Një tjetër karakteristikë dalluese e këtyre 
tokave, është përmbajtja e lartë e magnezit, në kompleksitetin e thithjen koloidale (20-25 
mek/100 gr tokë). 

5.5.2 Ndërtimi gjeologjik 

Në ndërtimin gjeologjik të rajonit Pogradec, marrin 
pjesë të tre llojet shkëmbore, sedimentarë, magmatikë 
dhe metamorfikë, të formuara në kohë e hapësira të 
ndryshme. Në kuadrin e zhvillimit dhe ndërtimit 
gjeologjik, pjesën më të madhe, gati 80% të 
sipërfaqes, të territorit të Qarkut të Korçës, e zë zona 
gjeologo-tektonike e facialo-strukturale e Mirditës, që 
nga pikëpamja e zhvillimit gjeologjik, trashëgon të 
gjitha karakteristikat e saj. Këto zona kontaktojnë 
midis tyre, me kontakte tektonike mbihipëse e 
mbulesore.  

Figura 12: Harta gjeologjike e rajonit të Pogradecit 
Burimi: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

Në ndërtimin gjeologjik, veçohen një shumëllojshmëri e madhe shkëmbinjsh, me mosha të 
ndryshme formimi, duke filluar nga ato më të vjetër Silurian-Devonian, e deri në depozitimet e 
formimet Kuaternare të sotme (Holocen). Në hartën gjeologjike, dallohen nga ngjyra e verdhë në 
bezhë. Janë formime tipike liqenore. Nga anarfologjike, këto depozitime përfaqësojnë zona 
kodrinore. Nga pikëpamja e përbërje litologjike ato përfaqësohen nga ndërthurje pakosh 
konglomeratesh, kongloranorësh me çimentim shumë të dobët deri të shkrifët (zhuro zhavorore) 
me ndryshime faciale si në trashësi dhe në shtrirje me kalime në kongloranorë të shkrifët, si dhe 
nivele argjilash e suargjilash apo argjilorërash. Trashësia e këtyre depozitimeve arrin 40-50 m. 

5.5.3 Veprimtaritë sizmike dhe veçoritë e tërmeteve 

Nga pikëpamja tektonike kemi të bëjmë me zonë tektono-strukturore Gropa e Pogradecit. Rajoni 
në studim preket nga forcat tektonike orogjenike. Shkëputjet tektonike janë shumë aktive, dhe në 
reliev shprehen me kontraste të theksuara.  
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Pasojë e tyre janë dhe lëvizjet e shpeshta sizmike, që 
trondisin zonën. Tё dhёnat historike pёr aktivitetin sizmik, 
janё relativisht tё mangёta. 

Rajoni ёshtё prekur nga tёrmete historike me intensitet 
deri nё 8 ballё (MSK-64) dhe gjatё shekullit tё kaluar, nga 
tёrmete me magnitudё 5.3 deri 5.6. 

 
 
 

Figura 13: Harta sizmike e rajonit të Pogradecit 
Burimi: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

5.6 Burimet ujore 

5.6.1 Akuiferët 

Në bashkinë e Pogradecit ka përhapje të akuiferëve të llojeve të ndryshme. Sipërfaqen më të madhe në 
shkallë Bashkie e zënë akuiferët poro-çarje me 
ujëmbajtje mesatare deri të ulët të cilët shtrihet në dy 
krahët e lumit Shkumbin dhe zënë rreth 46% të gjithë 
sipërfaqes së tij. Akuiferi karbonatik karstik zënë rreth 
18 % të gjithë sipërfaqes së tij. Ato ndërtojnë pjesët më 
të larta malore si mali i Thatë etj. Akuiferët karbonatikë 
karstikë përmbajnë resurse ujore nënëtokësore shumë 
të mëdha dhe kryesorët për furnizimin me ujë të 
territorit të bashkisë. Akuiferët me porozitet 
ndërkokrrizor, kanë përfapje shumë të vogël dhe të 
kufizuar në bashkinë e Pogradecit dhe shtrihen në 
zonat fushore pranë liqenit. Këta akuiferë zënë rreth 
5% të territorit të bashkisë.  

Figura 14: Akuiferët në Bashkinë Pogradec 
Burimi: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

Ata shtrihen në zonën Buçimas-Pogradec dhe nuk paraqesin interes për furnizim me ujë. Akuiferi jo 
pak i rëndësishem është edhe akuiferi me porozitet çarjeve me ujëmbajtje mesatare deri të ulët. Ky 
akuifer zënë një siperfaqe rreth 12% të territorit të bashkisë dhe shtrihet në pjesën perendimore të 
liqenit të Ohrit. 

Ndër akuiferët më të rëndësishëm mund të përmendim: Akuiferi karstik Mali i Thatë, Gorë – 
Mokër, burimi i Tushemisihtit dhe Akuiferi kastik Çervenakë dhe Qafë-Thanës. Burimi i Tushemishtit 
shërben për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Pogradecit. Nga burimet karstike furnizohen 
gjithashtu, fshatrat Çërravë, Buçimas, Lin e shumë të tjerë. Nga akuiferët e tjerë furnizohen me ujë 
disa fshatra të vegjël si dhe familjarë në mënyrë private. Në këto akuiferë janë kryer edhe një numër i 
konsiderueshëm shpimesh që shfrytëzohen nga persona privatë. Sasitë e tyre nuk janë të evidentuara. 
Resurset ujore shfrytëzohen gjerësisht dhe në bujqësi për vaditje. 

5.6.2 Ujërat sipërfaqësore 

Lumenjtë. Lumenjtë kryesorë të Bashkisë Pogradec janë:  

- Lumi i Shkumbinit që buron nga malësitë e Vallamarës dhe përshkon krahinën e Mokrës me të 
cilin në teritorin e bashkisë Pogradec bashkohen lumi i Llëngës, i Bishnicës, i Dushës, i 
Radicinës dhe dhjetra përrenj me burime në të dyja anët e luginës së tij;  

- Lumi i Çërravës 
- Lumi i Drilonit 
- Lumi i Rëmenjit 
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- Lumi i Vërdovës 
- Lumi i Qytetit dhe 
- Lumi Tërhanit. 

Lakes. Liqenet që ndodhen në territorin e 
Bashkisë Pogradec janë: Liqeni i Ohrit, Liqeni 
i Madh, Liqeni i Lukovës, Liqeni i Llëngës, 
Liqenet e Gur Topit. 

Liqeni i Ohrit është në lartësinë 695m mbi 
nivelin e detit me thellësi mesatare 145m dhe 
atë maksimale 289m. Furnizimi kryesor me 
ujë i liqenit bëhet nëpërmjet rrugëve 
nëntokësore nga liqeni i Prespës, i 
vendosur 157m më lart, që dalin pranë 

bregut Shën Naum-Drilon me prurje të 
përgjithshme 15m/sek. Rreth 26% e ujërave 
vijnë në liqen nga lumenjtë e përrenjtë që 
derdhen në të. 

Figura 15: Hidrografia e Bashkisë Pogradec 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Në vitin 1999, me një vendim të Këshillit të Ministrave, pellgu ujëmbledhës i Liqenit të Pogradecit 
merr statusin e zonës së mbrojtur nderkohe qe ne Nentor 1979 pjesa maqedone e liqenit te Ohrit 
eshte shpallur trashegimi natyrore boterore, (CC-79/CONF.003 /13 Paris, 30 November 1979), dhe ne 
Shtator te vitit 1980 qyteti i Ohrit dhe pjesa maqedone e basenit te tij jane shpallur trashegimi 
kulturore boterore nga UNESCO. 

Liqenet e Lukovës gjenden në shpatin lindor të Malit të Gurit të Topit, në afërsi të fshatit Bishnicë të 
ish Komunës Velçan të Bashkisë së Pogradecit, rreth 80 km nga qyteti i Pogradecit, në lartësitë 
1700m dhe 2027m mbi nivelin e detit. Janë dy liqene akullnajorë (Liqeni i Vogël dhe Liqeni i Madh). 

5.7 Pasuritë minerale 

5.7.1 Mineralet metalore 

Boksitet janë lëndë e parë për prodhimin e aluminit Ndër objektet kryesore jane Objekti Krasta e 
Blacës - vargmali i malit të Thatë nga Çërrava deri në afërsi të Pojanit të Korçës dhe Objekti 
Saselishtë. 

Bakri, me shfaqjen sulfurore të bakrit gjendet në 
objektin “Guri i Topit” që ndodhet në kufi me 
bashkinë e Gramshit. 

Vendburimet e Hekur-Nikelit janë të 
konsiderueshme, të shfrytëzuara dhe të përdorura 
deri në vitet 1992 për nevoja të kombinatit metalurgjik 
Elbasan. Tani shfrytëzohen vetëm 3% e tyre me 
karrierë pasi çmimi i tregut është i ulët dhe nuk lejon 
shfrytëzimin nga nëntoka. Vendburimet gjenden në: 
Guri i Kuq, Guri i Përgjegjur, Çervenakë, Gradishtë, 
Rodokal, Debrovë. 

Figura 16: Harta e vendburimeve metalore 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Minerali i kromit 
- Vendburimi Pojskë - Është vendburimi më i madh në bashkinë Pogradec. Sot ai shfrytëzohet nga 

subjekt privat. 
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- Objekti Mëmlisht 4 - Në aktivitet shfrytëzimi nga subjekt privat. 
- Objekti Pojska Perëndimore - Vendburimi është zbuluar në vitet 1980-1987 dhe nuk është venë 

në shfrytëzim. 
- Objekti Gjordukë - Është një objekt në afërsi të Çervenakës të bashkisë së Pogradecit. 

Vendburimi është zbuluar në vitet 1980 dhe nuk është venë në shfrytëzim pas viteve 1990. 
- Objekti Bregu i Pishës - Është një objekt në afërsi të Vendburimit të Pojskës. 
- Objekti Hija e Zezë - Është objekt në afërsi të Vendburimit të Pojskës. Objekti është zbuluar në 

vitet 1996-1998 dhe është vënë në shfrytëzim pas viteve 2005.  
- Objekti Guri i Pëllumbit - Është objekt në afërsi të fshatit Rodokal. Objekti është zbuluar në 

vitet1980-1985 dhe është venë në shfrytëzim pas viteve 2005.  
- Objekti Masha e Kolnekut - Është objekt në afërsi të fshatit Rodokal. Objekti është zbuluar në 

vitet 1980-1985 dhe nuk është vënë në shfrytëzim. 
- Objekti Bregu i Tollovicës - Është objekt në afërsi të fshatit Rodokal të bashkisë së Pogradecit. 

Objekti është zbuluar në vitet 1980-1985 dhe nuk është venë në shfrytëzim. 
- Objekti Çervenaka Perëndimore - Është objekt në afërsi të Minierës së Fe-Ni Çervanakëc. Objekti 

është zbuluar në vitet 1980-1985 dhe nuk është venë në shfrytëzim pas viteve 90. 
- Objekti Çervenaka - Është objekt në afërsi të Minierës së Fe-Ni Çervenakë. Objekti është zbuluar 

në vitet 1980-1985.  Vendburim me krom të varfër. 

5.7.2 Mineralet jo-metalorë (mineralet dhe shkëmbinjtë industrialë) 

Argjilat 
Argjilat në bashkinë e Pogradecit kanë një përhapje të konsiderueshme. I përkasin tipit lagunor, 
lagunore-ndërmalore si dhe liqenor-detar. 

Vendburimi i argjilave Alarup - Ndodhet në afërsi të fshatit Alarup, kanë trashësi të konsiderueshme, 
ngjyre gri në të kuqërremtë nga prania e hekurit. 

Vendburimi i argjilave Zdërvaskë në afërsi të fshatit Zdërvaskë, janë të tipit lagunor me larmi ngjyrash 

nga prania e hekurit, trashësi të konsiderueshme. 

Kuarci dhe rërat kuarcore 
Zajet kuarcore Çërravë- Peshkëpi - Natyra e zajeve është konglomeratike, ku brenda konglomerateve 
takohen mjaft zaje me kuarc të pasur. 

Rërat kuarcore Alarup-Peshkëpi - Vendndodhja Fshati Alarup- Peshkëpi. Depozitime tipike aluviale të 
kuaternarit të vendosura në gropat ndërmalore. 

Gëlqerorët 
Gëlqerorët zënë sipërfaqe të konsiderueshme në bashkinë e Pogradecit. Një pjesë e mirë e tyre janë 
studiuar për tu përdorur si material ndërtimi dhe një pjesë për veti dekorative. Mund të përmenden 
këtu Vendburimi Gurras, zona e Tushemishtit dhe vendburimin Gradishtë–Saselishtë, vendburimi i 

Linit i cili ndodhet 1 km larg fshatit Lin. Gurët e këtij vendburimi janë gëlqerorë të mermerizuar. 

5.7.3 Lëndët e para energjetike 

Qymyret - Në rajonin e bashkisë Pogradec bëjnë pjesë disa vendburime të rëndësishme të qymyrit 
të cilat një pjesë e mirë e tyre janë shfrytëzuar pjesërisht duke plotësuar nevojat ekonomike të 
kohës Mund të përmendim këtu: Vendburimi i qymyreve Velçan (i Mokrës), vendburimi Dardhas 
– Vërdovë, vendburimi Grunjas, Malinë, Potkozhan, Qafëpanjë – Llëngë. 

Vendburimi i qymyreve Petrushë-Leshnicë-Stropckë është një nga vendburimet më të rëndësishëm në 
bashki. Vendburimi ndodhet rreth 14 km larg qytetit të Pogradecit, afër fshatit Leshnicë. 

5.8 Ajri 

Pogradeci paraqet përqendrime relativisht të ulta krahasuar me qytete të tjera, por perseri nivelet e 
larta te përqendrimit të PM10 dhe PM2.5 jane shqetesuese dhe mund të shpjegohet me arsye të 
ndryshme, si: 
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Tabela 10: Të dhënat mesatare të cilësisë së ajrit 
• numri i lartë i automjeteve me nafte dhe pak me 

benzine apo gaz dhe qarkullimi i automjeteve të vjetra 
ose me emetime gazrash; 

• sasia e ulët e gjelbërimit m2/banorë dhe struktura e 
bimësisë e papërshtatshme për thithjen e pluhurave; 

• relievi i papërshtatshëm, i rrethuar nga male e kodra ku 
ajri qarkullon me vështirësi; 

• përdorimi i drurit për ngrohje në vend të burimeve 
alternative, si panele diellore, gjeotermi, peleta, etj. 

Source: Raporti i AKM 

Përqëndrimet e ozonit paraqiten në vlera të ngjashme me qytetet e tjera. Në Pogradec niveli i lartë i 
CO është për shkak të përdorimit të druve të zjarrit si lëndë djegëse për ngrohjen e banesave. 

5.9 Problemet mjedisore të tokës, ujit dhe ajrit 

Probleme mjedisore jane kryesisht nga minierat dhe karrierat e kromit, të hekur-nikelit, të 
materialeve të ndërtimit, inertet lumore etj, (me stoqet e sterileve të tyre), si në: Guri i Kuq etj. 

Nga veprimtaria e agjentëve atmosferik, këto stoqe dhe damba sjellin pasoja në ekosisteme, pra janë 
të predispozuar për të krijuar ndotje të theksuara në toka, ujëra, dhe bëhet shumë pak për rehabilitimin 
e ambjenteve të ndotura. Po kështu edhe karrierat e shumta që janë aktivizuar për prodhimin e 
materialeve të ndërtimit, si dhe shfrytëzimi intensiv dhe i pa kontrolluar i inerteve në shtretërit e 

lumenjëve, sjellin ndotje sjellin ndotje të 
theksuara në mjedisin ku veprojnë. 

Aktiviteti minerar privat, në rrethin e 
Pogradecit ka filluar në vitin 2001 dhe janë 
dhënë rreth 30 leje minerare. Këto leje 
shfrytëzimi kanë një shpërndarje jouniforme 
dhe pikërisht janë: 7 për shfrytëzimin e 
mineralit të kromit, 13 për shfrytëzimin e 
mineralit të Fe-Ni dhe nikel silikat, 2 për 
shfrytëzim kuarci dhe 7 për shfrytëzimin 
e gurit gëlqeror, ku pothuajse të gjithë 
kanë montuar impiante të thyerje-
fraksionimit të gurit gëlqeror që prodhohet 
si dhe disa pika shfrytëzimi për inerte 
lumore. 

Figura 17: Harta gjeomjedisore, Pogradec 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Natyrisht që këto punime për shfrytëzimin e këtyre mineraleve të mësipërme, sjellin ndotje kryesisht 
në ajër me pluhurat e tyre, por edhe në ujëra dhe në toka, me sterilet e shumta që prodhohen. 
Përgjithësisht indikatorët më kryesorë të cilësisë së ajrit janë LNP, PM10, PM2,5, PM1, (në μg/m3). 
Përveç këtyre ndotësve kryesorë, që ndikojnë në cilësinë e ajrit, janë edhe kimikatet, materialet 
biologjike, që shkaktojnë shqetësime ose dëmtime tek njerëzit dhe organizmat e tjerë, duke ndikuar 
negativisht në mjedisin natyror 

Punimet minerare të shfrytëzimit, në përgjithësi kryhen jashtë rregullave dhe kritereve të caktuara, 
pra rrjedhimisht sjellin prishje të ekuilibrave natyrorë. Këto janë si më poshtë: 

- nga ana morfologjikë, ku sipërmarrësit nuk i rehabilitojnë, pra nuk i mbyllin gërmadhat (karrierat), 
grykat e puseve, hyrjet e galerive, (duke sjellë rrezik për njerzit dhe kafshët), dëmtojnë bimësinë, 
kullotat dhe tokat bujqësore). Shpesh ka dalja të hinkave në sipërfaqe nga shembja e punimeve 
nëntokesore. 

Indicator Pogradeci EU Standard 

PM10 39 40 

PM2.5 23 25 

SO2 5  

O3 42  

CO 0.9  

NO2 10 40 
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- nga ndotjet e ajrit, të ujërave dhe të tokave, kryesisht me pluhurat e madhësive të ndryshme, 
deri PM10, PM2,5, PM1, që rrjedhin nga plasjet e minave, nga thyerjet dhe fraksionimet për 
prodhimin e inerteve të ndërtimit, nga transportimi i tyre etj; nga plasjet eksplozive, nga makinat 
e transportit, motorrët e makinerive etj; nga largimi nëpërmes agjentëve atmosferik, nga këto 
stoqe karrierash, të favorizuara nga vet pozicioni kodrinor me reliev të thyer, që lehtësojnë 
transportimin e tyre drejt kuotave më të ulta, në toka, në përrenj, lumenj dhe liqene. 

Impiantet e shfrytëzimit të inerteve lumore 
Edhe në Bashkinë e Pogradecit kemi raste të këtij lloj aktiviteti, si në lumin Shkumbin, ku nga 
shfrytëzimi intensiv dhe pa kriter, jashtë çdo kontrolli, sjellin pasoja në shtratin e lumit dhe për 
rrjedhojë edhe në ekuilibrin natyror të tij, duke sjellur edhe ndryshime në ekosistemin gjeokimik, në 
vijimsinë e lumit. Kjo veprimtari përveç këtyre që thamë, sjell edhe ndotje të theksuar të ujërave të 
vet lumenjëve, nga përzierjet dhe turbullirat që krijohen në vet materialin lumor (fraksionimin dhe 
larjen e tij), nga shembjet përkatëse, nga vajrat dhe mbetjet që rrjedhin prej impianteve dhe 
makinerive të transportit etj. Të gjitha këto sjellin rrisqe negative si për faunën e këtyre lumenjëve, 
ashtu edhe të ujërave nëntokësore që furnizohen nga këta akuiferë të përhershëm. 

Fabrikat e pasurimit dhe dambat e tyre 
Materiali i dambave është ndotës serioz edhe për faktin se kemi të bëjmë me material të bluar, deri 
në pudër (0,074mm), gjë që rrit në mënyrë të ndjeshme sipërfaqen aktive të tyre me agjentët 
atmosferik, pra bëhet i favorshëm dhe i gatshëm për tu futur në reaksione kimike. Edhe mbetjet 
teknologjike të fabrikave të pasurimit janë një burim ndotjeje edhe për se në mbetjet në fjalë 
depozitohen dhe reagent të ndryshëm. Por përveç shkarkimeve industriale që thamë më sipër, në 
ndotjen e ujërave rol kryesor luajnë edhe shkarkimet e lëngëta urbane, bujqësore, blegtorale etj, të 
cilat në mënyrë progresive ndikojnë në uljen e cilësisë së ujërave të lumenjve, liqeneve dhe të krejt 
mjedisit. 

Industria ndërtimore 
Industria Ndërtimore, që nga hapja e gropave të bazamenteve të pallateve, transportimi i këtyre 
dherave, ku pothuajse nuk zbatohen as normat elementare për mbrojtjen e mjedisit, duke dëmtuar 
rrugët si dhe hedhja ku të munden e këtij materiali. Po kështu edhe pluhurat e shumta që vijnë nga 
inertet që përdoren në fabrikat e betonit, të cilat ndodhen brenda ose shumë afër qendrave të 
banimit. Probleme kryesore në ndotjen urbane sjellin pluhurat dhe materialet inerte të prishjes së 
ndërtimeve të vjetra ose të atyre të ndërtuara pa leje. Përmbajtja e grimcave totale (LNP) dhe atyre 
të respirueshme (PM10, PM2.5, PM1), në atmosferën urbane të këtyre qyteteve nuk është sinjifikative, 
ku në përgjithësi është brenda normave të lejuara të Standartit Shqiptar. 

Karburantet 
Pikat e furnizimit të automjeteve me karburant, siç dihet janë të shpërndara gjithandej, deri në 
zemër të qyteteve. Për Pogradecin është për tu theksuar se që nga fshati Lin deri në Tushemisht janë 
ndërtuar një numër i madh karburantesh, (mbi 20 të tillë). Po kështu, vetëm në Qytetin e Pogradecit, 
që nga hyrja deri afër rrugës për në Tushemisht janë 6 pika karburanti. Këto karburante përveç 
ndotjeve që sjellin, si në ajër, në rrugët dhe ambientet përreth tyre, me avujt dhe praninë fizike të 
produkteve të hidrokarbureve, si naftë, benzinë, vajra etj. 

‘Varrezat’ e automjeteve 
Vatra ndotjeje janë edhe ‘varrezat’ e automjeteve që gjënden të shpërndara në shumë pika të 
hapsirave të bashkive të vendit, të cilat prodhojnë ndotje të përditëshme si në ujrat dhe në tokat 
përreth. Ato përmbajnë sasi të konsiderueshme substancash me shkallë të lartë ndotjeje, përfshirë 
naftën, vajrat, tretës dhe produkte të tjera petrokimike. Konkretisht një varrezë makinash është 
pranë fshatit Mëmëlisht; tre të tilla janë pranë fshatit Hudenisht; një është në afërsi të fshatit Plloçë, 
rrugës për në Korçë. 

Pikat e nxehta 
Të ashtuquajturat ’’Pika të nxehta’’ ose ’’Hot Spote’’, krijohen nga mbetjet e rrezikshme, (MbRr), të 
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cilat kanë karakteristika kimike e fizike toksike, gërryese, kancerogjene dhe që sjellin efekte të 
dëmshme. Për Bashkinë e Pogradecit si ’’Pika të nxehta’’ janë cilësuar: 

-  Damba e minierës së Fe-Ni Guri i Kuq, me 
sipërfaqe rreth 3 ha 

- Fabrika e përpunimit të Fe-Ni, me damben 
e saj në breg të liqenit, me rreth 100 000 
m3 sterile 

- Damba e përhershme mbi fshatin 
Hudenisht, me rreth 300000 ton material 
(kokrrizor dhe shllamor), e cila sjell ndotje 
në liqen, në biodiversitetin e tij, sidomos 
në faunën si për shembull zhdukja e 
karavidhes. 

Figura 18: Hotspotet në Bashkinë Pogradec 
Burimi: Vlerësimi Mjedisor dhe Rehabilitimi i ‘Hot Spoteve” Shqiptare, 2012 

5.10 Fenomenet e rrezikut gjeologjik 

Në bazë të hartës sizmotektonike të Shqipërisë, rajoni në fjalë bën pjesë në zonën sizmogjene 
Shkodër-Mat-Librazhd-Korcë me aktivitet sizmik deri në 8 ballë ose me magnitudë 5.5 deri në 6.0. Në 
kuadrin rajonal, linja sizmogjene Shkodër - Peja është një prej epiqendrave më të forta të tërmeteve, 
që përshkojnë këtë segment. 

Në hartën e elementeve të rrezikut të bashkisë, janë hedhur vatrat e termeteve kryesore, të cilat 
mund të jenë brenda territorit të qarkut, ose në afërsi të tij, por që ka ndikuar në territorin e 
bashkisë Pogradec. Këto tërmete janë klasifikuar si historike (tërmete të rëna që nga lashtësia deri 
në vitin 1900) dhe tërmete të matur instrumentalisht (tërmete të rëna nga viti 1900 deri sot).  

Në këtë zonë janë gjeneruar tërmete të 
forta si më poshtë: 

- më 18 Shkurt 1911 në Liqenin e Ohrit 
me M (magnitude) = 6.7 shkallë Rihter 
dhe intensitet I0=9 ballë 

- më 28 Janar 1931 M=5.8 shkallë Rihter 
dhe I0= 8-9 ballë 

- më 26 Maj 1960 me M=6.4 shkallë 
Rihter dhe I0=8-9 ballë në Korçë 

- më 18 Janar 1958 me M= 4.7 shkallë 
Rihter dhe I0=6-7 ballë 

- më 12 Qershor 1995 me M=3.0 dhe 
thellësi 10 km. 

Figura 19: Harta e rrezikut gjeologjik, Pogradec 
Burimi: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 

Duke patur parasysh lidhjen ose jo të elementeve të rrezikut gjeologjik me kriterin morfologjik, 
elementet e rrezikut gjeologjik i kemi ndarë në dy grupe: 

1. Rrezikun që vjen nga aktiviteti tektonik në rajonin e studimit, gjë që reflektohet me sasinë dhe 
intensitetin e tërmeteve që ndodhin në territor, pavarësisht nga kushtet gjeologo-inxhinierike të 
trojeve të ndërtimit. 

2. Rrezikun që vjen nga fenomenet gjeodinamike të shpateve. Është gama tjetër e fenomeneve të 
rrezikut gjeologjik të mara në konsiderate, të cilat lidhen ngushtësisht me ndarjet e sektoreve 
me bazë kriterin morfologjik: 
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a. Sektori pa zhvillim të fenomeneve të rrezikut gjeologjik, i cili përputhet me njësinë fushore. 
Pjerrësia e trojeve të këtij sektori nuk i kalon 2o. Këtu futet fusha e Bucimasit, Pogradecit. Në 
këtë sektor, me përjashtim të brigjeve të shtreterve aktuale të lumenjve dhe përrenjve, nuk 
priten as në të ardhmen zhvillime të elementeve të rrezikut gjeologjik. Për këtë aresye, ai 
konsiderohet si një sektor i qetë dhe jo kërcenues ndaj ndërtimeve që kryhen në të. 

b. Sektori me zhvillim të vogël të fenomeneve të rrezikut gjeologjik, i cili i përket njësisë kodrinore 
dhe malore. Ndërtimet që bëhen në këtë sektor per momentin janë të pa cenuara, por që në të 
ardhmen, si rezultat i prishjes së ekuilibrit të shpatit, apo avancimit të zonave nën errozion, 
pjesë të këtij sektori mund të klasifikohen si sektori me zhvillim të madh të fenomeneve të 
rrezikut gjeologjik. 

c. Sektori me zhvillim të madh të fenomeneve të rrezikut gjeologjik, i cili i përket njësisë kodrinore 
dhe malore, por që në të gjejnë përhapje të madhe fenomenet e rrezikut gjeologjik. 

5.11 Mbetjet 

Gjenerimi aktual i mbetjeve eshte i natyrave te ndryshme: urbane, industriale, spitalore, turismi, 
aktivitete bujqesore, mbetjet e makinave dhe mbetje nga stacione te trajtimit te ujerave te zeza 
(llumërat). 

5.11.1 Mbetjet shtëpiake 

Bashkia Pogradec i ben llogarite bazuar mbi numer real banoresh (97,063 banore per qytetin dhe 7 
NJA-të) dhe mbi gjenerimin e 1.0 kg/dite/person ne qytet dhe 0.7 kg/dite/person ne zonat rurale. 
Raporti i popullsise ne zonat rurale me zonen urbane eshte 40/60 ne favor te popullsise rurale. 

Tabela 11: Te dhenat e perllogaritura për mbetjet e prodhuara nga secila njesi administrative 

NJA Popullsia 
Kg/person

/vit 
Mbetje (Mg/a) 

2016 
Mbetje (Mg/va) 

2025 
Mbetje (Mg/a) 

2025 

Pogradec 38,653 0.365 14108 13403 12274 

Bucimas 21,180 0.365 7730 7344 6726 

Cerrave 9,201 0.256 2350 2233 2045 

Hudenisht 10,920 0.256 2790 2651 2427 

Proptisht 6,393 0.256 1633 1552 1421 

Trebinje 3,197 0.256 816 776 711 

Velcan 3,725 0.256 951 904 828 

Dardhas 3,794 0.256 969 921 843 

Total 97,063  31,351 29,784 27,276 

Burimi: PLMM 

5.11.2 Struktura e mbetjeve shtëpiake 

Struktura e mbetjeve sipas materialeve (grup materialeve), siç u tha me sipër u konsiderua sipas sipas 
Strategjise Kombetare te Manaxhimit te Mbetjeve (SMM, 2015). Te dhenat e marra nga burimet dhe 
nga matjet ne terren paraqiten me poshte. 

Struktura e mbetjeve sipas SMM ishte e 
ndryshme nga strukturat e dhena ne vitin 
2005; lenda organike zinte afer 10% te 
struktures  me shume se 10 vite me pare (37 
vs 38%). Po ashtu plastika ze ne vitin 2015 
rreth 14% nga 11% qe zinte me pare dhe per 
me teper plastikat me densitet te lehte ishin 
9% vs 5% te plastikes se rende. Qelqi dhe 
tekstilet ne 2015 zene rreth 11% te struktures 
se mbetjeve. 

Figure 20: Waste streams within municipal solid waste according to SMM (2015) 
Burimi: PLMM 
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Nga sa me siper mund te permbledhim se:  

1. Struktura e mbetjeve eshte dinamike ne varesi te menyres se jetese dhe edukimit. 
2. Mbetjet organike zene shume e me shume dominante ne teresine e mbetjeve shtepiake; ato ishin 

37%, 48% dhe 52% per vitet 2005, 2015 dhe 2016, respektivisht. 
3. Perqindja e plastikes po rritet nga njera periudhe ne tjetren duka arritur ne 17% te totalit te 

mbetjeve ku plastika e lehte eshte dominante ndaj plastikes se rende. 

5.11.3 Mbetjet industriale 

Nje tjeter rryme gjeneruese e mbetjeve jane industrite. Në territorin e Bashkise së  Pogradecit nuk ka 
një zhvillim të madh drejt sektorit të industrisë, që përfaqësohet nga prodhimet e konfeksioneve, 
shfrytëzimi i minierave dhe aktivitetet e HEC-eve. Zhvillimi i aktiviteteve të minierave në këtë 
bashki ka një potencial ndonse vitet e fundit aktiviteti minerar ka ardhur duke u zbehur, per shkak 
te forcimit te aplikimit te Ligjit dhe kushteve te disfavorshme te tregut te minerale. 

Vend depozitimet (dambat) e mineralit te hekurit dhe nikelit te vendosura ne ane te Liqenit jane 
problematike per shkak te kercenimeve mjedisore qe ato paraqesin. Ne harten e Hot Spot-eve te 
Shqiperise, dy te tilla ndodhen ne Pogradec me rreth 300,000 ton material kokrrizor: Damba  e 
minierës së Fe-Ni në Gur të Kuq, me sipërfaqe rreth 3 ha, dhe sheshi i Fabrikës së përpunimit të Fe- 
Ni në Gur të Kuq, me damben e saj në breg të liqenit, me rreth 100 000 m3 sterile. 

Ka edhe vendburime te tjera te licensuara qe per momentin nuk jane aktive por qe me stoqet e tyre 
te mineralit, veçanërisht te nikelit, paraqesin rrezikshmeri per liqenin dhe tokat perrreth. 

5.11.4 Mbetjet e ngurta nga ndërtimet/shkatërrimet 

Ne Pogradec dhe ne Tushemisht mbetjet nga ndertimet jane te medha per shkak te nderimeve te reja 
qe vazhdojne te behen me ritem te shpejte. Nderkohe qe edhe prishjet jane po ashtu te medha per 
shkak te riurbanizimit (ndertime me te larta dhe te reja ne vend te ndertesave te vjetra) dhe te 
rindertimeve/modifikimeve ne banesat egzistuese. Ndersa ne ndetimet e reja investitori dhe 
ndertuesi detyrohen me lidh qe mbetjet inerte pas perfundimit te punimeve, te transportohen dhe 
depozitohen ne vende te paracaktuara, per ndertimet e vogla dhe riparimet mbetjet inerte shpesh 
depozitohen ne ane te rrugeve dhe sheshe te braktisura. Kjo shkakton veç pluhurit edhe stoqe 
mbetjesh urbane. 

5.11.5 Mbetjet e ngurta të rrezikshme industriale 

Mbledhja dhe zhvendosja e mbetjeve industriale është përgjegjësi e atij që i prodhon dohet ne 
modelin e kontrates koncesionare por kontratat jane te hereshme dhe aktiviteti mirerar duket i 
stopuar keshtu qe kontrollet dhe detyrimet mjedisore nuk jane evidente. Nuk ka një informacion të 
saktë se ku përfundojnë këto mbetje, megjithëse dihet se një pjesë e mirë e tyre zhvendosen në 
vendet e mbetjeve bashkiake, një pjesë mbahet në vendet e prodhimit, por një pjesë tjetër hidhet 
edhe në vende të paautorizuara. 

5.11.6 Mbetjet e rrezikshme 

Nuk ka të dhëna për mbetjet e rrezikshme dhe nuk ka inventor te industrive te pakta qe i gjenerojne. 
Shpesh sasitë që gjenerohen jane te fragmentuara ne hapësire dhe kohe; njesi te vogla riparuese te 
mekanikes dhe metale qe prodhojne toksicitet perdoren here pas here megjithe mungesen e 
industrive te mirefillta. Te dhenat e disponueshme iu referohen sasive te ndodhura neper vendet e 
caktuara ku pjesa me e madhe e tyre nuk jane funksionale. Studimet e fundit të kryera lidhur me 
përgatitjet për ndërtimin e një vend groposje të përshtatshme për mbetjet e rrezikshme tregojnë se 
rreth 3 - 4% e mbetjeve industriale janë të rrezikshme (përjashtuar mbetjet spitalore dhe elementët 
e rrezikshëm të mbetjeve shtëpiake), një nivel i krahasueshëm me ato të vendeve të tjera 
mesdhetare. 
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5.11.7 Mbetjet infektive spitalore 

Kjo eshte nje rryme prioritare mbetjesh dhe menaxhimi i sigurte i mbetjeve nga sëmundjet infektive 
eshte i nevojshem per te minimizuar risqet per shëndetin e punonjësve, pacienteve dhe publikut te 
gjere. Ne shume qendra urbane ato digjen dhe mjetet sterilizohen, ne Pogradec nuk ka nje trajtim te 
poascem te tyre vec sterilizimit te mjeteve qe perdoren ne qendra spitalore. Ato duhet te 
transportohen me mjet te vecante ne vende (celula) te caktuara te landfillit ose grpoave te poascme. 
Nuk ka te dhena se sa mbetje gjeneron spitali i Pogradecit. 

5.11.8 Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Pogradec 

5.11.8.1 Struktura administrative dhe qasja rajonale 

Në vitin 2003 Banka Gjermane për Zhvillim KfW, filloi financimin e projektit për Menaxhimin e 
Mbetjeve të Ngurta në Shqipërinë Juglindore (Solid Waste Management South-East Albania), në 
mbështetje të nismës së Bashkisë Korçë, duke angazhuar konsortiumin IGIP– HUK–IU për kryerjen e 
studimeve të nevojshme për ndërtimin e një vend depozitimi sanitar. 

Gjatë kësaj faze u bënë përllogaritje të detajuara dhe u përgatitën raporte teknike lidhur me 
planifikimin e menaxhimit të mbetjeve, kostot dhe financimin, hartimin e projektit të vend 
depozitimit qëndror në Maliq, organizimin dhe zbatimin e masave të menjëhershme dhe u realizua 
krijimi zyrtar i një Shoqërie Aksionere (KRWM Sh.A), e cila mori ligjërisht përgjegjësitë dhe 
kompetencat për të kryer menaxhimin e mbetjeve në Qarkun e Korçës. 

5.11.8.2 Landfilli i Maliqit  

Në landfillin e Maliqit do të mblidhen mbetje urbane nga gjashtë bashki të qarkut të Korçës për 20 
vitet e ardhshme, duke filluar nga viti i ardhshëm. Landfilli i Maliqit do të administrohet nga një 
shoqëri aksionere ndërmjet bashkive, duke sjellë edhe modelin e parë të menaxhimit të përbashkët. 
Si pjesë e sistemit rajonal të menaxhimit të mbetjeve janë edhe tre stacione transferimi, në 
Pogradec, Devoll dhe Kolonjë, për të mundësuar transportin e mbetjeve në landfill. 

I shtrirë në një sipërfaqe 19 hektarë dhe vlerë investimi 5 milionë euro, vend depozitimi i ri sjell 
mbylljen e më shumë se 100 fushave të grumbullimit të mbetjeve në qarkun e Korçës, duke ulur 
ndjeshëm ndotjen mjedisit. Kapaciteti i tij do jetë afërsisht 1 milionë m3 mbetje dhe do t’i shërbejë 
afërsisht 300.000 banorëve të qarkut. Jane duke u zhvilluar punimet për qelizën e parë, e cila do të 
ketë një shtrirje kohore për depozitimin mbetjeve për 7 vjet, ndërkohë që janë edhe dy qeliza të 
tjera. Në total ky landfill do t’i shërbejë depozitimit të mbetjeve për 6 bashki për një periudhë 20 
vjeçare. Aktiviteti i landfillit do të zgjerohet më pas, edhe me procesin riciklues. 

5.11.8.3 Vendet e depozitimit të mbetjeve 

Aktualisht vend-depozitimi i mbetjeve ndodhet tek vendi i quajtur “Prroi i Shtegut” ne Njesine 
Administrative Buçimas, rreth 13 km larg Pogradecit drejt rruges nacionale për në Alarup.  

Rruga, megjithëse ne nje segment te 
shkurter eshte e demtuar eshte e 
asfaltuar dhe makinat shkojne ne vend 
depozitim per afer ½ ore nga Pogradeci. 
Ky vend-depozitim lidhet edhe me 
Çërravën neper nje rruge te asfaltuar. Në 
kete vend bëhet ndarja dhe riciklimi i 
mbetjeve në mënyrë spontane nga 
komuniteti rom. Ky venddepozitim ka 
shërbyer dhe do të shërbejë si i tillë deri 
në ndërtimin dhe vënien në përdorim të 
landfillit rajonal të Maliqit. 

Figura 21: Vend-depozitimi i mbetjeve të ngurta, Pogradec 
Burimi: PLMM 
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Në këtë vend-depozitim të përbashkët depozitohen mbeturinat shtëpiake dhe inerte të qytetit 
Pogradec dhe NJA-ve Buçimas e Hudënisht. Lidhur me vendndodhjen e saktë të venddepozitimit ju 
informojmë se mund të aksesohet lehtësisht (koordinata: N: 400 53.051 dhe E: 200 45.883) ku 
pasqyrohet harta dixhitale e mbetjeve. Harta dixhitale e mbetjeve është një hartë interaktive me 
shumë  informacione të vlefshme të vendndodhjes, afërsisë me burimet natyore dhe qendrat  e 
banuara, foto të gjendjes, planimetri të fushës. 

Nga ana perendimore vend depozitimi kufizohet me nje fushe te pjerret ne fund te te ciles ndodhet 
nje grope per ujitjen e bagetive (dheneve) e cila afektohet seriozisht nga mbetjet e vend depozitimit. 
Me poshte, rreth 500 m nga landfilli ndodhet lumi i Çërraves qe perdoret per ujitje bujqesore dhe 
perdorimin nga kafshet.  

Vend depozitimi here pas here sheshohet por nuk sigurohet ndonje mbulim i sigurte me dhe duke e 
bere ate te atakueshem nga agjentet atmosferike dhe burim ndotje i rendesishem per mjedisin per 
rreth. 

5.11.9 Administrimi dhe Infrastruktura  

5.11.9.1 Administrimi 

Nga viti 2005 e 2015 Drejtoria e Sherbimeve ne Bashkine e Pogradecit ka luajtur rolin e administrimit 
te mbetjeve ne qytetit te Pogradecit. Kjo periudhe eshte konsideruar faze tranzitore dhe shpenzimet 
per infrastrukture kane ardhur nga buxheti i shtetit (ne fondin e pa kushtezuar) ose nga 
donatore/projekte nderkombetare. Po ashti ish Komunat kane luajtur rolin e administratorit. Pas 
vitit 2015 kur reforma territoriale perfshiu ne Bashkine Pogradec edhe 7 njesi administrative (ish 
Komunat: Hudenish, Buçimas, Çërravë, Dardhas, Proptisht, Velcan dhe Trebinjë) Bashkia perforcoi 
rolin dhe funksionet ne drejtim te menaxhimit te mbetjeve ne drejtim te fondit te veçante per 
pastrimin, grumbullimin, transportin dhe depozitimin e mbetjeve si dhe ne vendosjen e tarifave te 
pastrimit vecanerisht ne Pogradec (familjet dhe bizneset). 

Në NJA-të gjendja e menaxhimit eshte me e dobet per shkak te largesise nga vend depozitimi i 
Pogradecit dhe infrastruktures qe mungon. 

NJA-të afer Pogradecit dhe ne bregliqeni (Hudenisht, Buçimas dhe Çërravë) kane mjete per te larguar 
te larguar mbetjet me kamione dhe kamioncina te dhuruara nga KfW dhe donator te tjere, ne faze 
tranzitore. Gjendja e largimit te mbetjeve ne territorin e ketyre komunave eshte si me poshte: 

- Buçimasi ka Sherbim Publik te mbeturinave (perdor 2 kamionçina per te shkuar ne fshatrat e 
njesise). 

- Çerrava ka Sherbim Publik te mbeturinave (perdor 1 kamionçina per te shkuar ne fshatrat e 
njesise) dhe nje here ne jave largon mbetjet e NJA Dardhas. 

- Hudenishti ka Sherbim Privat me sipermarrje të mbeturinave (perdor 1 makine teknologjike 
kompaktore 2-3 here/javë). 

Këto sherbime jane te pa organizuara nga Bashkia Pogradec dhe kane mbetur ne te njejten skeme 
nga koha kur ato ishin me statusin e Komunave. 

Ne qendrat e tjera administrative (Trebinje, Velcan, Proptisht) nuk ka sherbim publik ose privat, te 
organizuar, te grumbullimit, transportit dhe depozitimit te mbetjeve. Ato edhe ne raste kur 
grumbullohen nga njesite e sherbimit ose tregtimit ne qendrat e ish komunave depozitohen ne 
perrenj dhe gropa ne afersi te fshatrave. 

5.11.9.2 Infrastruktura 

Kontenierët 
Kontenieret per grumbullimin e mbetjeve ne Pogradec jane si më poshtë: 

- Konteniere metalike me volum 1.1 m3 - 121 cope; 
- Konteniere plastike me volum 1.1 m3 - 9 copë; 
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- Konteniere metalike mbitokesore me volum 3.2 m3 - 7 copë. Keta konteniere jane në cift ne cdo 
vend per hedhjen e plastikes dhe letres; 

- Konteinere metalike nentokesore me kapacitet 3.2 m3, te cilet jane vendosur pergjate parkut te 
gjelbert dhe siperfaqes ranore ne plazh;  3 çifte ose 6 cope x 3.2 m3 

 
Figura 22: Konteniere metalik nentokesor pergjate bregut me vellim 3.2 m3 
Burimi: PLMM 

5.11.9.3 Makinat e grumbullimit dhe transportit 

Bashkia Pogradec per qytetin disponon: 

1. Makine teknollogjike kompaktore me kapacitet 10 ton (tip Benz, prodhim i vitit 1998); 
2. Makine teknologjike kompaktore tip Scania me kapacitet 6 ton; 
3. Makine vinç tip Benz per ngritje dhe ngarkim te konteinereve nentokesore. 
4. Një ekskavator për rrafshimin e inerteve dhe mbeturinave në landfill. 

5.11.9.4 Ndarja e mbetjeve 

Megjithe perpjekjet per ndergjegjesim public dhe shtimin e infrastructures (me cift kontenieresh (ne 
rruge dhe ne ane te liqenit, mbi dhe nen tokesore) perseri nuk ka ndarje te komponenteve te letres 
dhe plastikes, te cilet arrijne te riciklohen ne Shqiperi. Numri i banorëve që mbulohet me shërbime 
për Bashkinë Qëndër ka qënë afërsisht 38.849 banorë. Numri i banorëve që mbulohet me shërbime 
për 7 shtatë Njësitë e reja Administrative ka qënë 52.279 banorë. Lidhur me riciklimin sqarojmë se 
një kompani private “ I3N1 ” ka filluar punën për riciklimin e mbetjeve plastike duke grumbulluar 
shishet plastike. 

Ndarja e mbetjeve behet ne menyre spontane nepermjet komunitetit rom ne konteniere. Operimi ne 
kete menyre megjithe dobine e dyfishte qe ka (ate te lehtesimit te transportit, reduktimit te 
mbetjeve dhe permiresimi i merqenies per keto familje) ka disavantazh ne shqetesimet qe sjellin 
qytetareve dhe kompanise se pastrimit te mjedisit dhe grumbullimit te mbetjeve. 

5.12 Popullsia 

Analiza demografike është baza e të gjithë elementëve të 
planifikimit për palnin lokal në tërësi. Duke pasur parasysh të 
gjitha zhvillimet demografike, lëvizjet e mëdha migratore të 
20-25 viteve te fundit, është shumë e rëndësishme një 
analizë e thelluar në këtë aspekt. 

Duhet theksuar se momentalisht në Shqipëri ka dy lloje 
burimesh që përdoren në lidhje me shifrat e popullsisë: 

1. Të dhënat e popullsisë sipas Gjendjes Civile 
2. Të dhënat e popullsisë sipas Censusit të vitit 2011 
 
 

Figura 23: Strategjia e zhvillimit të territorit, Pogradec 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 
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Bashkia Pogradec përbëhet nga qyteti i Pogradecit dhe lagjet e tij periferike, si dhe nga shtatë njësi 
tëtjera administrative, të cilat janë: Hudënisht, Buçimas, Proptisht, Trebinjë, Velçan, Çërravë dhe 
Dardhas. Qyteti i Pogradecit dhe lagjet e tij periferike kanë një popullsi prej 38653 banorë.  

5.12.1 Profili i Njësive Administrative dhe tendencat e popullsisë 

Hudënisht 
Njësia administrative Hudënisht ka 7894 banorë dhe përbëhet nga 6 fshatra: Mëmëlisht, Çervenakë, 
Hudënisht, Piskupat, Buqezë, Lin. Fshati më i madh është Hudënishti me 2712 banorë. 

Ka patur një tendencë për t’u larguar drejt Tiranës për mundësi më të mëdha punësimi. Lëvizje drejt 
qytetit të Pogradecit nuk ka patur, për shkak të distancës të vogël (Lin –Pogradec është 17 km). 

Popullsia është ndarë në 6 fshatrat e njësisë si më poshtë: 

Fshati Popullsia 

Mëmëlisht 2583 banorë / 837 familje 

Çervenakë 372 banorë / 110 familje 

Hudënisht 2712 banorë / 868 familje 

Piskupat 677 banorë / 198 familje 

Buqezë 292 banorë / 93 familje 

Lin 1258 banorë / 397 familje 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Buçimas  
Njësia administrative Buçimas ka 21180 banorë (Burimi: Njësia Administrative Buçimas, 2015) dhe 
përbëhet nga 8 fshatra: Buçimas, Vërdovë, Rëmenjë, Gështenjas, Bahçallëk, Gurras, Tushemisht dhe 
Peshkëpi. Fshati më i madh është Buçimasi me 7500 banorë. Tendenca në Buçimas ka qënë ardhëse, 
më shumë se sa për t’u larguar. Nga viti 1991 -2015 është dyfishuar popullsia, për shkak të ardhjeve 
të shumta nga zona e malësisë së Mokrës. 

Popullsia është ndarë në 8 fshatrat e njësisë si më poshtë: 

Fshati Popullsia 

Buçimas 7500 banorë / 1500 familje 

Vërdovë 3500 banorë / 850 familje 

Rëmenjë 3000 banorë / 800 familje 

Gështenjas 4000 banorë / 1000 familje 

Bahçallëk 500 banorë / 130 familje 

Guras 2000 banorë / 550 familje 

Tushemisht 480 banorë / 140 familje 

Peshkëpi 200 banorë / 59 familje 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Proptisht 
Njësia administrative Proptisht ka 6393 banorë / 1938 familje dhe përbëhet nga 15 fshatra: 
Proptisht, Homçan, Kriçkovë, Selcë Poshtë, Homezh, Rodokal i Sipërm, Rodokal i Poshtëm, Zall-Torre, 
Golik, Vërri, Slatinë, Selishtë, Baribardhë, Somotinë, Slabinjë. 

Nuk ka të dhëna lidhur me numrin e banorëve për çdo fshat.  

Persona me aftësi të kufizuar: 282, të verbër 33, para/tetraplegjikë 11 / Invalidë pune 120. 

Fluksi i largimeve ka qënë shumë i lartë (para 5 – 6 vjetësh mendohet të jetë stabilizuar disi gjendja), 
por ka rënë së fundmi. Banorët janë larguar për të siguruar kushte më të mira jetese e mundësi më 
të mira për punësim, por një pjesë e tyre vazhdon të kthehet në stinën e pranverës e të verës, për të 
punuar tokat. 
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Trebinjë 
Njësia administrative Trebinjë ka 3197 banorë / 1097 familje dhe përbëhet nga 15 fshatra: Çezëm e 
Madhe, Çezëm e Vogël, Hondisht, Selcë e Sipërme, Llëngë, Pleshisht, Hoshtecë, Zemçë, Trebinjë, 
Potkozhan, Malinë, Kalivaç, Pevelan, Dunicë, Guri i Bardhë. 

Popullsia është ndarë në 15 fshatrat e njësisë si më poshtë: 

Fshati Zyra e Gjendjes Civile Situata reale 

Çezëm e Madhe 146 banorë / 42 familje 19 familje 

Çezëm e Vogël 200 banorë / 69 familje 21 familje 

Hondisht 238 banorë / 76 familje 28 familje 

Selcë e Sipërme 113 banorë / 40 familje 17 familje 

Llëngë 60 banorë / 13 familje 7 familje 

Pleshisht 361 banorë / 127 familje 61 familje 

Hoshtecë 202 banorë / 73 familje 34 familje 

Zemçë 30 banorë / 12 familje 9 familje 

Trebinjë 430 banorë / 129 familje 75 familje 

Potkozhan 210 banorë / 79 familje 33 familje 

Malinë 64 banorë / 20 familje 11 familje 

Kalivaç 438 banorë / 156 familje 78 familje 

Pevelan 118 banorë / 33 familje 13 familje 

Dunicë 355 banorë / 138 familje 48 familje 

Guri i Bardhë 232 banorë / 90 familje 52 familje 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec  

Persona me aftësi të kufizuar: Të paaftë 88, të verbër 19, tetraplegjikë 11 / Invalidë pune 65. 

Popullsia që rezulton në gjendjen civile nuk përkon me atë reale për shkak të lëvizjes të 
vazhdueshme migratore drejt Vërdovës, Starovës, qytetit të Pogradecit, dhe emigrimit (kryesisht 
drejt Greqisë). Banorët janë larguar për të siguruar kushte më të mira jetese e mundësi më të mira 
për punësim, por një pjesë e tyre vazhdon të kthehet në stinën e verës, për të punuar tokat. 

Fluksi i largimeve ka qënë shumë i lartë (para 5 vjetësh mendohet të kenë qënë rreth 8000 banorë), 
por ka rënë së fundmi. Me fillimin e punimeve për ndërtimin e rrugës Qukës-Qafë Plloçë, është vënë 
re nje tendencë e banorëve për t’u rikthyer dhe për të riparuar shtëpitë, sidomos në fshatrat pranë 
te cilëve do të kalojë kjo rrugë (Kalivac, Potkozhan, Malinë, Trebinjë, Pevelan). 

Velçan 
Njësia administrative Velçan ka 3725 banorë dhe përbëhet nga 9 fshatra: Velçan, Buzaishte, Laktesh, 
Senisht, Bishnicë, Losnik, Shpellë, Jollë, Zgallë. Fshati më i madh është Velçani me 1800 banorë, dhe 
fshati më i vogël e më i largët është Zgalla, në vijim të fshatit Jollë. 

Popullsia është ndarë në 9 fshatrat e njësisë si më poshtë: 

Fshati Popullsia 

Velçan 1800 banorë 

Buzaishte 500 banorë 

Laktesh 600 banorë 

Senisht 250 banorë 

Bishnicë 300 banorë 

Losnik 130 banorë 

Shpellë 70 banorë 

Jollë 70 banorë 

Zgallë Nuk ka tëdhëna 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 
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Në Velçan ka një grup të komunitetit egjiptian, dhe në Jollë ka grup të komunitetit rom. 

Persona me aftësi të kufizuar: 90, të verbër 13 (kujdestari verbërie: 2), para/tetraplegjikë 8 
(kujdestari: 8), Invalidë pune 67. 

Ka patur një tendencë për t’u larguar drejt zonave urbane për kushtë më të mira jetese (deri para 2 
vjetësh), por ky fluks ka rënë, për shkak të mungesës të punësimit. Kjo ka sjellë që një pjesë e tyre të 
kthehen e të shfrytëzojnë e punojnë tokat e tyre bujqësore. Rreth 20% e popullsisë të kësaj zone 
jeton jashtë shtetit.  

Çërravë 
Njësia administrative Çërravë ka 9853 banorë (Burimi: Njësia Administrative Çërravë, 2015) dhe 
përbëhet nga 10 fshatra: Çërravë, Lumas, Leshnicë, Grabovicë, Nishavec, Blacë, Bletas, Alarup, 
Kodras, Qershizë. Fshati më i madh është Çërrava me 1902 banorë. 

Popullsia është ndarë në 10 fshatrat e njësisë si më poshtë: 

Fshati Popullsia 

Çërravë  1902 banorë 

Nizhavec  561 banorë 

Kodras  93 banorë 

Lumas   201 banorë 

Blacë  Nuk ka të dhëna 

Qershizë  884 banorë 

Leshnicë  1734 banorë 

Grabovicë  396 banorë 

Bletas   768 banorë 

Alarup 780 banorë 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 

Në Çërravë ka një grup të komunitetit rom (26 familje, në fshatin Qershizë). 

Persona me aftësi të kufizuar: të paaftë 188 persona (kujdestari paaftësie: 25) , të verbër 31 
(kujdestari verbërie: 5), para/tetraplegjikë 15 (kujdestari: 15), Invalidë pune 168. 

Ka patur një tendencë për t’u larguar drejt Greqisë (kryesisht) për kushte më të mira jetese, por ky 
fluks ka rënë, për shkak të mungesës të mundësive të punësimit në shtetin fqinjë. Prej 7-8 vjetësh 
vihet re një kthim masiv nga emigracioni familjar në Greqi, dhe një ri-shfrytëzim i tokave të tyre 
bujqësore. Prej gati 10 vitesh nuk ka patur më as lëvizje ardhëse as nga zona e malësisë së Mokrës. 

Dardhas 
Njësia administrative Dardhas ka 3566 banorë / 1175 familje dhe përbëhet nga 9 fshatra: Dardhas, 
Osnat, Stopckë, Grunjas, Prenisht, Dërdushë, Lekas, Niçë, Stërkanjë.  

Popullsia është ndarë në 9 fshatrat e njësisë si më poshtë: 

Fshati Popullsia 

Dardhas 1052 banorë / 366 familje 

Stropckë 1033 banorë / 370 familje 

Grunjas 368 banorë / 99 familje 

Prenisht 109 banorë / 22 familje 

Dërdushë 110 banorë / 20 familje 

Osnat 358 banorë / 129 familje 

Lekas 165 banorë / 33 familje 

Niçë 284 banorë / 87 familje 

Stërkanjë 87 banorë / 39 familje 
Burimi: PPV i Bashkisë Pogradec 
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Persona me aftësi të kufizuar: të paaftë 72, të verbër 20, paratetraplegjikë 23 / Invalidë pune 69. 

Popullsia që rezulton në gjendjen civile nuk përkon me atë reale për shkak të lëvizjes të 
vazhdueshme migratore drejt qyteteve si Tirana, Durrësi dhe Pogradeci (kryesisht Durrësi). Banorët 
janë larguar për të siguruar kushte më të mira jetese, por një pjesë e tyre vijon të kthehet në stinën e 
verës, për të punuar tokat, për të mbledhur bime medicinale, apo për të pregatitur zahiretë e dimrit. 
Gjatë dimrit banorët e kanë të pamundur të kthehen, pasi vetëm në verë funksionon rruga.  

Përveç lëvizjeve larguese, ka patur edhe të ardhur nga zonat malore të Velçanit dhe Mesmalit, të 
cilët janë vendosur në fshatin Stropckë, i cili është më afër me rrugën nacionale Pogradec Korçë. 
Lëvizja migratore ka filluar që pas mbylljes të minierës të qymyrgurit në Dardhas, e cila punonte me 
tre turne para viteve ‘90 dhe, ishte burim punësimi për një pjesë të mirë të banorëve të zonës. 

5.12.2 Mjedisi social-ekonomik 

Ndihma Ekonomike 

Niveli i lartë i varfërisë, sidomos për zona të caktuara, në Bashkinë e Pogradecit konfirmohet edhe 
nga të dhënat që ekzistojnë për Ndihmën Ekonomike, me të cilën trajtohen familjet në nevojë. Sipas 
të dhënave të bashkisë janë 4 509 familje në të gjithë Bashkinë që trajtohet me ndihmë ekonomike, 
duke përbërë rreth 16% të totalit të gjithë familjeve sipas regjistrit të gjendjes civile. Duke marrë 
parasysh faktin që regjistri i gjendjes civile përgjithësisht përmban popullsi më të madhe se sa ajo që 
është realisht prezente në zonë (përfshin emigracionin dhe migrimin e brendshëm) kjo shifër (16%) 
është edhe më e madhe në realitet. Duke veçuar Bashkinë e Pogradecit dhe Njësinë e Buçimasit (ku 
trajtohen respektivisht 7% dhe 12% e familjeve të regjistruara në gjendjen civile) në të gjitha njësitë 
e tjera shifrat janë shumë të larta, duke shkuar deri në pothuajse 1 në 3 familje të trajtuara me 
Ndihmë Ekonomike në Velçan, Hudënisht, Trebinjë apo Dardhas. 

Bashkia e Pogradecit (me fonde të deleguara) paguan rreth 17 milion lekë (të reja) në muaj për këto 
familje (që përkthehet në rreth 1,5 milion Euro në vit për ndihmë ekonomike). Duhet specifikuar që 
shuma mesatare që përfitojnë familjet në ndihmë ekonomike është rreth 3 700 lekë/muaj. Nisur nga 
shifra e pasqyruar nga bashkia Pogradec, numri i personave që trajtohen me Ndihmën Ekonomike 
është 4509, pra 16% e numrit të familjeve në Bashkinë Pogradec. Fshati Udenisht ka numrin më të 
lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike 829, pra 37 % e numrit total të familjeve. Në 
vend të dytë është fshati Velçan 298, përkthyer në përqindje 32% e numrit total të familjeve për këtë 
njësi. Ndërsa qendra Pogradec ka numrin më të ulët të familjeve që trajtohen me ndihmë 
ekonomike, 808 nga 12 367 gjithsej, pra 7% e familjeve të kësaj njësie përfitojnë ndihmë ekonomike. 

“Pagesa e Aftësisë së Kufizuar” (PAK) sfida është për të përmirësuar cilësinë e jetesës nëpërmjet 
kësaj skeme dhe jo thjesht ndihmë monetare. Aktualisht PAK është mekanizmi i vetëm për 
mbështetjen e tyre. Momentalisht masa e PAK është shumë më e lartë se masa e NE-së. 

5.12.3 Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social 

Shërbimet e Kujdesit Social, janë pjesë e Programit të Mbrojtjes Sociale. Aktualisht ka mangësi në 
mbulimin e të gjithë nevojave për shërbime të grupeve vulnerabël në nivel kombëtar. Ndryshe nga 
skemat e pagesave të NE dhe PAK, sfida këtu është ngritja e një sistemi shërbimesh të përkujdesit 
shoqëror që mund të mbulojë më gjerë nevojat e grupeve në nevojë për shërbime shoqërore të 
integruara dhe efikase, veçanërisht në zonat rurale dhe jo vetëm në ato urbane. Kryesisht 
organizatat aktive në qytetin e Pogradecit ofrojnë shërbime sociale në fusha të ndryshme si psh: 

 mbështetje për komunitetin Rom dhe Egjiptian; 

 mbështetje për target grupin e persona që janë të gjymtuar duke i pajisur ato me proteza; 

 mbështetje social-psikologjike për personat e dhunuar fizikisht, emocionalisht dhe 
psikologjikisht; 

 lobim në istitucionet vendore dhe qendrore të vendit për të drejtat e barazisë gjinore; 

 mbështetje të fëmijëve jetimë 
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5.13 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) Analysis 

Pikat e Forta 

 Pozicion gjeografik i favorshem si pjese e Korridorit te VIII dhe pjese e rrjeteve te 
zonave natyrore te mbrojtura. 

 Shtrirja prane liqenit te Ohrit 

 Pasuri te medha natyrore, monument arkeologjike, gjeomonumente, monumente 
kulkturore, historike dhe natyrore te shumta (Kalaja, Monumentet e Selces, Bazikila 
e Lin it, Guri i Kamjes, Burimi i Drilonit, Guri i Nikes, liqenet e Lukoves etj). 

 Bashkia Pogradec ka pasuri te shumta minerale te hekur nikelit (Gur i Kuq, Gur i 
Pergjegjur, Gradishte, Rodokal, Debrove). 

 Permbajtje te larte te lendeve te para ergjitike si qymyri (Velçan vendburimi 
Dardhas- Verdove, vendburimi Grunjas, Maline, Potkozhan, Qafepanje- Llenge). 

 70% e popullsise, moshe aktive per pune. 
 

Pikat e Dobëta 

 Zhvillimi i territorit udhehiqet nga zhvillime spontane te pabazuara ne 
dokumenteplanifikimi dhe kryesisht ne baze te zhvillimeve individuale. 

 Nivele te larta te ndotjes se ajrit nga pluhurat PM10 dhe PM2,5 dhe CO. 

 Prezence e pikave te nxehta mjedisore (Guri i Kuq, fabrika e perpunimit Fe- Ni, - 
Damba mbi Hudenisht dhe Pika e depozitimit te mbetjeve). 

 Sistemi hekurudhor dhe ujor eshte jashte funksionit. 

 Niveli i larte i papunesise dhe analfabetizmit ne zonat rurale. 

 Ka mungese te infrastruktures bujqesore; veçanërisht te pikave te grumbullimit dhe 
sistemeve te vaditjes dhe kullimit. 

 Toka bujqesore eshte e paket dhe e refuzuar 

 Mungese e strukturave akomoduese per turistet. 

 Administrata publike e papergatitur nga ana organizative dhe financiare per te 
perballuar zgjerimin e territorit dhe ofrimin e sherbimeve pas ndarjes territoriale. 

 Situate e veshtire financiare, detyrime te shumta te papaguara 

 Mungese e bazes se te dhenave mbi pronen publike 

 Gjendje fizike e keqe e infrastrukturave rrugore ne territorret e ish- komunave 

 Mungese e dokumenteve strategjike lokale mbi sektorin e turizmit 

 Zona te caktuara rrezikojne permbytjen per shkak te proceseve erozive 

 Shfrytezim jo- efiçient i potencialit turistik te vijes liqenore 

Mundësitë 

 Mundësi për bashkëpunim ndërkufitar me Maqedoninë (Ohër, Strugë) 

 59% e popullsisë jeton në zonat rurale; kjo ofron mundësi për zhvillimin e bujqësisë 
dhe blegtorisë 

 Kualifikimi i fuqisë punëtore drejt sektorit të bujqësisë dhe turizmit përmes 
shkollave profesionale 

 Kushtet fizike dhe natyrore, të përshtatshme për zhvillimin e turizmit multi sezonal 

 Aksi i ri lidhës Qukes - Qafe Pllocë është një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin e 
zonës së Mokrës dhe lidhje më të mirë me Bashkinë e Korçës dhe pjesën tjetër të 
territorit të Bashkisë Pogradec 

 Programe ndërkombëtare për mbrojtjen e peizazhit dhe Liqenit të Ohrit 

 Mundësi për rigjallërimin e transportit hekurudhor nëpërmjet programeve 
ndërkombëtare 

 Mundësitë për zhvillimin e turizmit rajonal (Ohër, Strugë, Korçë) 

 Menaxhimi i integruar i mbetjeve përmes landfillit të Maliqit 

Kërcënimet 

 Rënia e parashikuar e popullsisë në vitin 2031 - 81,488 banorë (10,000 banorë më pak) 

 Mos pjesëmarrja në skemat e subvencioneve të Ministrisë së Bujqësisë do të pakësojë 
mundësitë për zhvillimin e bujqësisë 

 Rreziku i mosmarrjes së ndihmës nga qeveria qendrore, Fondi i Rajoneve ose Ministria 
e Financave për shlyerjen e detyrimeve të papaguara 

 Konkurrencë e lartë në sektorin e turizmit dhe bujqësisë nga Bashkia e Korçës dhe 
Komunat e Ohrit dhe Strugës 

 Konkurrencë e lartë në sektorin e bujqësisë nga Bashkia e Korçës dhe shteti i 
Maqedonisë 
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6 Tendenca në të ardhmen pa PLMM (Alternativa ‘0’) 

Mungesa e një plani menaxhimi të mbetjeve mund të ndikojë tek bashkitë në disa mënyra. Në 
mungesë të një plani, bashkitë nuk janë në gjendje të ofrojnë shërbime efikase dhe cilësore të 
grumbullimit të mbetjeve, ndërkohë që edhe shërbimet bazike të grumbullimit të mbetjeve janë të 
rrezikuara. 

Mungesa e një plani të integruar për mbetjet e ngurta sjell si pasojë që një teknologji e mbetjeve të 
ngurta shpesh të përzgjidhet pa marrë parasysh përshtatshmërinë e saj në zonën specifike. Për më 
tepër, kjo çon edhe në një sistem menaxhimi të mbetjeve të ngurta që nuk është efektiv nga 
pikëpamja e kostos. 

Mungesa e një plani të duhur dhe të dedikuar të menaxhimit mund të shkaktojë një akumulim të 
papranueshëm të mbetjeve në të gjithë territorin e bashkisë. 

Mungesa e një sistemi efektiv të menaxhimit të mbetjeve të ngurta ka ndikime serioze në mjedis në 
nivel lokal dhe rajonal. Nuk ka nevojë të thuhet që ndikimet mbi ekosistemin dhe shëndetin e njeriut 
janë të rënda. 

Një plan efektiv dhe gjithëpërfshirës i menaxhimit të mbetjeve të ngurta mund të mbrojë mjedisin në 
shkallë lokale duke lehtësuar efektet katastrofike të mbetjeve të ngurta mbi jetën e egër dhe jetën 
në përgjithësi, dhe, në një shkallë më të gjerë, duke ruajtur burimeve të ripërdorshme. 

Në kushtet që ndodhet menaxhimi i mbetjeve ne Pogradec paraqet probleme mjedisore. Nje 
përshkrim te shkurter i problemeve me te rendësishme mjedisore dhe masat për përmirësimin e tyre 
paraqiten më poshtë. Problemet kryesore dhe masat përmirësuese ballafaqohen me tre hallka 
kryesore te zinxhirit te menaxhimit të mbetjeve si grumbullimi, transporti dhe depozitimi/asgjesimi si 
dhe ndikimi i tyre për tre komponente thelbesore te mjedisit: ajër, ujë dhe tokë. 

Vend depozitimi aktual në “Përroin e Shtegut”, rruges automobilistike për Alarup paraqet probleme 
te medha mjedisore. Vend depozitimi nuk përmbush kërkesat per mbetjet. Në gjendjen aktuale ai 
është: 

 Pa mbrojtese dhe kufizime për mos rreshqitjen e mbetjeve; 

 I pa rrethuar me rrjeta dhe/ose thjesht tela kufizues; 

 Pa shtresë mbrojtëse për ujin për të shmangur penetrimin nëntokësor të lëngjeve që rrjedhin në 
sipërfaqen e pjerrët të kodres dhe fushës në drejtimin perëndimor; 

 Pa sistem grumbulluese te rrjedhjeve; 

 Pa rrjet rrugësh të brendëshme; 

 Pa mbulim ditor, me dhe, të mbetjeve; 

 Pa roje për të ndaluar kafshet të ushqehen brenda vend depozitimit (lope, dhi, derra dhe qen); 

 Pa një impiant për ndarjen manuale të mbetjeve. Ekskavatorët qëndrojnë në majë të mbetjeve 
për të ndarë rrymat e mbetjeve; 

Në kushtet kur vetëm ne Qytet mbetjet grumbullohen dhe transportohen çdo dite, pjesa tjeter e 
qëndrave administrative grumbullon cdo dy dite ose nje here ne jave problemet mjedisore  me 
aromat e pa kendeshme, lengjet qe rrjedhin nga kontenieret dhe shpërndarja e mbeturinave ne 
mjedis janë prezente. 

Në qendrat administrative periferike mbetjet nuk grumbullohen dhe as asgjesohen; ato hidhen ne 
kopështet private dhe ne perrenj dhe gropa të fshehura qe shkaktojne problem ne ujin siperfaqësor 
dhe nentokesor. 

Problem janë aplikimi i teknologjive dhe proceseve te amortizuara të cilat nuk reduktojne ndikimin 
në mjedisit të zinxhirit të menaxhimit të mbetjeve. Disa prej problemeve mjedisore që shkaktohen 
nga teknologjite dhe mjetet e përdorura renditen më poshtë: 

6. Amortizim dhe numër i pa mjaftueshëm i konteniereve dhe mjeteve te tjera për grumbullimin  e 
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mbetjeve; 
7. Amortizim dhe kushte të pa përshtatëshme të mjeteve të transportit. Ato transoprtojnë mbetjet 

rifuxho duke rrezikuar që mbetjet të derdhen rrugës për vend depozitim; 
8. Makinat teknollogjike me kompaktësim janë të vjetra; ato nuk sigurojnë “hermeticitetin e 

duhur” dhe nuk kanë kompaktësim; 
9. Mungesa e makinave larëse, të domosdoshme në një qytet, territory i të cilit është pjese e 

rezerves së biosferes. 
10. Mungesa e nje stacioni transferimi te mbetjeve ku realizohet reduktim nëpërmjet ndarjes se 

mbetjeve të riciklueshme dhe kompaktësim i tyre.  

Neqoftese Plani nuk do te adoptohet, zhvillimet e ardhshme ne teresi dhe ato te menaxhimit te 
mbetjeve ne vecanti, nuk do te planifikohen dhe rregullohen ne menyre gjitheperfshirese si dhe mbi 
bazen e analizes se nevojave dhe mundesive. Në mungesë të Planit, çështjet e trajtuara më sipër nuk 
do të adresohen për gjetjen e një zgjidhjeje afatgjate dhe të qëndrueshme. Ne kete menyre, 
problematikat e evidentuara do te thellohen dhe perkeqesohen me tej.  
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7 Kuadri i VSM 

Përdorimi i objektivave ose indikatorëve në VSM njihet si mënyra me anë të së cilës mund të 
përshkruhen, analizohen dhe krahasohen efektet mjedisore. Objektivat e VSM tregojnë se çfarë 
synohet të arrihet. Ecuria e planit kundrejt objektivave normalisht matet nëpërmjet indikatorëve. 
Objektivat e VSM janë të ndryshme dhe të veçanta nga objektivat e PLMM, edhe pse të dy proceset 
ndikojnë tek njëri-tjetri dhe mund të mbivendosen. Indikatorët e VSM janë matjet e tendencave të 
përkohshme. Ato do të përdoren për të konstatuar suksesin e zbatimit të PLMM krahasuar me 
objektivat e ndryshme të VSM. 

Përputhshmëria e objektivave të veçanta të PLMM dhe të VSM do të shqyrtohet duke përdorur një 
matricë, me qëllim që të vlerësohet shkalla në të cilën objektivat e PLMM janë në përputhje me 
parimet e qëndrueshmërisë dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe të theksojnë fushat ku kjo mund të 
përmirësohet. 

7.1 Objektivat e VSM, kriteret dhe indikatorët për vlerësimin e impakteve 

Tabela 12 më poshtë identifikon objektivat e VSM sipas sfidave mjedisore. Kriteret dhe indikatorët 
janë listuar për të mundësuar vlerësimin e performancës së planit. 
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Tabela 12: Objektivat e VSM, kriteret dhe indikatorët për vlerësimin e impakteve SEA 

Tematika Objektiva e VSM Kriteri Indikatori i VSM Burimi i të dhënave 

Biodiversiteti 

1. Ruajtja dhe mbrojtja e zonave të 
mbrojtura dhe specieve të mbrojtura 

Ruajtja dhe konservimi i zonave të 
caktuara 

Ndikimet që lidhen me statusin e 
favorshëm të ruajtjes së zonave të 
caktuara për shkak të zhvillimit të 
strukturave të menaxhimit të mbetjeve MTM (Ministria e 

Turizmit dhe Mjedisit) 

2. Ruajtja e ekosistemeve të ujërave të 
ëmbla 

Ndihma në ruajtjen e biodiversitetit të 
ujërave të ëmbla 

Matet madhësia e popullatave të llojeve 
indikatore dhe shpërndarja gjeografike në 
afërsi të strukturave të menaxhimit të 
mbetjeve 

Popullsia dhe 
shëndeti i njerëzve 

3. Përmirësimi i cilësisë së jetës së 
personave që banojnë pranë strukturave 
të mbetjeve (përfshirë zhurmën, 
pluhurin, aromën, ndikimet e trafikut 
etj.) 

Mbrojtja e komoditetit në përgjithësi 
dhe atij të banimit, në veçanti Numri i ankesave të marra nga banorët në 

lidhje me efektet negative të operacioneve 
të menaxhimit të mbetjeve MTM 

 
KMN (Kompania e 
Mbetjeve të Ngurta)  
 
KB (Këshilla Bashkiak) 

Ulja e stresit ose shqetësimit për shkak 
të zhurmave 

4. Rritja e ndërgjegjësimit dhe 
pjesëmarrjes publike në skemat e 
menaxhimit të mbetjeve 

Përmirësimi i ndërgjegjësimit publik 
mbi përgjegjësinë e përgjithshme në 
lidhje me prodhimin dhe depozitimin e 
mbetjeve, gjë që do të çonte në 
përfshirjen e komunitetit në të gjithë 
sektorët 

Numri i shkollave që marrin pjesë në 
grumbullimin e diferencuar të mbetjeve 

Nivelet e pjesëmarrjes në skemat lokale të 
grumbullimit të mbetjeve për materialet e 
riciklueshme 

Pesha e mbetjeve të riciklueshme që vijnë 
nga vendet e grumbullimit 

Ndryshimet 
klimatike 

5. Ulja e cënueshmërisë ndaj 
ndryshimeve klimatike 

Konservimi i energjisë dhe promovimi i 
burimeve të rinovueshme duke 
përfshirë kthimin e mbetjeve në 
energji 

Prodhimi neto i energjisë nga mbetjet 

KMN 
Emetimi i gazrave serë 

Ndotja e tokës 

6. Mbrojtja e burimeve bujqësore nga 
aktivitetet e menaxhimit të mbetjeve 

Vlerësimi i ndotjes së tokës 
% e strukturave të menaxhimit të 
mbetjeve që i mbajnë rrjedhjet brenda 
kufijve të tyre 

MTM 
 
KMN 

7. Përmirësimi i cilësisë së tokës Përmirësimi i cilësisë së tokës 
Cilësia dhe volumi i kompostit që do të 
përdoret për qëllime bujqësore dhe 
peizazhistike 

Uji  

8. Mbrojtja e burimeve ujore dhe 
minimizimi i efektet negative në cilësinë 
e ujit nga strukturat e menaxhimit të 
mbetjeve 

Ulja e ndotjes së ujërave nëntokësorë 
dhe sipërfaqësorë 

Monitorimi i rezultateve të shkarkimeve 
nga strukturat e menaxhimit të mbetjeve 

KMN 
 
MTM 
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9. Përmirësimi i cilësisë së ujit të liqenit Ulja e ndotjes së ujërave bregliqenorë Monitorimi i shkarkimeve në liqen MTM 

Trashëgimia 
kulturore 

10. Ruajtja e statusit të mbrojtur të 
vendeve / zonave të trashëgimisë 
kulturore 

Mbrojtja e zonave të planifikuara / të 
mbrojtura 

Numri i ankesave në lidhje me zonat dhe 
veçoritë e trashëgimisë kulturore që 
preken nga Mbetjet e Ngurta Bashkiake 
(MNB), vend-depozitimet ilegale, etj. 

MTM 
 
ATK (Agjencia e 
Trashëgimisë 
Kulturore) 

Vëllimi i mbetjeve të ndërtimit dhe 
shkatërrimit (C & D) për asgjësim 

Transporti dhe 
infrastruktura 

11. Minimizimi i ndikimeve nga 
transporti për shkak të shërbimeve të 
grumbullimit dhe aktiviteteve të lidhura 
me mbetjet 

Menaxhimi i mbetjeve sipas parimit të 
afërsisë 

Karburant i përdorur për ton mbetje 
KMN 
 
MTM 

Përmirësimi i shërbimeve të 
grumbullimit të mbetjeve në aspektin 
e logjistikës dhe kohës 

Numri i automjeteve për mbledhjen e 
mbetjeve dhe lloji i lejeve të grumbullimit 
të mbetjeve 

Cilësia e ajrit 
12. Minimizimi i efekteve negative të 
aktiviteteve të menaxhimit të mbetjeve 
në cilësinë e ajrit 

Përmirësimi i cilësisë së ajrit 

Emetimi në ajër nga strukturat e 
menaxhimit të mbetjeve 

MTM 
Garantimi që objektivat kombëtare të 
cilësisë së ajrit dhe vlerat kufitare të 
emetimit të mos jenë shkelur 

Burimet e energjisë 
së rinovueshme 

13. Reduktimi i konsumit të energjisë jo 
të rinovueshme dhe shkarkimeve të 
gazrave serë 

Promovimi i ruajtjes së energjisë Prodhimi neto i energjisë nga mbetjet 

KMN 
Rritja e përdorimit të energjisë së 
rinovueshme Emetimi i gazrave serë 
Ulja e shkarkimeve të gazrave serë 

Menaxhimi i 
burimeve 

14. Nxitja e menaxhimit të qëndrueshëm 
të mbetjeve, parandalimit të mbetjeve 
dhe praktikave minimizuese si dhe rritja 
e nivelit të ripërdorimit, riciklimit dhe 
rikuperimit. 

Promovimi i ndryshimeve në modelet 
e konsumit për të reduktuar 
përdorimin joefikas të burimeve 

Sasia e MNB të prodhuara për frymë 

KMN 
 
INSTAT (Instituti i 
Statistikave) 
 
MTM 

Promovimi i parandalimit, 
ripërdorimit, riciklimit, rikuperimit 
(energji) 

Normat e riciklimit dhe kompostimit 
 
Prodhimi neto i energjisë nga mbetjet 

Rivlerësimi i mbetjeve nëpërmjet 
kompostimit, riciklimit dhe gjenerimit 
të energjisë 

Vëllimi i mbetjeve të depozituara në 
landfill 

Reduktim i depozitimit në landfill 
Vëllimi i mbetjeve C&D të prodhuara dhe 
të depozituara (që nuk janë ripërdorur) 
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Vlerësimi i objektivave të PLMM ndaj objektivave të VSM është i nevojshëm për të nxjerrë në pah 
sinergjitë dhe mospërputhjet potenciale midis fushëveprimit të PLMM dhe efektit në mjedis. Kuadri i 
vlerësimit do të ndihmojë në procesin e identifikimit të masave dhe rekomandimeve për të siguruar 
që Plani të përmbushë objektivat mjedisore. 

7.2 Rëndësia e impakteve 

Rëndësia e impakteve vlerësohet gjithashtu edhe në përputhje me kriteret përkatëse. Konsultimi do 
të sigurojë që të gjithë faktorët të merren parasysh. Dokumentet referuese përfshijnë Planin e 
Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Pogradec, si dhe Raportin mbi Gjendjen e Mjedisit në Shqipëri 
(2016). Vlerësimi i rëndësisë tashmë është pozicionuar mirë në Ligjin përkatës të VSM si dhe në 
procedurat e ngjashme të VSM-së në sektorë të tjerë, si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë 
rajonal/lokal. Rëndësia e impakteve është një funksion i shkallës së impaktit dhe ndjeshmërisë së 
receptorëve. Për të përcaktuar rëndësinë e impakteve mund të përdoren metoda të ndryshme, duke 
përfshirë gjykimet e ekspertëve, përdorimin e kufijve/pragjeve, referencën ndaj legjislacionit dhe 
konsultimin me palët e interesuara. Siç pritej, gjatë procesit të VSM, të gjitha këto teknika u 
përdorën. 

Vlerësimi i rëndësisë së impakteve është bazuar në probabilitetin e impaktit që pritet të ndodhë, në 
shkallën e tij, kohëzgjatjen, reversibilitetin (kthyeshmërinë), faktit nëse ka apo jo efekte ndërkufitare 
dhe nëse impakti është i pasigurt. 

Objektivat përkatëse të VSM të identifikuara në Tabelën 12 janë përdorur më pas për të vlerësuar 
propozimet e paraqitura në PLMM. 
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8 Përputhshmëria e Objektivave 
Objektivat e percaktuara mjedisore duhet te jene ne perputhje me Ligjin 91/2013 “Per Vleresimin 
Strategjik Mjedisor”, objektivat e percaktuara ne SKZHI II dhe Direktiven 2001/42/KE, te cilat jane te 
rendesishme per te vleresuar politikat dhe projektet qe parashikon Plani per te arritur objektivat e 
tij. Per te percaktuar rendesine e objektivave mjedisore, duhet te vleresohet perputhshmeria e 
objektivave te Planit me objektivat e percaktuara mjedisore. Vleresimi i perputhshmerise krijon 
konflikte apo veprime te ndersjellta mes objektivave te ndryshme, si dhe konflikte te theksuara 
interesi mes objektivave; te gjitha keto duhen vene ne dukje vecanerisht ne pjesen e vleresimit te 
aktiviteteve pecifike te Planit. 

PLMM ka katër objektiva kryesore, të cilat në thelb janë në përputhje të plotë me objektivat e VSM 
(nëse ato do të analizohen per se).  

Pas njohjes me Planin deri në nivelin e projekteve specifike të propozuara, Konsulenti e vlerësoi si të 
arsyeshëm që të konstatohej përputhshmëria e ndikimeve të projekteve në lidhje me arritjen e 
objektivave të Planit. Rezultati i kësaj analize është paraqitur në Tabelën 13 më poshtë. 
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Tabela 13: Vlerësimi i përputhshmërisë së Objektivave të Planit me Projektet e Propozuara 

Projektet e PLMM 

Objektivat e PLMM 

TË TJERA SHËNIME 
Minimizimi i 
mbetjeve të 
prodhuara 

Rritja e ripërdorimit, 
riciklimit dhe rikuperimit 

të materialeve 

Depozitimi i të gjitha 
mbetjeve përfundimtare 

në landfillin e Maliqit 

Prodhimi i energjisë nga 
mbetjet pas riciklimit të 

materialeve 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve bashkiake. 

X X X X   

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak 
për menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

X  X    

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një 
vlerësimi gjithëpërfshirës të performancës. 

X X X X   

Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve 
dhe blerja e kontenierëve të rinj shtesë. 

X X X    

Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për 
konsumatorët urbanë, ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në zonat 
pilot) 

X X     

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe 
transportimin e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në 
zonat e largëta rurale 

X X     

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë 
edhe monitorimin) 

    X 
Rehabilitimi i 
‘hotspot’-eve 

ekzistuese 

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë 
(kapaciteti 30,000 Mg / vit) 

  X    

Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve, për një efektivitet 
më të lartë të transportit të mbetjeve (në gjithë territorin e 
bashkisë). 

    X 
Efektiviteti i 
shërbimeve 

Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të 
rrezikshme (të ngjashme me skemat e reduktimit të mbetjeve) 

  X    

Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe 
kompostimin në shtëpi sipas skemave pilot të rekomanduara në 
plan. 

X X     

Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e 
marrëveshjeve me bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

X X   X 
Efektiviteti i 
shërbimeve 

Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes 
zgjerimit të skemave të riciklimit në shtëpi dhe kompostimit 

 X   X 
Zhvillim i 

biznnesit të ri 



VSM E PLMM PËR BASHKINË POGRADEC                                                                                                                                                                                  RAPORTI FINAL 
 

 

62 

Ngritja e një skeme transparente dhe të integruar të komunikimit 
dhe informacionit në gjithë territorin e Bashkisë Pogradec (skema 
e mbetjeve & largimit të tyre, mbetjet e rrezikshme, publiciteti 
etj.)  

    X 
Efektiviteti i 
shërbimeve 

Aplikimi vjetor i "Kontabilitetit total të kostos" dhe përditësimi i 
bazës së të dhënave të konsumatorëve drejt mbulimit total dhe 
uljes së kostos së operimit (sidomos kostoja e depozitimit të 
mbetjeve në landfillin e Maliqit). 

    X Efiçenca 

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e 
mbetjeve duke aplikuar reduktimin e tarifave për konsumatorët e 
përfshirë në programet e minimizimit të mbetjeve (përfshirë 
mbetjet e ndërtimit & shkatërrimit). 

 X     

Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të 
plotë me parimin "ndotësi paguan" si dhe me përkufizimet e 
dhëna në plan. 

    X Efiçenca 

Vlerësimi i vullnetit për të paguar dhe ngritja e kujdesit social për 
grupet vulnerabël në lidhje me tarifën e mbetjeve nëpërmjet 
skemave të përfshirjes së komunitetit. 

    X Kujdesi social 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM 
(përfshirë rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, 
edukimin, etj.) në bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

X X X X X 
Ngritja e 
fondeve 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese 
dhe sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të 
performancës 

    X 
Pjesëmarrja e 

publikut 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin 
e Mbetjeve (qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.). 

X X   X Edukimi 

Zhvillimi i teknologjive të reja dhe skemave të aplikuara drejt 
prodhimit të energjisë me ndikim në ndryshimet klimatike. 

   X   

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për 
monitorimin e mjedisit dhe koordinimin e masave për 
përmirësimin e mjedisit 

    X 
Bashkëpunimi 
ndër-kufitar 

Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin 
e Bashkisë Pogradec 

  X  X 
Rehabilitimi i 
‘hotspot’-eve 

ekzistuese 
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Sic shihet nga tabela me siper, 13 projekte pritet që të kene impakte pertej objektiva te Planit. 
Objektivi 4 qendron dobet ne plan persa i takon projekteve specifike. Megjithate i marre ne nivelin e 
menaxhimit te integruar te mbetjeve ne nivel rajoni, ky objektiv ka vendin e vet dhe projektet 
specifike duhet te rakordohen me planin rajonal te menaxhimit te mbetjeve. 

Konsulenti, ne menyre te permbledhur, sugjeron qe krahas kater objektivave te pozicionuara ne 
Plan, ky i fundit te parashohe edhe objektivat shtese si me poshte: 

 Rehabilitimi i vend-depozitimeve ekzistuese të ligjshme dhe të paligjshme 
 Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve, si dhe sigurimi i mundësive të reja të 

zhvillimit të biznesit 
 Zbatimi i skemave të kujdesit social dhe shëndetësor për grupet vulnerabël 
 Arritja e objektivave për mbledhjen e fondeve së bashku me pjesëmarrjen dhe edukimin e 

publikut 
 Forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar 
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9 Përafrimi i Përgjithshëm për Vlerësimin 
Përafrimi i ndjekur për vlerësimin e impakteve synon të plotësojë kërkesat e Ligjit të VSM si dhe të 
garantojë që vlerësimi është i qëndrueshëm dhe mund të sigurojë informacion për procesin e 
zhvillimit të planit, duke përfshirë edhe marrjen në konsideratë të mjeteve për të zbutur çdo ndikim 
të konsiderueshëm negativ si dhe identifikimin e masave përkatëse të monitorimit pas adoptimit të 
PLMM. 

Për të garantuar se rregullat e VSM janë respektuar, kryhet vlerësimi i ndikimet në mjedis të ndara 
sipas tematike që rezultojnë nga lista e aktiviteteve të propozuara në Plan. Natyra e ndikimeve 
përfshin jo vetëm nëse ata janë pozitivë/negativë/neutralë ose të pasigurtë, por edhe nëse ata janë: 

- Dytësorë; 
- Kumulativë; 
- Sinergjikë; 
- Afatgjatë, afatmesëm ose afatshkurtër; dhe 
- Të përkohshëm ose të përhershëm. 

Përkufizimet e efekteve kumulative dhe efekte sinergjike janë dhënë në Udhëzuesin Praktik për 
Direktivën e VSM (ODPM, 2005): 

 Efektet kumulative shkaktohen, për shembull, kur disa zhvillime kanë secila efekte të 
parëndësishme, por së bashku kanë një efekt të rëndësishëm; ose kur disa efekte individuale të 
planit (p.sh. zhurma, pluhuri dhe ana vizuale) kanë një efekt të kombinuar. 

 Efektet sinergjike ndërveprojnë për të prodhuar një efekt total më të madh sesa shuma e 
efekteve individuale. Efektet sinergjike shpesh shkaktohen kur habitatet, burimet ose 
komunitetet njerëzore i afrohen kapacitetin maksimal të tyre. Për shembull, një habitat i jetës së 
egër mund të fragmentohet në mënyrë progresive, duke shkaktuar efekte të kufizuara ndaj një 
specieje të caktuar derisa fragmentimi i fundit e bën hapësirën aq të vogël sa ajo nuk mund të 
mbështetën më ekzistencën e kësaj specieje. 

Këto terma nuk e përjashtojnë njëra-tjetrën. Shpesh, termi 'efekte kumulative' përdoret për të 
përfshirë efekte dytësore dhe sinergjike. 

Vlerësimi strategjik i ndikimit në mjedis është vendosur në një nivel strategjik dhe prandaj është 
cilësor nga natyra. Kjo sepse PLMM është hartuar në nivel bashkiak dhe jo për një zone specifike. 
Sidoqoftë, gjatë fazës së planifikimit të infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve ashtu siç është 
propozuar në PLMM, duhet të mbahen parasysh masat e mbrojtjes së mjedisit (shumica e të cilave 
janë të përcaktuara me ligje dhe rregullore specifike), masa të tilla mund të jenë: një studim për 
alternativat e përzgjedhjes së pozicionimit të infrastruktures, Vlerësimet e Ndikimit në Mjedis (VNM) 
për projektet specifike, si dhe vlerësime te tjera, sipas rastit. 

Duhet të merren në konsideratë mekanizmat në nivel projekti, të cilat janë funksionale për mbrojtjen 
e mjedisit, siç janë lejet mjedisore dhe një VNM e detajuar në përputhje me legjislacionin përkatës 
(Ligji Nr. 10440, datë 7.7.2011, i ndryshuar) në mënyrë që të garantohet se propozimet e PLMM për 
menaxhimin e mbetjeve do të zbatohen pa patur impakte të rëndësishme negative në mjedis, qoftë 
individualisht, qoftë nga këndvështrimi kumulativ. 

Çdo projekt në PLMM që ka të ngjarë të ketë një ndikim të konsiderueshëm negativ në Zonat e 
Veçanta të Ruajtura (ZVR) dhe / ose Zonat e Veçanta të Mbrojtura (ZVM) janë vlerësuar në përputhje 
me Rregulloren e Mbrojtjes së Florës, Faunës dhe Habitateve Natyrore (Ligji Nr. 81 / 2017 "Për Zonat 
e Mbrojtura"). Për më tepër, propozimet në PLMM duhet të marrin në konsideratë rrjetin rrugor dhe 
receptorët e tjerë të ndjeshëm si vija bregliqenore, vendet e mbrojtura të trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore, zonat e banuara etj. Ky informacion ndihmon në përcaktimin e nidikmeve të mundshme të 
propozimeve të përfshira në PLMM, veçanërisht për biodiversitetin dhe peizazhin dhe për të siguruar 
që vendimet e rëndësishme për strukturat e menaxhimit të mbetjeve të mos merren në mënyrë të 
fragmentuar dhe ad hoc. 
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Figura 24: Shpërndarja e vend-depozitimeve të mbetjeve në marrëdhënie me Zonat e Mbrojtura dhe 

Monumentet e Natyrës, Pogradec 
 

 
Figura 25: Shpërndarja e vend-depozitimeve të mbetjeve në marrëdhënie me Monumentet e 

Kulturës, Pogradec 
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Figura 26: Shpërndarja e vend-depozitimeve të mbetjeve në marrëdhënie me Sistemin e Ujërave 

Sipërfaqësorë, Pogradec 
 

 

Figura 27: Shpërndarja e vend-depozitimeve të mbetjeve në marrëdhënie me Sistemin e Kujdesit 
Shëndetësor, Pogradec 
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Figura 28: Shpërndarja e vend-depozitimeve të mbetjeve në marrëdhënie me Sistemin e Transportit, 

Pogradec 
 

 



VSM E PLMM PËR BASHKINË POGRADEC                                                                               RAPORTI FINAL 
 

 

68 

Vlerësimi përqëndrohet në veprimet e përcaktuara si pjesë e secilit komponent të Planit. Secili nga 
këto veprime vlerësohet kundrejt indikatorëve dhe kritereve të VSM. Për çdo tematikë, ndikimi i 
secilit veprim vlerësohet duke e prezantuar dhe duke identifikuar efektin e tij. Një pasqyrë e 
Matricës së Vlerësimit është dhënë në Tabelën 14. Çelësi i matricave është paraqitur në Tabelën 15. 

Tabela 14: Matrica e Vlerësimit 

Veprimi/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

A
rs

ye
ti

m
i i

 

V
le

rë
si

m
it

 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të mbetjeve bashkiake.   

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për menaxhimin e integruar të mbetjeve.   

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi gjithëpërfshirës të performancës.   

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe blerja e kontenierëve të rinj shtesë.   

Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për konsumatorët urbanë, ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në 
zonat pilot) 

  

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose 
mbetjeve në zonat e largëta rurale 

  

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe monitorimin)   

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 30,000 Mg / vit)   

Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve, për një efektivitet më të lartë të transportit të mbetjeve (në gjithë 
territorin e bashkisë). 

  

Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të rrezikshme (të ngjashme me skemat e reduktimit të 
mbetjeve) 

  

Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin në shtëpi sipas skemave pilot të rekomanduara në 
plan. 

  

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e marrëveshjeve me bizneset e mëdha dhe njësitë 
administrative. 

  

Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes zgjerimit të skemave të riciklimit në shtëpi dhe 
kompostimit 

  

Ngritja e një skeme transparente dhe të integruar të komunikimit dhe informacionit në gjithë territorin e Bashkisë 
Pogradec (skema e mbetjeve & largimit të tyre, mbetjet e rrezikshme, publiciteti etj.)  

  

Aspekte Financiare 

Aplikimi vjetor i "Kontabilitetit total të kostos" dhe përditësimi i bazës së të dhënave të konsumatorëve drejt mbulimit 
total dhe uljes së kostos së operimit (sidomos kostoja e depozitimit të mbetjeve në landfillin e Maliqit). 

  

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e mbetjeve duke aplikuar reduktimin e tarifave për 
konsumatorët e përfshirë në programet e minimizimit të mbetjeve (përfshirë mbetjet e ndërtimit & shkatërrimit). 

  

Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të plotë me parimin "ndotësi paguan" si dhe me 
përkufizimet e dhëna në plan. 

  

Vlerësimi i vullnetit për të paguar dhe ngritja e kujdesit social për grupet vulnerabël në lidhje me tarifën e mbetjeve 
nëpërmjet skemave të përfshirjes së komunitetit. 

  

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë rehabilitimin, operimin, investimet në 
infrastrukturë, edukimin, etj.) në bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

  

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut përmes financimit të Bashkisë nga Donatorët, në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe sensibilizuese përmes rezultateve të 
indikatorëve të performancës 

  

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve (qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.)   

Zhvillimi i teknologjive të reja dhe skemave të aplikuara drejt prodhimit të energjisë me ndikim në ndryshimet 
klimatike. 

  

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e mjedisit dhe koordinimin e masave për 
përmirësimin e mjedisit 

  

Veprime të tjera Përtej Planit (Niveli Rajonal / Kombëtar) 

Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e Bashkisë Pogradec   
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Matricat për çdo tematikë shoqërohen me një analizë të shkurtër, aty ky shihet e arsyeshme, lidhur 
me natyrën e impakteve. 

Kriteret e vlerësimit që do të paraqiten në matrica janë dhënë në Tabelën 15. Për çdo aktivitet është 
përshkruar edhe justifikimi për klasifikimin e efekteve. Sidoqoftë, duhet të kihet parasysh se 
aktivitetet e propozuara janë pozicionuar në lidhje me efektet që pritet të shkaktohen nga zbatimi i 
Planit. 

Tabela 15: Çelësi i Matricave 

Impakti Kodi 

Impakt i Lartë Pozitiv  

Impakt i Ulët Pozitiv  

Impakt i Papërfillshëm / S’ka impakt  

Imakt i Ulët Negativ  

Impakt i Lartë Negativ  

Impakt i paklasifikuar ? 

9.1 Sistemi i Prioritizimit të Projekteve te PLMM 

9.1.1 Parimet mbi ngritjen e Sistemit të Prioritizimit 

Prioritizimi duhet të kryhet në disa nivele, si gjeografikisht ashtu edhe teknikisht. Në praktikë, çdo 
institucion / organizatë përgjegjëse për menaxhimin e projekteve të nje sektori të caktuar do të 
duhet të prioritizojë projektet brenda këtij sektori. Në rastin e PLMM, prioritizimi duhet të kryhet në 
nivel lokal. Për më tepër, prioritizimi përfshin një sërë sektorësh dhe/ose direktivash. 

Prioritizimi i kryer për listën e projekteve të PLMM synon si më poshtë: 

1. Zbatimi i projekteve të përcaktuara bazohet në Sistemin e Prioritizimit për të shmangur 
vendimet e pjesshme dhe ad hoc. 

2. Masat e përcaktuara vijnë si rezultat i hulumtimit të skenarëve alternativë të investimeve të cilat 
drejtohen nga: 

2.1 Konsiderata specifike të projekteve, të tilla si mjedisi kundrejt nevojave për investimeve në 
sektorë të tjerë lokalë 

2.2 Objektivat sektoriale, siç janë ato për mjedisin, ekonominë apo zhvillimin social 
2.3 Ecuria në kohë, siç është gatishmëria për të filluar, masa të shpejta "pa keqardhje" etj. 

3. Masat kanë adresuar më tej çështjen e prioriteteve të integruara ose të veçanta për: 
3.1 Mbrojtjen e bregut të liqenit 
3.2 Mbrojtjen e biodiversitetit 
3.3 Investimet të shëndetshme për komunitetit (bazuar në ndikimet e ndryshimeve klimatike) 

4. Projektet e propozuara janë pozicionuar në mënyrë të tillë që lejon përditësimin periodik, p.sh. 
në përputhje me procesin e planifikimit mjedisor në Shqipëri. 

5. Projektet e propozuara përmbajnë edhe disa masa individuale sipas kërkesave/detyrimeve dhe 
kategorive specifike. 

Sistemi i Prioritizimitduhet të pasqyrojë përpjekjet e Shqipërisë në rrugën drejt anëtarësimit në BE si 
një vend kandidat. Sistemi do të shërbejë si bazë lidhur me prioritetet dhe kohën e duhur për 
investimet e nevojshme për të qenë në përputhje me legjislacionin e BE-së në sektorin e mjedisit në 
të ardhmen. 

Fillimisht, Konsulenti identifikoi kriteret që u përdorën për prioritizimin e projekteve. Me pas, 
Konsulenti përpunoi teknikën që u përdor për prioritizimin duke përzgjedhur dhe aplikuar kriteret 
më të përshtatshme. Në këtë kontekst, është e rëndësishme të kuptohet se projektet mund 
prioritizohen vetëm në bazë të informacionit të disponueshëm. 
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9.1.2 Metodologjia e përdorur për ngritjen e Sistemit të Prioritizimit 

Në parim, ka shumë kritere të ndryshme që mund të përdoren për prioritizimin. Kriteret e renditura 
më poshtë janë grupuar në pesë Kritere Drejtuese specifike, të cilat në vetvehte ndihmojnë në 
përfshirjen e kritereve të tjera që mund të jenë të rëndësishme në rrethana specifike. Kriteret 
Drejtuese janë zhvilluar brenda një Norme të Vlerësimit. Është e rëndësishme të kuptohet se në çdo 
ushtrim prioritizimi duhet të përdoret vetëm një numër i vogël (zakonisht pesë deri në dhjetë) i 
kritereve më të rëndësishme. Megjithatë, është e qartë se për rrethana të caktuara mund të jenë më 
të përshtatshme kritere të ndryshme. 

Kriteret Drejtuese janë: 

1. Partneriteti potencial, veçanërisht në lidhje me fazën aktuale të projektit, në drejtim të 
zhvillimit të projektit dhe ndjekjes së zbatimit të tij. 

2. Kuadri kohor, i cili lidh një projekt të caktuar me kohën e planifikuar për zbatimin e tij, gjë që 
mund të ndikojë në kohën e zbatimit ose suksesin e objektivit përkatës të Planit. 

3. Parimi i plotësueshmërisë, që vlerëson dokumentet / projektet ekzistuese mbështetëse dhe 
nëse janë ngritur strukturat e mjaftueshme institucionale.  

4. Kostoja e vlerësuar që mbulon kostot kapitale dhe operative që lidhen me projektin, si dhe 
burimet e financimit. Megjithëse projektet në këtë fazë nuk kanë një kosto specifike indikative, 
kriteri është ndarë në katër norma vlerësimi, respektivisht e ulët, e mesme, e lartë dhe shumë e 
lartë, bazuar në përvojën me aktivitete të mëparshme të ngjashme. Megjithatë, është e 
rëndësishme të theksohet se PLMM në versionin e tij përfundimtar duhet të përfshijë kostot e 
parashikuara për secilin nga projektet e propozuara. 

5. Zgjidhja ‘Fito-Fito (Win-Win)’, që mbulon fazën e zhvillimit të projektit dhe statusin e realizimit 
të konsultimeve publike, që lidhen drejtpërdrejt me zbatimin e PLMM dhe pranimin e tij nga 
komuniteti. 

Tabela 16: Kriteret e Prioritizimit dhe Normat Përkatëse të Vlerësimit 

Kriteri Norma e Vlerësimit & Përshkrimi 

1. Potenciali për 
partneritet dhe 
mobilizimi i fondeve 
shtesë 

1. Nuk ka projekte për të zhvilluar LWMP;  

2. Projekti në fazën e zhvillimit; asnjë projekt nuk zbatohet 

3. Projekti i zhvilluar plotësisht; nuk ka ndjekje të zbatimit të tij 

4. Projekti i zhvilluar plotësisht; projektet vijuese në fazën fillestare 

5. Projekti i zhvilluar plotësisht; projektet vijuese në fazën e zbatimit 

2. Kuadri kohor për 
zbatim 

1. Afatgjatë (pas 2025) 

3. Afatmesëm (periudha 2020 - 2024) 

5. Afatshkurtër (2017 - 2019) 

3. Përputhshmëria me 
parimin e 
plotësueshmërisë 

1. Asnjë planifikim nuk ekziston; nuk ka strukturë të mjaftueshme institucionale. 

2. Ekzistojnë disa dokumente / projekte fillestare, por nuk ka një strukturë të mjaftueshme 
institucionale. 

3. Dokumentet / projektet e zhvilluara dhe struktura institucionale në fazat fillestare. 

4. Ekziston struktura e duhur institucionale dhe planifikimi / projektet fillestare janë në proces. 

5. Ekziston struktura e duhur institucionale dhe planifikimi / projektet pasuese janë të 
mirëpërcaktuara. 

4. Kostoja e vlerësuar e 
Projektit (kapitale 
dhe operative) 

1. mbi 750,000 Euro (shumë e lartë) 

2. 200,000 - 750,000 Euro (e lartë) 

3. 50,000 - 200,000 Euro (e mesme) 

4. up to 50,000 Euro (e ulët) 

5. Zgjidhja ’Win-win’ 
(për PLMM dhe 
pranimin nga 
komuniteti) 

2. Projekti i zhvilluar në fazën fillestare; konsultimet publike nuk janë kryer. 

3. Projekti i zhvilluar pjesërisht; konsultimet publike janë kryer me mosmarrëveshje të mëdha 

4. Projekti i zhvilluar plotësisht; konsultimet publike janë kryer me mosmarrëveshje të vogla 

5. Projekti i zhvilluar plotësisht; konsultimet publike janë kryer me përkrahje të plotë 

2. Projekti i zhvilluar në fazën fillestare; konsultimet publike nuk janë kryer. 

Tabelat në vijim paraqitin hapin pauses të procesit të prioritizimit, atë të vlerësimit bazuar në 
metodologjinë e referuar në Seksionin 9.1.2. 
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Tabela 17: Procesi i Prioritizimit të Projekteve – Rezultati i Vlerësimit 

Nr Projektet 

Partneriteti 
potencial 

Kuadri 
kohor 

Parimi i 
plotësueshmërisë 

Kostoja e 
vlerësuar 

Zgjidhja 
“Win-Win” 

Rezultati 

0,15 0,20 0,15 0,25 0,25 Shuma 
Rezultati final 
i ponderuar 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

1 
Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve bashkiake. 

2 5 3 4 3 17 3.50 

2 
Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak 
për menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

3 3 2 4 2 14 2.85 

3 
Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një 
vlerësimi gjithëpërfshirës të performancës. 

1 5 2 4 1 13 2.70 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

4 
Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe 
blerja e kontenierëve të rinj shtesë. 

2 3 3 3 2 13 2.60 

5 
Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për 
konsumatorët urbanë, ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në zonat pilot) 

2 3 3 2 3 13 2.60 

6 
Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe 
transportimin e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e 
largëta rurale 

2 3 3 2 2 12 2.35 

7 
Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë 
edhe monitorimin) 

2 1 2 1 1 7 1.30 

8 
Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 
30,000 Mg / vit) 

3 5 4 1 3 16 3.05 

9 
Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve, për një efektivitet më 
të lartë të transportit të mbetjeve (në gjithë territorin e bashkisë). 

4 5 3 2 2 16 3.05 

10 
Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të 
rrezikshme (të ngjashme me skemat e reduktimit të mbetjeve) 

1 3 1 2 1 8 1.65 

11 
Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin 
në shtëpi sipas skemave pilot të rekomanduara në plan. 

2 3 3 3 4 15 3.10 

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

12 
Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e 
marrëveshjeve me bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

2 5 3 4 4 18 3.75 

13 
Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes 
zgjerimit të skemave të riciklimit në shtëpi dhe kompostimit 

2 3 3 4 4 16 3.35 
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14 
Ngritja e një skeme transparente dhe të integruar të komunikimit dhe 
informacionit në gjithë territorin e Bashkisë Pogradec (skema e 
mbetjeve & largimit të tyre, mbetjet e rrezikshme, publiciteti etj.)  

4 5 4 3 3 19 3.70 

Aspekte Financiare 

15 

Aplikimi vjetor i "Kontabilitetit total të kostos" dhe përditësimi i bazës 
së të dhënave të konsumatorëve drejt mbulimit total dhe uljes së 
kostos së operimit (sidomos kostoja e depozitimit të mbetjeve në 
landfillin e Maliqit). 

4 5 3 4 3 19 3.80 

16 

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e 
mbetjeve duke aplikuar reduktimin e tarifave për konsumatorët e 
përfshirë në programet e minimizimit të mbetjeve (përfshirë mbetjet 
e ndërtimit & shkatërrimit). 

1 1 2 3 1 8 1.65 

17 
Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të plotë 
me parimin "ndotësi paguan" si dhe me përkufizimet e dhëna në plan. 

1 1 2 3 1 8 1.65 

18 
Vlerësimi i vullnetit për të paguar dhe ngritja e kujdesit social për 
grupet vulnerabël në lidhje me tarifën e mbetjeve nëpërmjet skemave 
të përfshirjes së komunitetit. 

2 5 3 4 3 17 3.50 

19 
Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM 
(përfshirë rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, 
edukimin, etj.) në bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

4 3 3 4 4 18 3.65 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

20 
Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

4 5 3 4 4 20 4.05 

21 
Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e 
mbetjeve (qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

2 5 4 4 5 20 4.15 

22 
Zhvillimi i teknologjive të reja dhe skemave të aplikuara drejt 
prodhimit të energjisë me ndikim në ndryshimet klimatike. 

2 1 2 3 2 10 2.05 

Inisiativat Ndërkufitare 

23 
Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për 
monitorimin e mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e 
mjedisit 

4 5 4 4 5 22 4.45 

Veprime të tjera Përtej Planit (Niveli Rajonal / Kombëtar) 

24 
Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e 
Bashkisë Pogradec 

3 1 2 1 2 9 1.70 
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Tabela 18: Fazat e zbatimit të projekteve 
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1
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0

1
9
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1 
Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për 
monitorimin e mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e 
mjedisit 

   
 

 X  4.45 

2 
Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e 
mbetjeve (qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

   
 

X   4.15 

3 
Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

   
 

X   4.05 

4 

Aplikimi vjetor i "Kontabilitetit total të kostos" dhe përditësimi i bazës 
së të dhënave të konsumatorëve drejt mbulimit total dhe uljes së 
kostos së operimit (sidomos kostoja e depozitimit të mbetjeve në 
landfillin e Maliqit). 

   X    3.8 

5 
Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e 
marrëveshjeve me bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

  X     3.75 

6 
Ngritja e një skeme transparente dhe të integruar të komunikimit dhe 
informacionit në gjithë territorin e Bashkisë Pogradec (skema e 
mbetjeve & largimit të tyre, mbetjet e rrezikshme, publiciteti etj.) 

  X     3.7 

7 
Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM 
(përfshirë rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, 
edukimin, etj.) në bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

   X    3.65 

8 
Vlerësimi i vullnetit për të paguar dhe ngritja e kujdesit social për 
grupet vulnerabël në lidhje me tarifën e mbetjeve nëpërmjet skemave 
të përfshirjes së komunitetit. 

   X    3.5 

9 
Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve bashkiake. 

X       3.50 
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1 
Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes zgjerimit 
të skemave të riciklimit në shtëpi dhe kompostimit 

  X 
 

   3.35 

2 
Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin në 
shtëpi sipas skemave pilot të rekomanduara në plan. 

 X  
 

   3.10 

3 
Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 
30,000 Mg / vit) 

 X  
 

   3.05 

4 
Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve, për një efektivitet më të 
lartë të transportit të mbetjeve (në gjithë territorin e bashkisë). 

 X  
 

   3.05 

5 
Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

X   
 

   2.85 

6 
Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një 
vlerësimi gjithëpërfshirës të performancës. 

X   
 

   2.70 

7 
Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe 
blerja e kontenierëve të rinj shtesë. 

 X  
 

   2.60 

8 
Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për konsumatorët 
urbanë, ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në zonat pilot) 

 X  
 

   2.60 

9 
Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe 
transportimin e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e 
largëta rurale 

 X  
 

   2.35 
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5

) 

1 
Zhvillimi i teknologjive të reja dhe skemave të aplikuara drejt prodhimit 
të energjisë me ndikim në ndryshimet klimatike. 

   
 

X   2.05 

2 
Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e 
Bashkisë Pogradec 

   
 

  X 1.7 

3 
Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të 
rrezikshme (të ngjashme me skemat e reduktimit të mbetjeve) 

 X  
 

   1.65 

4 

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e 
mbetjeve duke aplikuar reduktimin e tarifave për konsumatorët e 
përfshirë në programet e minimizimit të mbetjeve (përfshirë mbetjet e 
ndërtimit & shkatërrimit). 

   X    1.65 

5 
Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të plotë 
me parimin "ndotësi paguan" si dhe me përkufizimet e dhëna në plan. 

   X    1.65 

6 
Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe 
monitorimin) 

 X  
 

   1.30 
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Projektet u renditen sipas rezultatit të ponderuar nga me i madhi tek me i vogli duke u ndare ne vijim 
ne tre faza: 

 Afatshkurter, ku perfshihen projektet me rezultat 3.50 e lart. Ne kete grup perfshihen 9 projekte. 

Keto projekte kane te bejme me aspektin e bashkepunimit, ceshtje ligjore, ceshtje komunikimi dhe 
edukimi dhe ceshtje te sistemit financiar. Nje pjese e mire e ketyre projekteve nuk perfshijne vetem 
detyrimin institucional nga ana e bashkise por jane edhe ne lidhje te ngushte me partneret 
maqedonas, OSHC-te dhe publikun. Periudha 3 vjecare per realizimin e ketyre projekteve kerkon 
intensitet ne realizimin me sukses te tyre dhe krahas ngritjes së fondeve duhet te perfshihet edhe 
ekspertize e specializuar per te arritur rezultatet e pritshme. 

 Afatmesem, ku perfshihen projektet me rezultat 2.35 deri ne 3.35. Edhe ne kete grup perfshihen 
9 projekte.  

Realizimi i projekteve te kesaj faze do te arrije konsolidimin e sistemit te menaximit te integruar te 
mbetjeve. Kohezgjatja e kesaj faze eshte me e madhe sesa ajo e fazes se pare. Karakteristika 
kryesose e kesaj faze eshte konsolidimi instucional edhe kualitativ i menaxhimit te integruar te 
mbetjeve ne nivel bashkiak dhe rajonal. Paraprirja e hartimit te projekteve dhe bashkepunimi me 
donatoret do te jete thelbi i suksesit te kesaj faze. 

 Afatgjate, ku perfshihen projektet me rezultat 1.30 deri ne 2.05. Ne kete grup perfshihen 6 
projekte. 

Karakteristike kryesore e kesaj faze eshte qe projektet e saj kerkojne fonde te medha dhe angazhim 
pertej kapaciteteve te nivelit bashkiak per te arritur objektivat mjedisore dhe te trashegimise 
kulturore ne rajonin e Liqenit te Ohrit. Njekohesisht kjo faze eshte ura lidhese e vazhdimit te 
suksesshem te planeve te metejshme te menaxhimit te integruar te mbetjeve, cilesise se mjedisit 
dhe monitorimit te pellgut ujembledhes te te gjithe rajonit te Ohrit, gje qe do te perbeje edhe 
ndjekjen e Planit ne vazhdim, me qellim qe te jete realist. 

9.2 Kufizime 

Në këtë raport ka disa fusha të pasigurisë dhe kufizimeve, të cilat janë të rëndësishme për t'u 
theksuar para se të paraqiten rezultatet e zbatimit të projekteve të propozuara. 

Është e rëndësishme të njihet shkalla në të cilën Plani synon të veprojë dhe kufizimet që sjell kjo 
përsa i përket grumbullimit dhe analizimit të informacionit. Në përputhje me rregulloret dhe 
udhëzimet praktike për VSM, grumbullimi i të dhënave dhe niveli i detajeve të paraqitura në 
vlerësimin që vijon është kufizuar vetëm në kriteret e drejtpërdrejtë që lidhen me Planin si dhe nga 
zgjidhjet hapësinore që të priten të vijnë nga ky Plan. Kjo vjen për shkak të faktit se PLMM është 
hartuar në nivel / shkallë bashkiake dhe jo për një zone apo hapësirë specifike. 

Gjithashtu është e rëndësishme të kuptohet se baza mjedisore është trajtuar si një trajektore në 
drejtim të ndryshimit të performancës së menaxhimit të mbetjve me kalimin e kohës. Prandaj, baza 
mjedisore - duke qenë një parashikim i asaj që mund të ndodhë në të ardhmen - është përcaktuar jo 
në mënyrë të përsosur. 

Së fundmi, ky raport fokusohet kryesisht në ndikimet mjedisore që pritet të shkaktohen nga Plani dhe 
më konkretisht nga asyetimi mbi zbatimin e aktiviteteve të propozuara.  
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10 Rezultatet e Vlerësimit: Impaktet e Aktiviteteve të 
Propozuara 

10.1 Biodiversiteti 

Zhvillimi infrastrukturor në mjedisin natyror përfaqëson një humbje të përhershme të habitatit, gjë e 
cila ndikon negativisht për gjithnjë në shpërndarjen natyrore të llojeve të habitateve, bimëve dhe 
kafshëve, si dhe në cilësinë dhe integrimin e popullatave të habitateve. Nëse zhvillimi ndodh në zona 
me status natyre të mbrojtur, ndikimet mund të jenë tejet të zgjeruara dhe shkatërruese, sepse 
mund të degradojnë përgjithnjë nivelin e ruajtjes së mjedisit natyror dhe mbrojtjen e objektivave për 
zonat e mbrojtura, vendet Natura 2000, zonat e rëndësishme ekologjike (ZRE) dhe karakteristikat e 
çmuara natyrore. Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar faktit që objektet e infrastrukturës të 
vendosen jashtë zonave të mbrojtura, pasi mund të ndodhë një humbje e përhershme e llojeve 
sasiore dhe kyçe, habitateve të llojeve dhe ndikimit mbi integritetin, funksionalitetin dhe kohezionin 
e këtyre zonave. Gjithashtu, ka mundësi që të shkaktohen ndikime të përhershme dhe direkte mbi 
cilësinë e një karakteristike të vlefshme natyrore dhe tipit të saj, për shkak të së cilës është deklaruar 
karakteristika. Për shkak se një pjesë e madhe e territorit të zonës është deklaruar një zonë me 
status natyre të mbrojtur, ka një mundësi të madhe që strukturat e reja të ndikojnë në ketë zonë. 

Impaktet në zonat me status natyror të mbrojtur janë të mundshme gjatë periudhes se ndertimeve 
të reja ose rindertimeve të strukturave, por edhe më pas. Ato janë më shumë të dukshme në 
mjedisin lokal; megjithatë, ato mund të ndihen edhe në nivel rajonal dhe përtej kufirit (psh, impakti 
mbi kohezionin dhe integritetin e rrjetit të Natura 2000). 

Zgjedhjet e bëra lidhur me menaxhimin e mbetjeve mund të kenë ndikim direkt dhe indirekt mbi 
biodiversitetin. Natyra dhe shkalla e këtyre ndikimeve janë pothuajse tërësisht të varura nga 
vendndodhja specifike, dhe nga numri dhe shkalla e strukturave të ndryshme të menaxhimit të 
mbetjeve. 

Ndikimet kryesore direkte në biodiversitetin janë shkatërrimi / degjenerimi dhe fragmentimi i 
habitateve, gjë që sjell humbje të biodiversitetit si rezultat i ndërtimit të strukturave të reja të 
menaxhimit të mbetjeve, siç mund të jetë stacioni i transferimit dhe struktura të tjera. Këto 
klasifikohen si ndikime negative të vogla deri të mëdha, në varësi të një numri faktorësh, përfshirë 
vendin, llojin, konfigurimin dhe shkallën e strukturës. 

Rreziqet ndaj biodiversitetit gjithashtu rezultojnë nga mundësia e ndotjes së ujërave sipërfaqësorë si 
pasojë e rrjedhjeve të kontaminuara nga zonat e menaxhimit të mbetjeve, ndotja e tokës dhe 
ndikimet që lidhen më shkarkimet në ajër. Shkarkimet (veçanërisht në ajër, ujë dhe tokë) nga 
strukturat e menaxhimit të mbetjeve mund të kenë një ndikim negativ në biodiversitetin dhe 
habitatet lokale. Përsa i përket ujit dhe tokës, efekti i shkarkimeve varet në një masë të madhe nga 
vendodhja e strukturës. Lidhur me shkarkmet në ajër, përsëri vendndodhja luan rol në përcaktimin e 
efekteve.  

Praktikat e përditshme të menaxhimit të strukturave të mbetjeve mund të kontribuojnë gjithashtu 
në ndikimet pasuese mbi biodiversitetin dhe burimet ujore si pasojë e rrjedhjeve në mjedisin 
rrethues. Prandaj praktikat e mira të menaxhimit janë thelbësore. 

Ndikimet e mëdha negative tek biodiversiteti mund të ndodhin gjithashtu edhe si pasojë e hedhjes 
aksidentale të mbetjeve në liqen, për shkak të efekteve që shkaktohen në cilësinë e ujërave të liqenit 
dhe gjithashtu të zhdukjes së habitateve në zona të tilla. Hedhja e mbetjeve në liqen nuk duhet të 
lejohet në asnjë mënyrë. 

Shkatërrimi i habitatit lidhet gjithashtu edhe me shfrytëzimin e lëndëve të para, prandaj përmes 
promovimit të parandalimit / minimizimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, rezulton një 
ndikim indirekt pozitiv, i shoqëruara me një reduktim të kërkesës për lëndë të parë, gjë që ul nivelin 
e shqetësimit lidhur me shfrytëzimin e burimeve. 
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Rritja e niveleve të riciklimit të materialeve të riciklueshme si plastika, do të sillte zvogëlimin e sasisë 
së mbetjeve në mjedisin tokësor dhe ujor. Në mjedisin ujor, plastika paraqet një kërcënim të 
rëndësishëm për shkak të sasisëse madhe dhe jetëgjatësisë së ketij materiali. Për shkak të peshës së 
lehtë dhe veçorive afatgjata, materiali plastik lëviz në distanca të mëdha dhe raportohet si një 
kërcënim afatgjatë ndaj ekosistemeve ujore duke dëmtuar drejtpërdrejt speciet dhe habitatin bentik 
si dhe duke transportuar specie të huaja invazive. 

Vendosja e tarifave për grumbullimin e mbetjeve komerciale dhe industriale mund të sjellë hedhjen 
e paligjshme të mbetjeve në zonat rurale dhe në breg të liqenit. Kjo mund të zbutet duke garantuar 
abatimin e masave të duhura në këtë drejtim. 

Këto konsiderata theksojnë kombinimin e ndikimeve tek biodiversiteti në nivel lokal, rajonal dhe 
kombëtar, ndikime të cilat shkaktohen si pasojë e vendimeve të marra lidhur me menaxhimin e 
mbetjeve dhe të burimeve. Shtrirja aktuale e ndikimeve ka të ngjarë të jetë specifike për një zone të 
caktuar, jo vetëm në lidhje me vendndodhjen e një strukture të menaxhimit të mbetjeve por edhe 
cilat zona preken indirekt prej veprimeve të ndërmarra në lidhje me parandalimin e mbetjeve dhe 
menaxhimin e çfarëdolloj mbetjeje të gjeneruar. 
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Tabela 19: Impaktet tek Biodiversiteti 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Ky aktivitet duhet të zbatohet menjëherë duke marrë parasysh aspektet e 
nevojshme kontraktuale dhe rregulluese si dhe komponentët e PPP dhe OSHC në 
përgjithësi. Në periudhë afatgjatë pritet një ndikim i lartë pozitiv. 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

 
Ky aktivitet do të rritë kapacitetet e strukturave përkatëse administrative drejt 
ruajtjes së biodiversitetit, përmirësimit të habitateve specifike dhe në përgjithësi 
mbrojtjes së mjedisit. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 
Ky aktivitet do të vlerësojë periodikisht dhe në mënyrë efektive progresin, si dhe 
do të sigurojë informacion dhe të dhëna të dobishme për fushat dhe çështjet ku 
është arritur suksesi ose ku ka nevojë për përmirësime / ndërhyrje. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin e 
mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e largëta rurale 

 
Kontenierët e lëvizshëm frenojnë okupimin e përhershëm të tokës dhe ndikimet 
negative tek biodiversiteti. Këto veprime sjellin një ulje të nevojës për 
shfrytëzimin e materialit të virgjër, gjë që është pozitive për biodiversitetin.  

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe 
monitorimin) 

 
Habitati natyror në zonë do të restaurohet me specie vendase dhe kjo do të ketë 
një ndikim pozitiv afatgjatë. 

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kap. 30,000 Mg / vit)  
Masat zbutëse janë të nevojshme për të zbutur efektet negative në shkallë të 
ulët.  

Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të rrezikshme (të 
ngjashme me skemat e reduktimit të mbetjeve) 

 
Mbledhja dhe menaxhimi i duhur i mbetjeve të rrezikshme do të parandalojë në 
periudhë afatgjatë ndotjen mjedisore të habitateve, përmes zbatimit të masave 
zbutese dhe një procesi të rreptë monitorimi.  

Aspekte Financiare 

Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të plotë me parimin 
"ndotësi paguan" si dhe me përkufizimet e dhëna në plan. 

 
Impakt indirekt pozitiv afatgjatë. Ky aktivitet ka efekt kumulativ për skemat e 
përgjithshme të sistemit që aplikohen në zonë. 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Impakt indirekt pozitiv afatgjatë. Sigurimi i fondeve do të mundësojë zbatimin e 
suksesshëm të të gjitha aktiviteteve të propozuara.  

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

 
Përpjekjet e bëra deri tani duhet të institucionalizohen. Kjo gjë do të sjellë 
rezultatet e duhura drejt synimit për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës. Kjo do të 
sjellë impakt pozitiv afatgjatë. 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve  Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një 
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(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) rezultat të suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e 
mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e mjedisit  

Për shkak se zona përmban burime natyrore të përbashkëta me vlera të 
rëndësishme në aspektin e habitateve dhe biodiversitetit, është parashikuar një 
ndikim pozitiv afatgjatë. 

Veprime të tjera Përtej Planit (Niveli Rajonal / Kombëtar) 

Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e Bashkisë 
Pogradec 

 

Ky aktivitet do të zvogëlojë ndjeshëm, dhe përfundimisht do të eliminojë rrezikun 
për habitatet dhe biodiversitetin përreth; megjithatë ky aktivitet është përtej 
shtrirjes kohore të PLMM dhe aftësive e kompetencave të bashkisë. Ai kërkon 
angazhim dhe përfshirje e autoriteteve më të larta, që do të thotë të qeverisë 
qendrore dhe institucioneve kombëtare..  
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10.2 Popullsia dhe Shëndeti i Njeriut 

Plani përfshin aktivitete të ndryshme si magazinimi, grumbullimi, transportimi, asgjësimi etj. Këto 
aktivitete edhe nëse kontrollohen siç duhet dhe miratohen e adoptohen masat e duhura mbrojtëse, 
përsëri mund të kenë ndikim të pafavorshëm në tokë, ujë, ajër, shëndetin e njeriut, estetikën dhe 
cilësinë e jetës. 

Pavarësisht vendndodhjes së strurkturave të menaxhimit të mbetjeve, banorët që jetojnë në afërsi 
të tyre aktualisht përjetojnë shqetësime deri në një farë mase, shkaktuar nga trafiku në rritje, cilësia 
më e ulët e ajrit, rritja e nivelit të zhurmës dhe aroma të pakëndshme. 

Për më tepër, çdo strukturë e re e propozuar do të ballafaqohet me kundërshtimin e grupeve të 
komunitetit duke argumentuar nuk po tregohet kujdes për komoditetin e publikut. Nga ana tjetër, 
strukturat e reja hapin vende të reja pune dhe ulin më tej nevojën për të planifikuar një vend-
depozitim të ri. 

Vendet e depozitimit dhe trajtimit të mbetjeve mund të sjellin rreziqe shëndetësore për zonën 
përreth. Vend-depozitimet e projektuar dhe menaxhuar në mënyrëjo të duhur, tërheqin të gjitha 
llojet e insekteve dhe brejtësve që përhapin sëmundje. Idealisht,këto vend-depozitime duhet të jenë 
në një distancë të sigurt nga vendbanimet e njerëzve. Vend-depozitimi duhet të jetë i niveluar mirë 
dhe i rrethuar me mur për të siguruar që nuk ka rrjedhje në burimet ujore përreth. 

Përveç problemeve të përmendura më parë, strukturat e menaxhimit të mbetjeve shoqërohen edhe 
me ndotjen e ajrit. Prej këtej rrjedh se rritja e masave parandaluese / minimizuese dhe niveleve të 
riciklimit do të ulnin ndikime të tilla negative mbi popullsinë. 

Ndotësit kryesorë që prodhohen nga sistemet e grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve janë 
kryesisht për shkak të shkarkimeve atmosferike, në veçanti NOx, SOx dhe lëndët pezulli, dhe, në një 
masë më të vogël, dioksinat dhe furanet. Këto lidhen me problemet e shëndetit publik përfshirë dhe 
sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes. Shkarkime të tilla shkaktohen nga: 

1. Funksionimi i strukturave të menaxhimit të mbetjeve 
2. Transporti – lëvizjet për grumbullimin e mbetjeve. 

Ri-përdorimi i materialit të gërmuar mund të sjellë shqetësime që lidhen me ngritjen e pluhurit dhe 
rritjen e niveleve të zhurmës, megjithatë masat e përshtatshme zbutëse, specifike për zonën, 
garantojnë se përfitimet që vijnë si pasojë e ripërdorimit të materialit të gërmuar janë më të mëdha 
se shqetësimet që krijohen. 

Menaxhimi jo i duhur i materialeve të rrezikshme, përfshirë WEEE, përbën gjithashtu një rrezik për 
shëndetin e njeriut për shkak të çlirimit të arsenikut, kadmiumit dhe plumbit në atmosferë gjatë 
demontimit të këtyre pajisjeve. 

Përmirësimi i sistemeve aktuale të grumbullimit të mbetjeve në aspektin e efektivitetit të burmeve 
nëpërmjet rajonalizimit dhe numrit më të ulët të udhëtimeve, do të sillte një zvogëlim të ndikimit 
mbi popullatën dhe shëndetin publik. 

Të gjitha aktivitetet e propozuara për rritjen e niveleve të riciklimit të rrymave të ndryshme të 
mbetjeve do të sjellin një ndikim pozitiv mbi popullatën dhe shëndetin publik. Në fund të fundit, këto 
ndikime janë të varur nga modelet e konsumit dhe zakonet e sjelljes së popullsisë. Adoptimi nga ana 
e komunitetit e përpjekjes drejt parandalimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, do të 
përkthehej në një ndikim të madh pozitiv në këtë drejtim. 
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Tabela 20: Impaktet tek Popullsia dhe Shëndeti i Njeriut 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Edhe pse ky aktivitet është shumë i rëndësishëm, ai ka ndikime indirekte tek 
popullsia. Sidoqoftë, komponenti i pjesëmarrjes publike është i domosdoshëm, që 
në fazat e fillimit të procesit të draftimit. 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

 
Ky aktivitet do të rritë kapacitetet e strukturave përkatëse administrative drejt the 
appropriate inspections on population health and sanitation issues. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 
Ky aktivitet do të vlerësojë periodikisht dhe në mënyrë efektive progresin, si dhe do 
të sigurojë informacion dhe të dhëna të dobishme për fushat dhe çështjet ku është 
arritur suksesi ose ku ka nevojë për përmirësime / ndërhyrje. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin 
e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e largëta rurale 

 

Ndërkohë që këto struktura do të zvogëlojnë sasinë e MNB që do të shkojnë në 
landfill, shqetësimet nga aktivitetet e transportit do të prekin banorët që banojë në 
zonën përreth. Ulja e sasisë së pluhurit kontribuon në një shëndet më të mirë të 
njerëzve. Krijimi i punëve të gjelbra. 

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe 
monitorimin) 

 
Ky aktivitet përfshin gjithashtu edhe zgjidhjen e problemeve të identifikuara tashmë 
në çështjet e shëndetit dhe sigurisë. Megjithëse nuk pritet ndonjë ndikim i 
drejtpërdrejtë, në periudhë afatgjatë efekti do të jetë pozitiv. 

Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të rrezikshme (të 
ngjashme me skemat e reduktimit të mbetjeve) 

 
Mbledhja dhe menaxhimi i duhur i mbetjeve të rrezikshme do të parandalojë 
contamination risk from hazardous substances. 

Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin në shtëpi 
sipas skemave pilot të rekomanduara në plan. 

 

Rritja e normës së riciklimit dhe kompostimit zvogëlon ndikimet negative të 
shkaktuara nga altenativat më pak miqësore ndaj mjedisit. Kjo gjithashtu çon në 
uljen e numrit të udhëtimeve për mbledhjen e mbetjeve. Megjithatë, nëse nuk 
menaxhohet siç duhet mund të shkaktojë çlirimin e aromave të pakëndshme. Kjo 
masë gjithashtu shmang depozitimin në landfill të MBB-ve. 

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes zgjerimit të 
skemave të riciklimit në shtëpi dhe kompostimit 

 
Rritja e normës së riciklimit dhe kompostimit zvogëlon ndikimet negative të 
shkaktuara nga altenativat më pak miqësore ndaj mjedisit. Kjo masë gjithashtu 
shmang depozitimin në landfill të MBB-ve. Krijimi i punëve të gjelbra. 

Ngritja e një skeme transparente dhe të integruar të komunikimit dhe 
informacionit në gjithë territorin e Bashkisë Pogradec (skema e mbetjeve & 
largimit të tyre, mbetjet e rrezikshme, publiciteti etj.)  

 

Suksesi i zbatimit të Planit nuk varet vetëm nga aktivitetet financiare dhe 
infrastrukturore, por fillon dhe mbaron me përfshirjen e publikut nëpërmjet 
instrumenteve të rregullta institucionale të komunikimit. Përpjekjet për të arritur 
këtë duhet të fillojnë menjëherë, ndërkohë që efektet pozitive do të zgjasin për një 
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kohë të gjatë.   

Aspekte Financiare 

Aplikimi vjetor i "Kontabilitetit total të kostos" dhe përditësimi i bazës së të 
dhënave të konsumatorëve drejt mbulimit total dhe uljes së kostos së operimit 
(sidomos kostoja e depozitimit të mbetjeve në landfillin e Maliqit). 

 
Ky aktivitet rrit transparencën mbi performancën e konsumatorëve dhe ofron 
mundësi më të mira për një sistem efektiv të menaxhimit të mbetjeve. 

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e mbetjeve duke 
aplikuar reduktimin e tarifave për konsumatorët e përfshirë në programet e 
minimizimit të mbetjeve (përfshirë mbetjet e ndërtimit & shkatërrimit). 

 
Ky është një ushtrim shumë kompleks që do të hyjë realisht në veprim kur tarifat e 
propozuara dhe skemat financiare të vendosen siç duhet. E fundit por jo më pak e 
rëndësishme, edhe niveli i ndërgjegjësimit është gjithashtu një faktor kyç. 

Vlerësimi i vullnetit për të paguar dhe ngritja e kujdesit social për grupet 
vulnerabël në lidhje me tarifën e mbetjeve nëpërmjet skemave të përfshirjes së 
komunitetit. 

 

Çfarëdo përpjekje dhe skemë financiare që do të zbatohet, duhet të vlerësojë së 
pari vullnetin për të paguar, për të qenë realiste dhe të pranuara nga klientët. 
Duhet që të kryhet një vlerësim i hershëm i fizibilitetit, në mënyrë qe të krijohet 
baza për vlerësimet e ardhshme.  

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të 
Planit, në drejtim të zbutjes / eliminimit të ndikimeve tek popullsia dhe shëndeti i 
njeriut. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

 
Përpjekjet e bëra deri tani duhet të institucionalizohen. Kjo gjë do të sjellë 
rezultatet e duhura drejt synimit për pjesëmarrjen e publikut në procesin e vendim-
marrjes. Kjo do të sjellë impakt pozitiv afatgjatë. 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve 
(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

 
Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një 
rezultat të suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Veprime të tjera Përtej Planit (Niveli Rajonal / Kombëtar) 

Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e Bashkisë 
Pogradec 

 
Ky aktivitet do të zvogëlojë ndjeshëm, dhe përfundimisht do të eliminojë rrezikun 
për popullsinë dhe shëndetin e njeriut. 
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10.3 Ndryshimet Klimatike 

Vendimi 406/2009/KE përcakton kontributin minimal të vendeve anëtare të BE-së për të arritur 
detyrimin për zvogëlimin e emetimit të gazeve ‘serrë’ për periudhën nga 2013 deri në 2020 për 
emetimet e gazeve ‘serrë’ që mbulohen nga ky vendim si dhe rregullat për arritjen e këtyre 
kontributeve dhe vlerësimin e tyre.  

Shqipëria akoma nuk e ka transpozuar këtë vendim; është parashikuar te behet në vitin 2018. Si e 
tillë është brenda afateve kohore të realizimit të SKTPV-së, prandaj dispozitat e këtij vendimi lidhur 
me faktorët klimatikë duhet të adresohen përpara. Për me tepër, SKZHI-II përcakton kufijtë e synuar 
për emetimet e gazeve ‘serrë’ në 2020 si me poshtë:  

- Një reduktim i synuar prej 8% i GHG-ve krahasuar me skenarin bazë; dhe 
- Një reduktim i synuar prej 40% në sasinë e HCFC-ve (hidroklorfluorkarbonit). 

Si rezultat i ndryshimi të temperaturës dhe regjimit të reshjeve, janë parashikuar ndikimet e 
mëposhtme:  

• Rritja e temperaturave minimale ditore më shumë se ato maksimale ka të ngjarë të ndodhë 
në të gjitha zonat e tokës  

• Thatësira të shpeshta të gjata dhe me rrezik të madh zjarri janë të mundshme.  
• Numri i ditëve me temperaturë mbi 35○C është parashikuar të rritet mesatarisht 10 ditë në 

vit deri 2100. Si pasojë e kësaj , numri i valëve të nxehta dhe i ditëve me temperaturë të 
ftohtë janë parashikuar gjithashtu të rriten.  

• Ditët e freskëta dhe valët e ftohta janë shumë të mundshme të zvogëlohen. Dimërat e 
ngrohtë do të reduktojnë kërkesën e energjisë për ngrohje.  

• Një rritje e numrit të ditëve me shira të rrëmbyeshëm që shkaktojnë përmbytje deri në 2100.  
• Temperaturat e rritura të pranverës do të rrisin temperaturën e tokës, të mbjellat e verës në 

zonat e përshtatshme do të zgjasin periudhën e rritjes. Zgjatja e periudhës së rritjes është 
parashikuar të rritet me 26 ditë krahasuar me 1990.  

• Si rezultat i reduktimit të reshjeve totale vjetore, zonat bregdetare mund të përjetojnë një 
rënie të përgjithshme. Kërkesa për ujë mund të rritet, veçanërisht në verë.  

• Deri në vitin 2100 kushtet që do të jenë më të mira për turistët do të zgjerohen. Në verë 
kushtet do të ndryshojnë nga ideae në të shkëlqyeshme.  

Në nivelin strategjik të zhvillimit të sektorit, aktivitetet e lidhura me ndryshimet klimatike mund të 
trajtohen si të përgjithshme. Para hartimit dhe zbatimit të çdo aktiviteti individual, është e 
nevojshme të përcaktohen udhëzime specifike, metodologji dhe procedura për mbledhjen e 
informacionit mbi ngjarjet ekstreme të motit, si dhe për planifikimin dhe zbatimin e aktivitetit 
përkatës. 

Parandalimi / minimizimi i mbetjeve nënkupton shmangien e emetimeve të gazrave serrë (GHG) që 
lidhen me prodhimin e produkteve - një ndikim i madh pozitiv. Një ndikim i tillë është edhe më i 
prekshëm përmes kryerjes së analizës së ciklit të jetës (ACJ). E njëjta gjë vlen edhe për praktikat e 
ripërdorimit të mbetjeve. 

Përfitimet e ndryshimeve klimatike që lidhen me riciklimin nuk janë aq të larta sa ato që lidhen me 
parandalimin dhe ripërdorimin e mbetjeve, për shkak të ripërpunimit të materialeve. Nga ata tjetër, 
përfitime të kësaj natyre ndryshojnë në varësi të rrymës së mbetjeve në fjalë. 

Vend-depozitimi ka potencial të kontribuojë në ndikimet e ndryshimeve klimatike në varësi të 
përbërjes së mbetjeve. Mbetjet me origjinë biogjenike, siç janë mbetjet ushqimore dhe letra, 
shkaktojnë shkarkime të GHG. Në rastin e vend-depozitimeve, shkarkimet e CO2 dhe CH4 ndodhin 
gjatë një periudhe të gjatë kohore. Shkarkimet e gazrave serrë përbëjnë një kërcënim të 
konsiderueshëm për zbutjen e ndryshimeve klimatike. Përveç shkarkimeve të përkohshme të gazrave 
serrë për shkak të punimeve ndërtimore në zbatimin e aktiviteteve të planit, shkarkimet e gazrave 
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serrë pritet të rriten, megjithë masat që priten të merren me qëllim eliminimin e pengesave 
eventuale.  

Reduktimi i numrit të udhëtimeve për grumbullimin e mbetjeve, i gjatësisë së udhëtimit ose 
përdorimi i automjeteve moderne për grumbullimin e mbetjeve (RCVs) shkaktojnë më pak emetime 
nga automjetet dhe një gjurmë më të vogël të karbonit. 

Mungesa e zonave të menaxhimit të mbetjeve që mbledhin mbetjet e gazrave serrë të fluorit, 
potencialisht mund të sjellë shkarkime në atmosferë. Shkarkimet e GHG-ve nga sektori i ftohjes 
(refrigerimit) mund të shkaktohen gjatë grumbullimit nga teknikët e refigerimit dhe operatorët e 
instalimeve industriale. 

Plani duhet të marrë në konsideratë elasticitetin infrastrukturës ekzistuese të mbetjeve ndaj 
ndryshimeve klimatike. Moti ekstrem që shkakton përmbytje është një shqetësim i veçantë, pasi 
ndryshimi i klimës pritet të sjellë rritje të ngjarjeve ekstreme të motit, si në frekuencën ashtu dhe në 
ashpërsinë e tyre.  

Rreziku në rritje prej përmbytjeve sjell nevojën e kujdesit shtesë që duhet treguar lidhur me 
vendodhjen dhe pozicionimin e strukturave të reja të menaxhimit të mbetjeve, në mënyrë që ky 
rrezik të mund të minimizohet. Megjithatë, kjo është një çështje që duhet të menaxhohet në nivel 
lokal përmes sistemit të planifikimit të përdorimit të tokës dhe nuk mund të adresohet në nivel 
strategjik. Çështja merr rëndësi më të madhe atëherë kur ndërmerret një qasje e decentralizuar në 
lidhje me zhvillimin e strukturave, siç mund të jetë kërkessa për më shumë vende depozitimi / 
trajtimi të mbetjeve.  

Performanca e strukturave të menaxhimit të mbetjeve ndaj ndryshimeve klimatike është mjaft 
komplekse. Duke i zhvendosur praktikat e menaxhimit të mbetjeve për lart në shkallën e hierarkisë 
së mbetjeve nëpërmjet rritjes së parandalimit, ripërdorimit dhe riciklimit, krijohet mundësia për 
reduktimin e ndikimeve të ndryshimeve klimatike që rrjedhin nga aktivitetet e menaxhimit të 
mbetjeve. 
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Tabela 21: Impaktet tek Ndryshimet Klimatike 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 

Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e 
duhur dhe nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për 
të mbështetur vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e 
shërbimeve. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe 
monitorimin) 

 
Ndikim pozitiv, pasi zonat e asgjësimit të mbetjeve njihen si burim emetimi të GHG-
ve, së bashku me ndotës të tjerë atmosferikë. 

Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin në shtëpi 
sipas skemave pilot të rekomanduara në plan. 

 

Për sa kohë që grumbullimi i veçuar i MBB prezantohet si zëvendësim për 
grumbullimin jo të veçuar të MNB, dhe jo numër shtesë udhëtimesh, ndikimi është 
pozitiv. Reflektohet parimi i afërsisë duke shmangur kështu transportin 
papërshtatshëm të mbetjeve drejt një strukture. 

Aspekte Financiare 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Ky aktivitet duhet të marrë parasysh transferimin e njohurive (know-how) mbi 
ndryshimet klimatike në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të ngurta. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve 
(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

 
Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një 
rezultat të suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Zhvillimi i teknologjive të reja dhe skemave të aplikuara drejt prodhimit të 
energjisë me ndikim në ndryshimet klimatike. 

 

Ky aktivitet do të ofrojë informacion të dobishëm për të mbështetur vendimet në 
lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e shërbimeve. Është hap ii pare 
drejt arritjes së Objektivit Strategjik 4 “Prodhimi i energjisë nga mbetjet pas 
riciklimit të materialeve”. 

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e 
mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e mjedisit 

 
Koordinimi në nivel rajonal ndërkufitar të veprimeve dhe masave të përbashkëta 
për përshtatjen dhe elasticitetin ndaj ndryshimeve klimatike. 
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10.4 Ndotja e Tokës 

Ndikimet mbi ndotjen tokës janë të natyrës direkte dhe indirekte si rezultat i aktiviteteve të 
menaxhimit të mbetjeve që rrjedhin nga projektet e propozuara nga PLMM. 

Planifikimi i strukturave të reja të menaxhimit të mbetjeve mund të kontribuojë në okupimin e 
konsiderueshëm të tokës së papunuar, dhe kështu të rritë izolimin e sipërfaqes së tokës. Ky ndikim 
mund të minimizohet përmes ripërdorimit të strukturave ekzistuese apo apo zhvillimit në toka të 
errëta, sa më shumë që të jetë e mundur, gjë që do të minimizonte ndikimet mbi tokën e papunuar 
dhe biodiversitetin. 

Zënia e tokës pas miratimit të lejeve të ndërtimit të strukturave të menaxhimit të mbetjeve, mund të 
çojë në humbjen e tokës si një burim, por gjithashtu edhe në reduktimin e biodiversitetit tokësor, si 
dhe një reduktim të potencialit për mbajtjen e ujit në tokë, duke rritur rrjedhjen dhe largimin e tij. 

Ndikimet negative të drejtpërdrejta në cilësinë e tokës, siç mund të jenë rrjedhjet nga vend-
depozitimet apo impiantet e kompostimit, dhe që mund të çojnë në kontaminim, vijnë për shkak të 
menaxhimit të jo të duhur të strukturave përkatëse të mbetjeve. Edhe masat të cilat sigurojnë 
fondet e nevojshme për menaxhimin më të mirë të rrymave të mbetjeve si bateritë, WEEE dhe ELV, 
gjithashtu janë të dobishme dhe zvogëlojnë ndotjen për shkak të mbajtjes së materialeve të tilla 
nëpër magazine, ku natyrisht që do të shkatërrohen. 

Parandalimi i ndotjes së tokës varet edhe nga menaxhimi i qëndrueshëm ditor i strukturave të 
menaxhimit të mbetjeve dhe respektimi i kushteve të lejeve përkatëse. 

Komposti që prodhohet nga mbetjet organike është një nënprodukt që shfrytëzohet për plehërimin 
e tokës. Kjo sjell një ndikim të drejtpërdrejtë pozitiv lokal në strukturën e tokës duke rritur 
përmbajtjen organike të saj nga një burim natyror, krahasuar me plehrat sintetike. 

Parandalimi i mbetjeve ushqimore ndikon në mënyrë indirekte pozitivisht në cilësinë e tokës, në 
nivel rajonal, nisur nga fakti që një sasi e konsiderueshme e ushqimit të konsumuar në zonë 
importohet. 

Rrjedhjet nga vend-depozitimet janë lëngjë potencialisht ndotës, të cilët nëse nuk menaxhohen 
dhe/ose trajtohen dhe më pas kthehen në mjedis në një mënyrë të kontrolluar me kujdes, mund të 
shkaktojnë efekte të dëmshme në tokën përreth vend-depozitimit. 

Cilësia e rrjedhjeve përcaktohet kryesisht nga përmbajtja dhe tretshmëria e përbërësve të mbetjeve. 
Ky është rasti tipik i vend-depozitimeve ku grumbullohen mbetjet bashkiake jo të rrezikshme. Vend-
depozitimet mund të prodhojnë rrjedhje që kanë përqëndrime të larta të ndotësve, siç janë azoti 
amoniakal, metalet e rënda dhe substancat organike. Edhe vend-depozitimet e mbetjeve inerte, 
nëse nuk menaxhohen siç duhet, mund të shkaktojnë rrjedhje të pakontrolluara, të cilat mund të 
përmbajnë sasi të larta pezullive të ngurta, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e tokës. Megjithëse 
ekziston kuadri rregullator për adresimin e këtyre çështjeve, përsëri rreziku ekziston. 

Në përmbledhje, lëvizja për lart në shkallën e hierarkisë së mbetjeve duket se do të sjellë efekte të 
dobishme në tokat. Çelësi ndër këto është ndikimi pozitiv indirekt (dhe shpesh ndërkufitar) që vjen 
nga parandalimi i mbetjeve ushqimore dhe ripërdorimi i tekstileve. Edhe riciklimi i mbetjeve organike 
dhe aplikimi i mëpasshëm i kompostit në tokë sjell një sërë përfitimesh mjedisore. Në shkallët e ulëta 
të hierarkisë, vijueshmëria e depozitimit në landfill paraqet një sërë kërcënimesh për cilësinë e tokës. 
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Tabela 22: Impaktet tek Toka 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Ky aktivitet duhet të zbatohet menjëherë duke marrë parasysh aspektet e 
nevojshme kontraktuale dhe rregulluese. Në periudhë afatgjatë pritet një ndikim i 
lartë pozitiv. 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

 
Në përgjithësi, përmirëson qasjen dhe cilësinë e shërbimeve të administratës 
publike, si dhe shkëmbimin e informacionit përkatës. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 

Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e 
duhur dhe nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për 
të mbështetur vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e 
shërbimeve. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe blerja e 
kontenierëve të rinj shtesë. 

 Grumbullimi dhe menaxhimi i duhur i mbetjeve do të ulë ndotjen e tokës. 

Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për konsumatorët urbanë, 
ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në zonat pilot) 

 
Grumbullimi i veçuar i MNB është vendimtar për zbatimin e suksesshëm të 
përpjekjeve për reduktimin e mbetjeve dhe iniciativave për riciklimin e tyre. Ky 
proces ka një ndikim indirekt pozitiv tek toka. 

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin 
e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e largëta rurale 

 
Kjo skemë është e rëndësishme për zbatimin e suksesshëm të përpjekjeve për 
reduktimin e mbetjeve dhe iniciativave për riciklimin e tyre. Ky proces ka një ndikim 
të drejtpërdrejtë pozitiv tek toka.  

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe 
monitorimin) 

 
Ky aktivitet është vendimtar për eliminimin e ndotjes së tokës nga mbetjet. Ai ka 
një ndikim të drejtpërdrejtë pozitiv tek toka. 

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 30,000 
Mg / vit) 

 
Vend-depozitimet e mbetjeve kontribuojnë ndjeshëm në mbrojtjen e tokës nga 
ndotja. Masat zbutëse konsiderohen të nevojshme. 

Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të rrezikshme (të 
ngjashme me skemat e reduktimit të mbetjeve)  

Mbledhja dhe menaxhimi i duhur i mbetjeve të rrezikshme do të parandalojë në 
ndotjen mjedisore të tokës, përmes zbatimit të masave zbutese dhe një procesi të 
rreptë monitorimi.  

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e 
marrëveshjeve me bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

 
Optimizimi i sjelljes së ndarjes në burim do të rezultojë në një ulje të mëtejshme të 
ndikimeve negative tek toka. 

Aspekte Financiare 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 

 
Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të 
Planit, në drejtim të reduktimit të ndikimeve negative tek toka. 
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bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

 
Përpjekjet e bëra deri tani duhet të institucionalizohen. Kjo gjë do të sjellë rezultate 
e duhura drejt synimit për mbrojtjen tokës. Kjo do të sjellë impakt pozitiv afatgjatë. 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve 
(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

 
Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një 
rezultat të suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e 
mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e mjedisit  

Lehtësimi i zgjidhjes së problemeve specifike të zhvillimit të rajonit me fokus në 
mbrojtjen e mjedisit dhe studimin e potencialit zhvillimor në të dy anët e kufirit 
lidhur me menaxhimin efektiv të burimeve të përbashkëta natyrore. 

Veprime të tjera Përtej Planit (Niveli Rajonal / Kombëtar) 

Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e Bashkisë 
Pogradec 

 
Ky aktivitet do të zvogëlojë ndjeshëm, dhe përfundimisht do të eliminojë rrezikun e 
vazhdueshëm për ndotjen e tokës. 
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10.5 Uji 

Ndërveprimet midis menaxhimit të mbetjeve dhe ndikimeve në burimet ujore dhe cilësinë e tyre 
mund të klasifikohen gjerësisht si impaktet direkte dhe indirekte. Ndikimet negative në burimet 
ujore dhe cilësinë e tyre shkaktohen nga kontaminimi për shkak të menaxhimit të gabuar të 
strukturave të mbetjeve duke përfshirë rrjedhjet dhe shkarkimet e tjera të lëngëta nga vend-
depozitimet dhe impiantet e kompostimit. Këto shkarkime, nëse nuk mbikëqyren siç duhet, 
paraqesin një kërcënim për trupat ujorë nëntokësorë dhe ekosistemin liqenor në afërsi të 
strukturave të mbetjeve. Ky kërcënim paraqitet në formën e ndotjes kimike dhe termike. 

Praktikat e mira të përditshme të menaxhimit dhe përputhshmëria me kushtet e lejeve përkatëse 
sigurojnë që rreziqet e këtyre keqpërdorimeve / incidenteve të reduktohen dhe/ose të frenohen për 
të minimizuar ndikimet e mundshme. 

Aplikimi i kompostit që dderivon nga mbetjet organike ka një ndikim pozitiv në sektorin e bujqësisë, 
e pozicionuar kjo përballë përdorimit të ujit, në drejtim të përmirësimit të kapaciteteve ujëmbajtëse 
të tokës, gjë që sjell uljen e kërkesës për ujitje. 

Shumica e ndikimeve të mundshme nga strukturat e menaxhimit të mbetjeve në mjedisin ujor varen 
nga vendndodhja e këtyre strukturave, psh nëse janë brenda ose në afërsi të ligatinave, fushave të 
përmbytura, rrjedhave ujore dhe/ose bregut të liqenit. 

Promovimi i parandalimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, si dhe pakësimi i mbetjeve 
ushqimore kanë efekte indirekte që lidhen me zinxhirin e furnizimit nga jashtë shtetit, gjë që sjell 
shmangien e përdorimit të ujit në prodhimin primar, duke rezultuar kështu në kursimin e tij. Rritja e 
grumbullimit të mbetjeve të riciklueshme të thata dhe minimizimi i mbetjeve të ambalazhit duke 
përfshirë ripërdorimin dhe riciklimin e tyre, mund të ketë një ndikim pozitiv në mjedisin ujor, pasi do 
të ketë më pak rrezik që këto mbetje të hyjnë në rrjedhat ujore dhe në liqen. 

Rrjedhjet nga vend-depozitimet janë lëngjë potencialisht ndotës, të cilët nëse nuk menaxhohen 
dhe/ose trajtohen dhe më pas kthehen në mjedis në një mënyrë të kontrolluar me kujdes, mund të 
shkaktojnë efekte të dëmshme në ujërat nëntokësorë dhe sipërfaqësorë përreth vend-depozitimit.  

Cilësia e rrjedhjeve përcaktohet kryesisht nga përmbajtja dhe tretshmëria e përbërësve të mbetjeve. 
Ky është rasti tipik i vend-depozitimeve ku grumbullohen mbetjet bashkiake jo të rrezikshme. Vend-
depozitimet mund të prodhojnë rrjedhje që kanë përqëndrime të larta të ndotësve, siç janë azoti 
amoniakal, metalet e rënda dhe substancat organike. Edhe vend-depozitimet e mbetjeve inerte, 
nëse nuk menaxhohen siç duhet, mund të shkaktojnë rrjedhje të pakontrolluara, të cilat mund të 
përmbajnë sasi të larta pezullive të ngurta, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e ujërave 
sipërfaqësore, kështu që këto struktura kërkojnë monitorim të cilësisë së ujërave nëntokësorë dhe 
sipërfaqësorë. 

Duket qartë se menaxhimi i vend-depozitimeve moderne është projektuar për të shmangur 
incidentet e ndotjes. Megjithatë, incidente të tilla nuk mund të eliminohen plotësisht. 

Në përmbledhje, ndikimet e drejtpërdrejta në burimet dhe cilësinë e ujit janë shpesh specifike të 
zonës, dhe mund të përfshijnë kompostimin dhe tretjes anaerobike dhe ndikimet e mundshme 
negative të shoqëruara me menaxhimin e dobët të rrjedhjeve nga vend-depozitimi dhe nga struktura 
të tjera (p.sh. impiantet e kompostimit). Ndikimet e drejtpërdrejta pozitive përfshijnë përfitimet që 
lidhen me përdorimin e kompostit që derivon nga mbetjet ushqimore dhe ato të kopshtarisë, në 
tokat bujqësore, gjë që përmirëson kapacitetin ujëmbajtës të tokës si pasojë e strukturës së 
përmirësuar të saj, duke sjellë kështu një ulje të nevojës për ujitje. Ndikimet indirekte tek uji, shpesh 
të lidhura me zinxhirët e furnizimit, lidhen me evitimin e kërkesave për përdorimin e ujit në 
prodhimin primar të materialeve, si rezultat i zbatimit të skemave të parandalimit, ripërdorimit dhe 
riciklimit të mbetjeve. 
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Tabela 23: Impaktet tek Uji 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Ky aktivitet duhet të zbatohet menjëherë duke marrë parasysh aspektet e 
nevojshme kontraktuale dhe rregulluese. Në periudhë afatgjatë pritet një ndikim i 
lartë pozitiv. 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

 
Në përgjithësi, përmirëson qasjen dhe cilësinë e shërbimeve të administratës 
publike, si dhe shkëmbimin e informacionit përkatës. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 

Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e 
duhur dhe nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për 
të mbështetur vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e 
shërbimeve. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe blerja e 
kontenierëve të rinj shtesë. 

 
Inkurajimi i grumbullimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve do të thotë më pak 
mbetje në burimet ujore të zonës. Mënyra e duhur e grumbullimit të mbetjeve dhe 
strukturat e parashikuara parandalojnë ndotjen e burimeve ujore. 

Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për konsumatorët urbanë, 
ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në zonat pilot) 

 
Grumbullimi i veçuar i MNB është vendimtar për zbatimin e suksesshëm të 
përpjekjeve për reduktimin e mbetjeve dhe iniciativave për riciklimin e tyre. Ky 
proces ka një ndikim indirekt pozitiv tek burimet ujore. 

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin 
e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e largëta rurale 

 
Kjo skemë është e rëndësishme për zbatimin e suksesshëm të përpjekjeve për 
reduktimin e mbetjeve dhe iniciativave për riciklimin e tyre. Ky proces ka një ndikim 
të drejtpërdrejtë pozitiv tek burimet ujore. 

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe 
monitorimin) 

 
Ky aktivitet është vendimtar për eliminimin e ndotjes së burimeve ujore nga 
mbetjet. Ai ka një ndikim të drejtpërdrejtë pozitiv tek burimet ujore. 

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 30,000 
Mg / vit) 

 
Vend-depozitimet e mbetjeve kontribuojnë ndjeshëm në mbrojtjen e burimeve 
ujore nga ndotja. Masat zbutëse konsiderohen të nevojshme. 

Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve, për një efektivitet më të lartë të 
transportit të mbetjeve (në gjithë territorin e bashkisë). 

 
Mbledhja dhe menaxhimi i duhur i mbetjeve të rrezikshme do të parandalojë 
ndotjen mjedisore të rezervave ujore, përmes zbatimit të masave zbutese dhe një 
procesi të rreptë monitorimi. 

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e 
marrëveshjeve me bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

 
Optimizimi i sjelljes së ndarjes në burim do të rezultojë në një ulje të mëtejshme të 
ndikimeve negative tek burimet ujore. 

Aspekte Financiare 

Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të plotë me  Impakt indirekt pozitiv afatgjatë. Ky aktivitet ka efekt kumulativ për skemat e 
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parimin "ndotësi paguan" si dhe me përkufizimet e dhëna në plan. përgjithshme të sistemit që aplikohen në zonë. 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të 
Planit, në drejtim të reduktimit të ndikimeve negative tek burimet ujore. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

 
Përpjekjet e bëra deri tani duhet të institucionalizohen. Kjo gjë do të sjellë rezultate 
e duhura drejt synimit për mbrojtjen e burimeve ujore. Kjo do të sjellë impakt 
pozitiv afatgjatë. 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve 
(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

 
Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një 
rezultat të suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e 
mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e mjedisit 

 
Lehtësimi i zgjidhjes së problemeve specifike të zhvillimit të rajonit me fokus në 
mbrojtjen e mjedisit dhe studimin e potencialit zhvillimor në të dy anët e kufirit 
lidhur me menaxhimin efektiv të burimeve të përbashkëta natyrore. 

Veprime të tjera Përtej Planit (Niveli Rajonal / Kombëtar) 

Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e Bashkisë 
Pogradec 

 
Ky aktivitet do të zvogëlojë ndjeshëm, dhe përfundimisht do të eliminojë rrezikun e 
vazhdueshëm për ndotjen e burimeve ujore. 
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10.6 Trashëgimia Kulturore 

Ndikimet e aktiviteteve të menaxhimit të mbetjeve në mjedisin historik do të jenë kryesisht në asetet 
e prekshme siç janë ndërtesat, monumentet dhe peizazhet, megjithëse, potencialisht mund të 
shkaktohen disa ndikime në zonat arkeologjike nëntokësore. Pjesa më e madhe e ndikimeve të 
mundshme në ambientin historic, që shkaktohen nga menaxhimi i mbetjeve, janë shumë specifike 
për zonën, dhe natyra e ndikimit varet pothuajse tërësisht nga pozicionimi i zonës historike dhe i 
zonës së menaxhimit të mbetjeve. Këtu përfshihen ndikimet që shkaktohen nga zhurma, pluhuri, 
ndikimet hidrologjike dhe lëvizjet e automjeteve. 

Shumica e ndikimeve të mundshme mbi ambientin historik, që shkaktohen nga menaxhimi i 
mbetjeve, lidhen me zonën specifike, dhe natyra e ndikimit varet pothuajse tërësisht nga pozicionimi 
i zonës historike dhe i zonës së menaxhimit të mbetjeve. Zgjedhja e vendndodhjes për strukturat e 
menaxhimit të mbetjeve është thelbësore për të siguruar që zonat e trashëgimisë kulturore dhe 
konteksti i tyre, tiparet e trashëgimisë me interes lokal dhe kombëtar si dhe peizazhi rural i zonës 
nuk preken në mënyrë të konsiderueshmeëm. Probabiliteti i ndikimeve në trashëgiminë kulturore në 
zonë është i lartë, duke pasur parasysh përqendrimin e lartë të karakteristikave të trashëgimisë 
kulturore të pranishme në të gjithë territorin e bashkisë. 

Pozicionimi i strukturave të mbetjeve ka të ngjarë të ndikojë negativisht në peizazhin kulturor të 
zonave specifike. Prandaj duhet të zbatohen masa adekuate zbutëse për të mbrojtur vlerën e 
peizazhit kulturor. 

Ripërdorimi i materialit të gërmimeve dhe stimulimi për të nxitur blerjen e pronave të vjetra që kanë 
një vlerë të trashëgimisë kulturore duhet të inkurajohen për shkak të pranisë së karakteristikave të 
veçanta të strukturave të tilla. Konservimi është proces pozitiv. 

Zhvendosja e varrezave të automjeteve larg zonave të ndjeshme, dhe pozicionimi i tyre në zona te 
caktuara bazuar në përputhshmërinë mjedisore (në vend që temjaftohemi vetëm me sanksionimin e 
vendodhjeve aktuale vetëm në bazë të arsyetimit se tashmë është kontaminuar vendi, pavarësisht 
nga përshtatshmëria e tij), gjithashtu, mund të jetë një proces i dobishëm. 

Aktiviteti i menaxhimit të mbetjeve konsiderohet si pjesë e procesit të planifikimit në nivelin lokal, ku 
ndikimi i tij në trashëgiminë kulturore, duke përfshirë zonat dhe mbetjet arkeologjinë, merret 
parasysh përmes procesit të planifikimit, përfshihet në kuadrin e zhvillimit lokal dhe në disa raste 
(për shembull për ndërtimin e vend-depozitimeve) edhe në procesin e Vlerësimit të Ndikimit në 
Mjedis. 
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Tabela 24: Impaktet tek Trashëgimia Kulturore 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Ky aktivitet duhet të zbatohet menjëherë duke marrë parasysh aspektet e 
nevojshme kontraktuale dhe rregulluese. Në periudhë afatgjatë pritet një ndikim i 
lartë pozitiv. 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

 
Në përgjithësi, përmirëson qasjen dhe cilësinë e shërbimeve të administratës 
publike, si dhe shkëmbimin e informacionit përkatës. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 

Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e 
duhur dhe nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për 
të mbështetur vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e 
shërbimeve. 

Aspekte Financiare 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të 
Planit, lidhur me ruajtjen e trashëgimisë kulturore nga efektet potenciale te 
aktiviteteve të propozuara. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

 
Përpjekjet e bëra deri tani duhet të institucionalizohen. Kjo gjë do të sjellë rezultate 
e duhura drejt synimit për mbrojtjen dhe përmirësimin e trashëgimisë kulturore. 
Kjo do të sjellë impakt pozitiv afatgjatë. 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve 
(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

 
Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një 
rezultat të suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e 
mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e mjedisit 

 
Lehtësimi i zgjidhjes së problemeve specifike të zhvillimit të rajonit me fokus në 
mbrojtjen e mjedisit dhe studimin e potencialit zhvillimor në të dy anët e kufirit 
lidhur me menaxhimin efektiv të burimeve të përbashkëta natyrore. 
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10.7 Transporti dhe Infrastruktura 

Sistemet ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve konsiderohen se sjellin probleme lidhur me 
menaxhimin e trafikut, sidomos gjatë orëve të pikut. Kjo mund të përmirësohet nëse burimet 
shpërndahen në mënyrë më efektive duke adoptuar politikat e rajonalizimit për të përfituar nga 
distanca të shkurtra midis lokaliteteve në zonë. Duhet të përdoren automjete moderne me 
kapacitete të përshtatshme duke marrë parasysh rrjetin rrugor të zonës. 

Decentralizimi i aktiviteteve të menaxhimit të mbetjeve do të lehtësonte disi barrën e vështirësisë që 
krijohet në afërsi të strukturave ekzistuese të mbetjeve. Decentralizimi shihet në përputhje me 
Parimin e Afërsisë duke rezultuar në një ulje të kohës së udhëtimit nga pika ku gjenerohen mbetjet 
deri në strukturën ku ato menaxhohen. Sidoqoftë, distancat në zonë janë të shkurtra dhe duhet të 
miratohet një qasje e balancuar. Strukturat moderne të trajtimit të mbetjeve janë teknikisht 
komplekse. Shtimi dhe përhapja e strukturave (përmes decentralizimit) do të nënkuptonte më pak 
vëllim të mbetjeve që shkojnë në një strukturë të veçantë. Kështu që, decentralizimi duhet të 
vlerësohet në aspektin e kapacitetit mbajtës dhe përpunues të këtyre strukturave më të vogla, me 
qëllim që ato të mbeten funksionale; kjo për shkak të disekonomive të shkallës, të cilat shkaktojnë 
dyfishimin e përpjekjeve, reduktimin e efektivitetit të burimeve dhe rritjen e dështimit. 

Vendosja e strukturave të menaxhimit të mbetjeve në vende të përshtatshme është e rëndësishme 
për të siguruar që udhëtimet e transportit të mbetjeve të zvogëlohen sa më shumë që të jetë e 
mundur pa rezultuar në ndikime negative tek faktorët e tjerë mjedisorë. Pozicionimi i strukturave të 
duhura te grumbullimit të mbetjeve në zonat e caktuara për këtë qëllim do të ishte e dobishme, pasi 
shumica e strukturave tashmë janë të vendosura pranë rrjetit strategjik rrugor dhe infrastrukturës së 
nevojshme ndihmëse. 
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Tabela 25: Impaktet tek Transporti dhe Infrastruktura 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Ky aktivitet duhet të zbatohet menjëherë duke marrë parasysh aspektet e 
nevojshme kontraktuale dhe rregulluese. Në periudhë afatgjatë pritet një ndikim i 
lartë pozitiv. 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

 
Në përgjithësi, përmirëson qasjen dhe cilësinë e shërbimeve të administratës 
publike, si dhe shkëmbimin e informacionit përkatës. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 

Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e 
duhur dhe nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për 
të mbështetur vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e 
shërbimeve. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe blerja e 
kontenierëve të rinj shtesë. 

 

Ky është një aktivitet i drejtpërdrejtë pozitiv që do të sjellë ndikim pozitiv në 
skemën e menaxhimit të përgjithshëm të transportit të mbetjeve të ngurta. 
Megjithatë, është e rëndësishme që të përputhen specifikimet teknike të 
kontenierëve me ato të mjeteve të transportit. 

Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për konsumatorët urbanë, 
ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në zonat pilot) 

 
Kjo do të jetë pozitive nëse grumbullimi i veçuar i mbetjeve do të zëvendësojë 
grumbullimin jo të veçuar të MNB. 

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin e 
mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e largëta rurale 

 
Integrimi i C & D me sistemin e grumbullimit të MNB konsiderohet si një gjë 
pozitive. Transporti i materialit do të zvogëlohet. 

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 30,000 Mg 
/ vit) 

 
Ky aktivitet do të bëjë më efektiv planifikimin e transportit të mbetjeve dhe 
numrin e udhëtimeve. 

Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve, për një efektivitet më të lartë të 
transportit të mbetjeve (në gjithë territorin e bashkisë). 

 
Ky aktivitet do të sjellë një reduktim të lëvizjeve të automjeteve dhe një 
efektivitet më të mirë të çdo udhëtimi. 

Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin në shtëpi 
sipas skemave pilot të rekomanduara në plan. 

 
Zbatimi i suksesshëm i kësaj skeme në mënyrë indirekte sjell reduktim në lëvizjet 
e automjeteve. Kjo gjë sjell një efekt pozitiv në përputhje me parimin e afërsisë. 

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e marrëveshjeve 
me bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

 
Këto aktivitet do të bëjnë më efektiv planifikimin e transportit të mbetjeve dhe 
numrin e udhëtimeve duke zvogëluar sasinë e mbetjeve të depozituara në landfill. Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes zgjerimit të 

skemave të riciklimit në shtëpi dhe kompostimit 
 

Aspekte Financiare 

Aplikimi vjetor i "Kontabilitetit total të kostos" dhe përditësimi i bazës së të  Zbatimi i suksesshëm i këtyrë skemave sjell, në mënyrë indirekte, efektivitetin e 
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dhënave të konsumatorëve drejt mbulimit total dhe uljes së kostos së operimit 
(sidomos kostoja e depozitimit të mbetjeve në landfillin e Maliqit). 

kostove të shërbimit. 

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e mbetjeve duke 
aplikuar reduktimin e tarifave për konsumatorët e përfshirë në programet e 
minimizimit të mbetjeve (përfshirë mbetjet e ndërtimit & shkatërrimit). 

 

Vlerësimi i vullnetit për të paguar dhe ngritja e kujdesit social për grupet 
vulnerabël në lidhje me tarifën e mbetjeve nëpërmjet skemave të përfshirjes së 
komunitetit. 

 
Zbatimi i suksesshëm i kësaj skeme sjell, në mënyrë indirekte, qëndrueshmërinë e 
skemave të transportit. 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 

Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të 
Planit, në drejtim të aktiviteteve të parashikuara për modernizimin e flotës së 
grumbullimit të mbetjeve dhe skemat e duhura të grumbullimit dhe ndarjes së 
tyre. 
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10.8 Cilësia e Ajrit 

Të gjitha strukturat e trajtimit të mbetjeve shkaktojnë disa impakte lokale në cilësinë e ajrit, shkalla e 
të cilëve varet nga lloji i teknologjisë së trajtimit dhe përmasat e strukturës. Kështu që, kur të 
planifikohet se ku do të vendosen strukturat e reja, duhet të merren parasysh ndikimet në ajër që 
lidhen me lloje të veçanta të strukturave, së bashku me rrethanat lokale. Prandaj rrethanat lokale 
mund të diktojnë llojin e strukturës që mund të ndërtohet në një zonë specifike (dhe kjo duhet të 
merret në konsideratë në kontekstin e aplikimit për lejen mjedisore). 

Aktivitetet e parandalimit dhe ripërdorimit të mbetjeve janë opsionet e preferuara pasi këto 
kufizojnë ndikimet që shkaktohen nga strukturat e trajtimit mbi cilësisë së ajrit. Parandalimi dhe 
ripërdorimi zvogëlojnë gjithashtu nevojën për materialet primare, gjë që nga ana tjetër sjell reduktim 
të ndotjes së ajrit, në varësi të vendit të origjinës së procesit të prodhimit. 

Përsa i përket ndikimeve të ndryshimeve klimatike të përshkruara në Seksionin 10.3, kompostimi dhe 
depozitimi çlirojnë ndotës të ndryshëm, të cilët mund të pakësohen duke përdorur teknologjinë e 
zbutjes, aty ku është e mundur. Shkarkimet e NOx dhe SOx lidhen me teknologjitë e djegies, 
ndërkohë që përbërjet organike të avullueshme (VOC), amoniaku dhe bio-aerosolet çlirohen si 
pasojë e aktiviteteve të kompostimit. 

Sa i përket vend-depozitimeve, ndikimi kryesor në ndotjen e ajrit, ndikim i cili shkaktohet nga kjo 
strukturë menaxhimi e mbetjeve, është i lidhur më çlirimin e amoniakut. 

Reduktimi i numrit të udhëtimeve për grumbullimin e mbetjeve, i gjatësisë së udhëtimit ose 
përdorimi i automjeteve moderne për grumbullimin e mbetjeve (RCVs) shkaktojnë më pak emetime 
nga automjetet dhe një gjurmë më të vogël të karbonit. 

Edhe ripërdorimi i materialit të gërmuar konsiderohet të sjellë një ndikim të madh pozitiv, duke qenë 
se aktivitetet e lidhura me guroret dhe ndërtimet janë një kontribues kryesor në degradimin e 
cilësisë së ajrit në zonë për shkak të rritjes së PM10 dhe PM2.5 të çliruar. 

Shqyrtimi i ndotjes së ajrit në nivel lokal, i lidhur me aktivitetet në shkallën e hierarkisë së mbetjeve, 
kërkon shqyrtimin e vendodhjeve të aktiviteteve të prodhimit primar dhe sekondar. 

Si përmbledhje, të gjitha strukturat e trajtimit të mbetjeve rezultojnë në disa ndikime lokale tek 
cilësia e ajrit, ndikime që lidhen si me madhësinë e strukturës, ashtu dhe me llojin e teknologjisë së 
trajtimit. Rrethanat lokale janë gjithashtu të rëndësishme kur merren parasysh ndikimet e ndotjes së 
ajrit që lidhen me një strukturë të caktuar dhe në përcaktimin e vendit se ku duhet pozicionuar një 
strukturë e re. 
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Tabela 26: Impaktet tek Cilësia e Ajrit 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Ky aktivitet duhet të zbatohet menjëherë duke marrë parasysh aspektet e nevojshme 
kontraktuale dhe rregulluese. Në periudhë afatgjatë pritet një ndikim i lartë pozitiv. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 

Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e 
duhur dhe nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për të 
mbështetur vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e 
shërbimeve. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe blerja e 
kontenierëve të rinj shtesë. 

 
Ky aktivitet do të reduktojë emetimet e ndotësve në ajër për shkak të modelimit të 
strukturave përkatëse. 

Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për konsumatorët 
urbanë, ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në zonat pilot) 

 
Do të pakësohet numri i udhëtimeve të automjeteve për grumbullimin e mbetjeve, 
duke sjellë një reduktim të shkarkimeve nga automjetet. 

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe 
monitorimin) 

 
Përveç rehabilitimit të habitatit, ky aktivitet do të sjellë ndikim të drejtpërdrejtë 
pozitiv në cilësinë e ajrit për shkak të eliminimit të shkarkimeve të ndotësve. 

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 30,000 
Mg / vit) 

 
Stacionet e transferimit të mbetjeve janë burime potenciale të shkarkimeve të 
ndotësve atmosferikë në ajër. Masat zbutëse konsiderohen të nevojshme. 

Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve, për një efektivitet më të lartë 
të transportit të mbetjeve (në gjithë territorin e bashkisë). 

 Një flotë moderne pritet që të ketë më pak shkarkime në ajër. 

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e 
marrëveshjeve me bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

 
Optimizimi i sjelljes së ndarjes në burim do të rezultojë në një ulje të mëtejshme të 
ndikimeve negative tek cilësia e ajrit. 

Aspekte Financiare 

Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të plotë me 
parimin "ndotësi paguan" si dhe me përkufizimet e dhëna në plan. 

 
Impakt indirekt pozitiv afatgjatë. Ky aktivitet ka efekt kumulativ për skemat e 
përgjithshme të sistemit që aplikohen në zonë. 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të Planit, 
në drejtim të reduktimit të ndikimeve negative tek cilësia e ajrit. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

 
Përpjekjet e bëra deri tani duhet të institucionalizohen. Kjo gjë do të sjellë rezultate e 
duhura drejt synimit për cilësinë e ajrit. Kjo do të sjellë impakt pozitiv afatgjatë. 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve  Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një 
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(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) rezultat të suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e 
mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e mjedisit 

 
Lehtësimi i zgjidhjes së problemeve specifike të zhvillimit të rajonit me fokus në 
mbrojtjen e mjedisit dhe studimin e potencialit zhvillimor në të dy anët e kufirit 
lidhur me menaxhimin efektiv të burimeve të përbashkëta natyrore. 
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10.9 Burimet e Energjisë së Rinovueshme 

Parandalimi i mbetjeve dhe opsionet e menaxhimit do të ndikojnë si në përdorimin e energjisë ashtu 
dhe në prodhimin e saj. Hapi i radhës në këtë drejtim mund të jetë nevoja për të marrë parasysh 
balancën neto të energjisë të opsioneve të ndryshme të trajtimit. 

Plani thekson maksimalizimin e efektivitetit në përdorimin e burimeve; ky është një ndikim i madh 
pozitiv. 

Rritja e niveleve të riciklimit të të gjitha fraksioneve të mbetjeve do të çonte në kursimin e energjisë 
në shkallë kombëtare, pasi kjo do të kufizonte nevojën për prodhimin e mëtejshëm të materialeve 
primare. Përdorimi i vajrave të rigjeneruara si një burim alternativ ndaj nxjerrjes së naftës sjell një 
ndikim i drejtpërdrejtë pozitiv. 

Reduktimet në emetimet e GHG-ve dhe ndikimet pozitive të lidhura me këtë fenomen janë diskutuar 
në Seksionin 10.3. 
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Tabela 27: Impaktet tek Burimet e Energjisë së Rinovueshme 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Ky aktivitet duhet të zbatohet menjëherë duke marrë parasysh aspektet e nevojshme 
kontraktuale dhe rregulluese. Në periudhë afatgjatë pritet një ndikim i lartë pozitiv. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 

Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e 
duhur dhe nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për të 
mbështetur vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e 
shërbimeve. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kap. 30,000 Mg/vit)  Kjo është një strukturë e domosdoshme drejt arritjes së këtij qëllimi.  
Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin në shtëpi 
sipas skemave pilot të rekomanduara në plan. 

 Materiali i riciklueshëm do të ulë nevojën për materiale dhe produkte primare. 

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes zgjerimit të 
skemave të riciklimit në shtëpi dhe kompostimit 

 
Reflektohet parimi i distancës së afërt duke shmangur kështu transportimin e 
mbetjeve në stacionin e transferimit dhe më tej në landfill. Materiali i riciklueshëm 
do të ulë nevojën për materiale dhe produkte primare. 

Aspekte Financiare 

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e mbetjeve duke 
aplikuar reduktimin e tarifave për konsumatorët e përfshirë në programet e 
minimizimit të mbetjeve (përfshirë mbetjet e ndërtimit & shkatërrimit). 

 
Në mënyrë indirekte, ky aktivitet hap rrugën drejt efektivitetit në përdorimin e 
burimeve. 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të Planit, 
në drejtim të reduktimit të përdorimit efektiv të burimeve. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

 
Përpjekjet e bëra deri tani duhet të institucionalizohen. Kjo gjë do të sjellë rezultate e 
duhura drejt synimit për përdorimin efektiv të burimeve. Kjo do të sjellë impakt 
pozitiv afatgjatë. 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve 
(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

 
Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një 
rezultat të suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Zhvillimi i teknologjive të reja dhe skemave të aplikuara drejt prodhimit të 
energjisë me ndikim në ndryshimet klimatike. 

 

Ky aktivitet do të ofrojë informacion të dobishëm për të mbështetur vendimet në 
lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e shërbimeve. Është hap ii pare 
drejt arritjes së Objektivit Strategjik 4 “Prodhimi i energjisë nga mbetjet pas riciklimit 
të materialeve”. 
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10.10 Menaxhimi i Burimeve 

Vlerësimet në lidhje me menaxhimin dhe efektivitetin e burimeve po bëhen gjithnjë e më të 
përhapura, pasi BE po zhvillon indikatorë për të matur variabla të tillë (Drejtoria e Komisionit 
Evropian, 2012). Rrjedha e materialeve është një masë që reflekton materialet fizike (burimet) që 
mobilizohen për të mbështetur një ekonomi. Kështu, parandalimi, ripërdorimi, riciklimi dhe 
rikuperimi i mbetjeve luajnë një rol të madh në nxjerrjen e kursimeve në rrjedhat e materialeve. 

Kufizimi i ekstraktimit të materialeve primare çon në uljen e të gjitha ndikimeve negative që 
shkaktohen nga praktikat e tilla, përfshirë ndikimet tek biodiversiteti, ajri dhe uji. Parimet që 
qëndrojnë pas hierarkisë së mbetjeve pasqyrohen në konceptin e rrjedhjes së materialeve, në atë që 
masat për parandalimin e mbetjeve, përfshirë edhe ripërdorimin, sjellin kursime të materialeve, 
edhe më të mëdha sesa masat për riciklimin, pasi shmangen impaktet që lidhen me prodhimin 
dytësor. Prandaj nxitja dhe stimulimi i parandalimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve sjell 
rritjen e efektivitetit të burimeve. Gjithashtu, duhet të preferohet rikuperimi i energjisë dhe 
mekanizmave të tjerë të rikuperimit, përkundër praktikave të depozitimit në landfill. 

Bashkia mund të rritë normat e riciklimit për të përmbushur objektivat e saj. Megjithatë ka disa të 
meta në strategji të tilla. Riciklimi qëndron në gjysmën e rrugës së hierarkisë së mbetjeve dhe nuk 
duhet të jetë prioritet në një sistem efektiv material, ku strategjitë parandaluese dhe minimizuese 
janë ato që duhen promovuar të parat.  

Riciklimi nuk ndodh derisa të prodhohen produktet e ricikluara, megjithatë ajo që llogaritet është 
sasia e mbetjeve të grumbulluara për riciklim, duke shpërfillur sasinë e këtij riciklati që do të hidhet 
poshtë pasi është e papërshtatshme për riciklim. Ndarja e mbetjeve duhet të përmirësohet në burim, 
për të parandaluar ndotjen e riciklatit, gjë që i humbet atij vlerën. Si mbetje të ricikluara duhet të 
llogariten vetëm mbetjet që aktualisht riciklohen, në vend që të llogaritet ssasia e mbetjeve që 
grumbullohen për riciklim. Kjo do të kërkonte angazhim dhe burime shumë më të mëdha për të 
garantuar grumbullimin dhe vërtetimin e të dhënave mbi cilësinë. 

Procesi i planifikimit për strukturat e reja të menaxhimit të mbetjeve mund të shkaktojë konflikte në 
nivel lokal. Mungesa e besimit dhe mirëkuptimit nga ana e publikut, si dhe procedurat e gjata do të 
thotë se mund të duhen shumë vite për të dhënë pëlqimin për ndërtimin e një strukture të re. Kjo 
bën që fazave të miratimit t;u kushtohet kohë dhe burime të konsiderueshme, përtej afateve të 
projektimit dhe ndërtimit të strukturave të reja, duke ngadalësuar ecurinë drejt arritjes së 
objektivave të detyrueshme. Duhet të bëhet akoma më shumë për të rritur besimin e publikut dhe 
ndjenjën e pronësisë mbi zgjidhjet e dhëna, në mënyrë që strukturat të hyjnë në kohën e duhur në 
sistemin e përgjithshëm të menaxhimit të mbetjeve.  

Vetë Plani mund të përfaqësojë një burim potencial të konsiderueshëm. Kohët e fundit, tregu për 
produktet e riciklueshme është rritur ndjeshëm. Riciklimi ndodh përmes një sektori aktiv, edhe pse 
zakonisht informal. Prodhimi i produkteve të reja me materiale dytësore mund të kursejë energji të 
konsiderueshme. Për shembull, prodhimi i aluminit nga alumini i ricikluar kërkon 95% më pak energji 
sesa prodhimi nga materialet e virgjër. Me rritjen e kostos së materialeve të virgjër dhe ndikimit të 
tyre mjedisor, edhe vlera relative e materialeve dytësore pritet që të rritet. Prandaj, veprimet e 
planifikuara shoqërohen nga përfitimet ndihmëse mjedisore (p.sh. efektiviteti i burimeve në shkallën 
e lartë të hierarkisë, që vjen nga parandalimi i mbetjeve, përdorimi i materialeve të ricikluar kundrejt 
materialeve të virgjër, etj.). 
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Tabela 28: Impaktet tek Menaxhimi i Burimeve 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 

Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e 
duhur dhe nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për 
të mbështetur vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e 
shërbimeve. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për konsumatorët urbanë, 
ruralë dhe të mëdhenj (zbatimi në zonat pilot) 

 
Grumbullimi i veçuar i MNB promovon riciklimin dhe rezulton në konsiderimin e 
materialeve të riciklueshme si burim. 

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin 
e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e largëta rurale 

 
Prania e këtyre strukturave në vendin e duhur është parakusht për arritjen e 
objektivave të menaxhimit të burimeve. Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 30,000 

Mg / vit) 
 

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e 
marrëveshjeve me bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

 
Optimizimi i sjelljes së ndarjes në burim do të rezultojë në një menaxhim më të 
mirë të burimeve dhe do të reduktojë përdorimin e burimeve natyrore si lëndë e 
parë. 

Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes zgjerimit të 
skemave të riciklimit në shtëpi dhe kompostimit 

 
Ripërdorimi dhe riciklimi do të zvogëlojë depozitimin në landfill dhe përdorimin jo-
efektiv të burimeve. 

Aspekte Financiare 

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e mbetjeve duke 
aplikuar reduktimin e tarifave për konsumatorët e përfshirë në programet e 
minimizimit të mbetjeve (përfshirë mbetjet e ndërtimit & shkatërrimit). 

 
Promovimi dhe stimulimi i parandalimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve çon 
në rritjen e efektivitetit të burimeve. 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të 
Planit, në drejtim të reduktimit të përdorimit efektiv të burimeve. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Zhvillimi i teknologjive të reja dhe skemave të aplikuara drejt prodhimit të 
energjisë me ndikim në ndryshimet klimatike. 

 

Ky aktivitet do të ofrojë informacion të dobishëm për të mbështetur vendimet në 
lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e shërbimeve. Është hap ii pare 
drejt arritjes së Objektivit Strategjik 4 “Prodhimi i energjisë nga mbetjet pas 
riciklimit të materialeve”. 
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10.11 Peizazhi 

Infrastruktura e re e propozuar e menaxhimit të mbetjeve do të ketë ndikim mbi peizazhin. Kjo vjen 
për shkak se një infrastrukturë e tillë ka shumë të ngjarë të zgjerojë sipërfaqen e prekur nga 
ndërhyrja infrastrukturore. Ndërhyrja vizuale gjithashtu pritet të jetë një çështje e rëndësishme. 

Në kontekstin e planifikimit, ndikimi i menaxhimit të mbetjevee në peizazhin përreth merret 
parasysh në hartimin e kuadrit të zhvillimit lokal dhe, për vendet e grumbullimit / asgjësimit të 
mbetjeve, nëpërmjet studimeve specifike të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM). 

Planifikimi i strukturave të reja të menaxhimit të mbetjeve mund të kontribuojë në okupimin e 
konsiderueshëm të tokës së papunuar, gjë që mund të minimizohet përmes ripërdorimit të 
strukturave ekzistuese apo apo zhvillimit në toka të errëta. Përveç zbutjes së ndikimeve mbi 
peizazhin dhe mbrojtjes së zonave me vlerë të lartë peizazhistike, kjo do të kontribuonte gjithashtu 
në minimizimin e ndikimeve që lidhen me izolimin e sipërfaqes së tokës dhe me biodiversitetin. 
Pozicionimi i strukturave të duhura të mbetjeve në zonat e caktuara për këtë qëllim mund të jetë 
pozitiv edhe në aspektin e aksesimit nga publikue dhe kërkesave të infrastrukturës ndihmëse. 

Duhet gjithashtu të theksohet se ka ndërveprime midis ndikimeve ne peizazh, mjedisi historik dhe 
biodiversitetit. 

Një ndikim i dukshëm indirekt mbi peizazhin, i shkaktuar nga strukturat e menaxhimit të mbetjeve, 
është ndotja vizuale, si pasojë e shpërndarjes së mbetjeve. Mbetjet mund te shpërndahen prej 
makinave që nuk janë të mbuluara mire, apo nga zona e grumbullimit, kur fryn erë. Ndërkohë që ky 
fenomen mund të kontrollohet në një shkallë të konsiderueshme përmes masave zbutëse (p.sh. 
ngjeshja e mbetjeve, mbulimit i përditshëm, rrethimi periferik, mbledhja e mbetjeve të shpërndara, 
zona buferike përreth vend-depozitimit), ka një numër të konsiderueshëm ankesash që lidhen me 
shpërndarjen e mbetjevet (dhe megjithëse është e paqartë deri në çfarë mase këto ankesa janë të 
lidhura në mënyrë specifike me ndikimet teke peizazhi, duket e arsyeshme të supozojmë se shumë 
janë të lidhura me një formë të perceptuar të shqetësimit vizual). 
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Tabela 29: Ndikimet tek Peizazhi 

Aktiviteti/Propozimi 

Ef
e

kt
i 

Arsyetimi mbi Vlerësimin 

Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve bashkiake. 

 
Ky aktivitet duhet të zbatohet menjëherë duke marrë parasysh aspektet e nevojshme 
kontraktuale dhe rregulluese. Në periudhë afatgjatë pritet një ndikim i lartë pozitiv. 

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

 
Në përgjithësi, përmirëson qasjen dhe cilësinë e shërbimeve të administratës publike, si dhe 
shkëmbimin e informacionit përkatës. 

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi 
gjithëpërfshirës të performancës. 

 
Ky aktivitet do të përcaktojë masën në të cilën zbatimi i Planit është në rrugën e duhur dhe 
nëse nevojiten korrigjime. Ai do të ofrojë informacion të dobishëm për të mbështetur 
vendimet në lidhje me menaxhimin e operacioneve dhe ofrimin e shërbimeve. 

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe blerja e 
kontenierëve të rinj shtesë. 

 

Ky aktivitet i paraprin përmirësimit të cilësisë së peizazhit. 
Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin 
e mbetjeve të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e largëta rurale 

 

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (përfshirë edhe monitorimin)  Ky aktivitet sjell ndikim të drejtpërdrejtë pozitiv dhe është i dobishëm për peizazhin rural. 

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kap. 30,000 Mg/vit)  
Stacioni i transferimit të mbetjeve është një strukturë e nevojshme, e cila në mënyrë indirekte 
ofron përmirësim të cilësisë së peizazhit. 

Aspekte Financiare 

Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të plotë me 
parimin "ndotësi paguan" si dhe me përkufizimet e dhëna në plan. 

 
Ky është një ushtrim shumë kompleks që do të hyjë realisht në veprim kur tarifat e propozuara 
dhe skemat financiare të vendosen siç duhet. E fundit por jo më pak e rëndësishme, një skemë 
e mirë e tarifave shkon krah për krah me aktivitetet për mbrojtjen e peizazhit. 

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë 
rehabilitimin, operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në 
bashkëpunim me INF dhe partnerët lokalë. 

 
Ky aktivitet do të sigurojë fondet e nevojshme për një zbatim të suksesshëm të Planit, në 
drejtim të reduktimit të ndikimeve negative tek peizazhi. 

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe 
sensibilizuese përmes rezultateve të indikatorëve të performancës 

 
Përpjekjet e bëra deri tani duhet të institucionalizohen. Kjo gjë do të sjellë rezultate e duhura 
drejt synimit për mbrojtjen e peizazhit. Kjo do të sjellë impakt pozitiv afatgjatë. 

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve 
(qytetarë, biznese, shkolla, industri, etj.) 

 
Edukimi i brezit te ri është me rëndësi të madhe; është një fillim i përsosur për një rezultat të 
suksesshëm dhe sjell efekt të dukshëm pozitiv në periudhë afatmesme. 

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e 
mjedisit dhe koordinimin e masave për përmirësimin e mjedisit 

 
Lehtësimi i zgjidhjes së problemeve specifike të zhvillimit të rajonit me fokus në mbrojtjen e 
mjedisit dhe studimin e potencialit zhvillimor në të dy anët e kufirit lidhur me menaxhimin 
efektiv të burimeve të përbashkëta natyrore. 

Veprime të tjera Përtej Planit (Niveli Rajonal / Kombëtar) 

Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e Bashkisë 
Pogradec 

 
Ndikime pozitive afatgjata, me kusht që zona të zhvillohet në harmoni me elementët rrethues 
të peizazhit dhe biodiversitetit. 
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10.12 Analiza përmbledhëse e impakteve 

Plani permban nje kombinim mes aktiviteteve ‘soft’ dhe ‘hard’. Grupi i aktiviteteve ‘soft’ perfshin 
aktivitetet ne drejtimet e meposhtme: 

- Kuadri ligjor dhe institucional (kuadri rregullator lokal, ngritja e kapaciteteve, indikatorët e 
vlerësimit të cilësisë dhe vlerësimi i performancës) 

- Sistemi i menaxhimit të integruar të mbetjeve (hartimi i skemave të ndarjes së mbetjeve, 
zhvillimi i SME-ve lokale, skeme e integruar e komunikimit dhe informacionit) 

- Aspektet financiare (aplikimi i "Kontabilitetit total të kostos", përditësimi i bazës së të 
dhënave të konsumatorëve, stimulimi, rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, 
vullneti për të paguar, skemat e kujdesit social, strategjia e ngritjes së fondeve) 

- Ndërgjegjësimi i publikut dhe edukimi (krijimi i grupeve të komunitetit, paketa e edukimit 
për menaxhimin e mbetjeve, teknologji dhe skema të reja) 

- Bashkëpunimi ndër-kufitar 

Grupi i aktiviteteve ‘hard’ përfshin aktivitete që lidhen me infrastrukturën fizike që nevojitet për një 
proces efektiv të menaxhimit të mbetjeve. Këto aktivitet fokusohen si më poshtë: 

- Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve 

- Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim 

- Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm 

- Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve 

- Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve 

- Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve 

- Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të rrezikshme 

- Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin në shtëpi 

Një përmbledhje e impakteve që lidhen me planin dhe aktivitetet e propozuara, është paraqitur në 
Tabelën 30. 

 



VSM E PLMM PËR BASHKINË POGRADEC                                                                                                                                                                                  RAPORTI FINAL 
 

 

107 

Tabela 30: Përmbledhje e Impakteve 

Aktiviteti i Propozuar 
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Kuadri Ligjor dhe Institucional 

Përgatitja e kuadrit ligjor dhe rregullator lokal për menaxhimin e integruar të mbetjeve 
bashkiake. 

           

Ngritja e kapaciteteve të strukturave inspektuese në nivel bashkiak për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve. 

           

Përcaktimi i indikatorëve të vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi gjithëpërfshirës 
të performancës. 

           

Ngritja e Infrastrukturës së Integruar për Menaxhimin e Mbetjeve Bashkiake 

Rinovimi i infrastrukturës ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve dhe blerja e kontenierëve 
të rinj shtesë. 

           

Ngritja e një sistemi të ndarjes së mbetjeve në burim për konsumatorët urbanë, ruralë dhe të 
mëdhenj (zbatimi në zonat pilot) 

           

Ngritja e skemës së kontenierëve të lëvizshëm për mbledhjen dhe transportimin e mbetjeve 
të ndërtimit dhe / ose mbetjeve në zonat e largëta rurale 

           

Mbyllja e vend-depozitimit ekzistues të mbetjeve (duke përfshirë edhe monitorimin)            

Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë (kapaciteti 30,000 Mg / vit)            

Modernizimi i flotës së mbledhjes së mbetjeve, për një efektivitet më të lartë të transportit 
të mbetjeve (në gjithë territorin e bashkisë). 

           

Ngritja e skemave efektive për mbledhjen e ndarë të mbetjeve të rrezikshme (të ngjashme 
me skemat e reduktimit të mbetjeve) 

           

Ngritja dhe zbatimi i skemave pilote për riciklimin dhe kompostimin në shtëpi sipas skemave 
pilot të rekomanduara në plan. 

           

Sistemi i Integruar i Mbetjeve 

Hartimi i zbatimit të skemave të ndarjes së mbetjeve dhe arritja e marrëveshjeve me 
bizneset e mëdha dhe njësitë administrative. 

           

Zhvillimi i SME-ve lokale për materialet e riciklueshme përmes zgjerimit të skemave të 
riciklimit në shtëpi dhe kompostimit 
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Ngritja e një skeme transparente dhe të integruar të komunikimit dhe informacionit në gjithë 
territorin e Bashkisë Pogradec (skema e mbetjeve & largimit të tyre, mbetjet e rrezikshme, 
publiciteti etj.)  

           

Aspekte Financiare 

Aplikimi vjetor i "Kontabilitetit total të kostos" dhe përditësimi i bazës së të dhënave të 
konsumatorëve drejt mbulimit total dhe uljes së kostos së operimit (sidomos kostoja e 
depozitimit të mbetjeve në landfillin e Maliqit). 

           

Caktimi i stimujve për minimizimin, riciklimin dhe kompostimin e mbetjeve duke aplikuar 
reduktimin e tarifave për konsumatorët e përfshirë në programet e minimizimit të mbetjeve 
(përfshirë mbetjet e ndërtimit & shkatërrimit). 

           

Rishikimi dhe përmirësimi i tarifave të biznesit, në përputhje të plotë me parimin "ndotësi 
paguan" si dhe me përkufizimet e dhëna në plan. 

           

Vlerësimi i vullnetit për të paguar dhe ngritja e kujdesit social për grupet vulnerabël në lidhje 
me tarifën e mbetjeve nëpërmjet skemave të përfshirjes së komunitetit. 

           

Strategjia e ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM (përfshirë rehabilitimin, 
operimin, investimet në infrastrukturë, edukimin, etj.) në bashkëpunim me INF dhe 
partnerët lokalë. 

           

Ndërgjegjësim dhe Edukim i Publikut në bashkëpunim me OSHC-të 

Krijimi i grupeve të përhershme të komunitetit në fushata lobuese dhe sensibilizuese përmes 
rezultateve të indikatorëve të performancës 

           

Përgatitja dhe shpërndarja e Paketës së Edukimit për Menaxhimin e mbetjeve (qytetarë, 
biznese, shkolla, industri, etj.) 

           

Zhvillimi i teknologjive të reja dhe skemave të aplikuara drejt prodhimit të energjisë me 
ndikim në ndryshimet klimatike. 

           

Inisiativat Ndërkufitare 

Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional dhe ndër-kufitar për monitorimin e mjedisit dhe 
koordinimin e masave për përmirësimin e mjedisit 

           

Veprime të tjera Përtej Planit (Niveli Rajonal / Kombëtar) 

Rehabilitimi i ‘hotspot’-eve industriale të identifikuara në territorin e Bashkisë Pogradec            

 

 



VSM E PLMM PËR BASHKINË POGRADEC                                                                               RAPORTI FINAL 
 

 

109 

Rritja e parandalimit të mbeturinave dhe përgatitja për ripërdorim, e ndjekur nga riciklimi, kanë 
potencial për të dhënë impakte të mëdha pozitive në të gjithë sektorët mjedisore. Kur materialet 
hidhen për asgjësim, ekziston një kërkesë e vazhdueshme për prodhimin primar pasi, përgjithësisht 
kërkohen materiale të reja për të zëvendësuar ata që asgjësohen. 

Ne tabele vihet re qarte qe pjesa me e madhe e aktiviteteve te propozuara sjellin impakte pozitive te 
shkalles se larte, ose te ulet per te gjithe sektoret ku eshte kryer analiza e impakteve. 

Sikurse pritet, aktivitetet e karakterit ‘soft’ kane qe te gjitha impakte pozitive. 

Disa aktivitete te karakterit ‘hard’ kane impakte negative ne nje shkalle te ulet. Ketu duhet theksuar 
se impaktet negative lidhen me vetem disa elemente te vecante te aktivitetit dhe jo me aktivitetin ne 
teresi. Keto impakte jane identifikuar ne tabele per secilin aktivitet, nderkohe qe zbatimi i masave 
zbutese perkatese do te beje te mundur zbutjen / eliminimin e tyre. 

Aktivitetet qe lidhen dhe ndikojne ne te gjithe sektoret e analizes jane “Caktimi i indikatorëve të 
vlerësimit të cilësisë dhe kryerja e një vlerësimi gjithëpërfshirës të performancës” dhe “Strategjia e 
ngritjes së fondeve për mbulimin e plotë të PLMM…”. Keto aktivitete kane ndikim pozitiv në të gjithë 
sektorët mjedisorë. 

Edhe aktivitetet qe parashikojne: hartimin e kuadrit rregullator ne nivel lokal, krijimin e grupeve te 
komunitetit per lobim dhe ndergjegjesim si dhe kompleti edukativ për menaxhimin e mbetjeve, lidhen 
me pjesen me te madhe te sektoreve (9 nga 11 sektore) dhe ndikojne pozitivisht. 

Aktivitetet qe lidhen dhe ndikojne ne numrim me te ulet te sektoreve te analizes jane “Krijimi i një 
skeme transparente dhe të integruar të komunikimit dhe informacionit…”, “Vlerësimi i vullnetit për të 
paguar dhe ngritja e kujdesit social për grupet vulnerabël….” dhe “Zhvillimi i teknologjive të reja dhe 
skemave të aplikuara drejt prodhimit të energjisë me ndikim në ndryshimet klimatike”. Arsyeja per 
kete ka te beje me vete natyren e aktiviteteve dhe fokusin specifik te tyre, si dhe grupin e synuar te 
mirepercaktuar, sidomos ne rastin e dy aktiviteteve te para. 

Persa i perket aktiviteteve qe pritet te kene ndikime negative ne shkalle te ulet, mund te vecohet 
“Ndërtimi i Stacionit të Transferimit të Mbetjeve në Çërravë” i cili pritet e sjelle ndikime te uleta 
negative ne 4 sektore, dhe “Krijimi i skemave efektive për grumbullimin e ndarë të mbetjeve të 
rrezikshme” qe pritet te kete ndikime negative te uleta ne 3 sektore. Sikurse u thesua me siper, keto 
ndikime lidhen kryesit me elemente specifike te aktivitetit dhe kerkojne zbatimin e masave zbutese 
perkatese. 

Ne kendveshtrimin e lidhjes se sektoreve te analizes me aktivitetet e propozuara, vihet re se sektoret 
qe ndikohen me teper jane biodiversiteti, popullsia dhe shendeti, toka, dhe transporti & 
infrastruktura. Ne tabele duket qarte se ndikimet jane ne nje mase te madhe pozitive. Kjo eshte ne 
linje edhe me objektivat e zhvillimit ku fokusi eshte zhvillimi i nje sistemi te qendrueshem te 
menaxhimit te integruar te mbetjeve, mbrojtja e mjedisit dhe burimeve te tjera natyrore dhe 
permiresimi i cilesise se jetes se komunitetit. 

Sektori i Burimeve të Energjisë së Rinovueshme eshte sektori qe ndikohet me pak nga aktivitetet e 
propozuara. Shkaku per kete, sic eshte theksuar edhe me pare, eshte fakti se vete Plani nuk 
parashikon aktivitete / projekte ne kete sektor, megjithese BER lidhet direkt me objektiven 
strategjike nr. 4 te Planit. Keshtu qe, eshte e nevojshme qe ne te ardhmen, ky sektor te pasurohet 
me tej me aktivitete specifike. 

10.13 Impaktet Kumulative dhe Sinergjike 

Impaktet kumulative dhe sinergjike në lidhje me strukturat e menaxhimit të mbetjeve janë specifike 
për një vend të caktuar. Kjo nënkupton se këto struktura duhet të lidhen ngushtë me planifikimin e 
përdorimit të tokës dhe konsideratat mjedisore. Pozicionimi i strukturave të duhura te grumbullimit 
të mbetjeve në zonat e caktuara për këtë qëllim do të sillte ndikime pozitive kumulative në aspektin 
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e aksesimit, duke qenë afër një rrjeti strategjik rrugor dhe infrastrukturës së nevojshme ndihmëse, 
ndërkohë që duhet patur parasysh që vendodhja e tyre të jetë larg zonave kryesore të banimit. 
Realizimi i një studimi mbi përzgjedhjen e vendodhjes së strukturave është një domosdoshmëri. 
Studimi duhet të pasohet edhe nga një vlerësim i ndikimit në mjedis për të identifikuar, matur dhe 
zbutur çdo ndikim potencial.  

Përfitimet relative që rrjedhin nga aktivitetet e propozuara, të cilat parashikohen të realizohen në 
nivele të ndryshme të hierarkisë së mbetjeve lidhen me njëri-tjetrin. Rritja e normave të riciklimit 
dhe rikuperimit do të sjellë një ulje të ndikimeve pozitive mjedisore që vijnë nga ripërdorimi i 
mbetjeve, pasi ndikimet pozitive si pasojë e reduktimit të kërkesave të përgjithshme për materiale. 
LPLMM bazohet në parimet e hierarkisë së mbetjeve dhe për këtë arsye kërkon të promovojë 
parandalimin e tyre dhe përgatitjen për ripërdorim, të pasuar këto nga nga riciklimi dhe llojet e tjera 
të rikuperimit, përfshirë edhe rikuperimin e energjisë. Kjo gjë duhet adresuar atëherë kur hartohen 
masa që lidhen me draftimin e politikabe, apo caktimin e stimujve, në mënyrë që të mos stimulohen 
aktivitetet që korrespondojnë me shkallët më të ulëta në hierarkinë e mbeturinave në dëm të atyre 
më të larta. Masat e duhura duhet të merren së bashku me iniciativat educative, me qëllim që të 
theksohen më tepër përfitimet që vijnë nga procesi i të ndarjes së mbetjeve, dhe që vijon më pas me 
riciklimin. 

Ndikimet e një natyre të caktuar kanë të ngjarë të jenë kumulative, përveçse kur ato janë të tilla që 
karakteri i tyre ka gjasa të çojë drejt një forme të "saturimit" në ndikim. Në teori, nëse një numër i 
caktuar i strukturave të menaxhimit të mbetjeve ndodhen afër njëra-tjetrës, ndikimi shtesë i një 
strukture tjetër, për shembull në peizazh, mund të jetë minimal. Megjithatë, për të arritur në këtë 
pikë, do të duhet të grumbullohen së bashku një numër i madh strukturash menaxhimi. 

Për sa i përket kombinimit të ndikimeve në të gjithë zonat që preken, nuk është e qartë se si një 
formë e ndikimit kompenson, në një farë mënyre, një formë tjetër të ndikimit. 

Për këto arsye, të gjitha ndikimet e analizuara duket se janë kumulative. 

Ndikimet sinergjike shkaktohen aty ku ndotësit specifikë (efekti i të cilëve është i kufizuar në rast se 
këta ndotës çlirohen të izoluar), emetohen në kombinim me njëri-tjetrin, dhe për shkak të 
kombinimit, ndikimi i tyre është zmadhuar (efekti mund të ndodhë edhe në kahun e kundërt). Mund 
të ketë sinergji mes ndikimeve mbi trashëgiminë kulturore dhe atyre mbi peizazhin, në kuptimin që i 
njëjta aktivitet mund të ndikojë tek të dyja këto fusha. Megjithatë, përtej kësaj (nëse ka nevoje, kjo 
gjë mund të konsiderohet si një efekt sinergjik), efektet sinergjike nuk janë identifikuar si të 
konsiderueshme. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të gjenerohen efektet e tilla. Për shembull, nëse 
strukturat e menaxhimit të mbetjeve vendosen shumë pranë, efektet sinergjike nga ndotësit 
atmosferikë mund të rezultojnë në përkeqësimin e mëtejshëm të cilësisë së ajrit në zonë, gjë që ngre 
çështje të tjera që lidhen me shëndetin publik. 

Efektet sinergjike që lidhen me menaxhimin e mbetjeve nuk janë identifikuar gjerësisht në literaturë, 
por siç është përmendur më lart, kjo nuk do të thotë se ato nuk mund të gjenerohen, apo se nuk 
mund të shfaqen efekte, të cilat akoma nuk janë identifikuar. Natyra e efekteve sinergjike është e 
tillë që ata nuk janë gjithmonë të lehtë për t’u identifikuar apo kuptuar. 
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11 Masat Zbutëse 
Ky seksion percakton udhezimet dhe masat zbutëse per te siguruar arritjen e objektivave te 
rendesishem mjedisore ne fushat e vecanta. Duke zbatuar udhezimet e pergjithshme dhe masat 
zbutese, ndikimet negative te pershkruara më sipër do te parandalohen dhe do te sigurohet arritja e 
objektivave mjedisore.  

Eshte e rendesishme te theksohet se lista e masave zbutëse e dhene me poshte nuk eshte shteruese. 
Masa me te detajuara ne aspektin e permbajtjes dhe analizes do te duhet te pergatiten si pjese e 
VNM-ve individuale per çdo projekt specifik te Planit. 

Në përcaktimin e masave lehtësuese për të zvogëluar ndikimet negative të mundshme direkte 
dhe/ose indirekte që rrjedhin nga aktivitetet dhe strukturat e menaxhimit të mbetjeve, është 
përdorur shkalla e mëposhtme hierarkike: 

 Parandalimi i ndikimeve sa më shumë që të jetë e mundur duke hartuar ose duke përdorur 
masa parandaluese; 

 Reduktimi i ndikimeve sa më shumë të jetë e mundur duke përdorur masa parandaluese për 
të minimizuar efektet; 

 Kompensimi i ndikimeve për efektet e pashmangshme që nuk mund të reduktohen më tej; 

 Fuqizimi i efekteve për të identifikuar mundësitë se si mund të përfshihet përmirësimi në 
skemat ku efektet janë neutralizuar. 

Ndikimet negative të lokalizuara lidhen me planifikimin, ndërtimin dhe funksionimin e strukturave të 
menaxhimit të mbetjeve, të cilat përfshijnë zënien e tokës, ndikimet mbi biodiversitetin, popullsinë 
dhe shëndetin, shfrytëzimin e burimeve, trashëgiminë kulturore, peizazhin etj. Zbutja e këtyre 
ndikimeve negative në rrethana të tilla duhet të merret në konsideratë nga autoritetet e planifikimit 
gjatë punës për përzgjedhjen e vendit ku do të pozicionohen strukturat. Kur zbutja e ndikimeve 
negative nuk është e mundur, duhet të zbatohen përmirësimet kompensuese siç janë restaurimi i 
habitateve dhe masat e tjera kompensuese.  

Zbutja e ndikimeve operacionale duke përfshirë ndikimet në cilësinë e ajrit, burimet ujore dhe 
ndotjen e tokës duhet të trajtohen si rezultat i kushteve planifikuese/mjedisore brenda lejeve 
specifike. Kushte të tilla duhet të jenë mjaft të rrepta për të zbutur ndikimet në sektorë të ndryshëm 
mjedisorë. 

11.1 Biodiversiteti 

Si udhëzim i përgjithshëm theksohet nevoja për konsultime të hershme me Ministrinë e Turizmit dhe 
Mjedisit (MTM) dhe agjencinë e saj të mjedisit dhe zonave të mbrojtura. Kjo është veçanërisht e 
rëndësishme kur planifikohen struktura të reja dhe eliminon ato praktika, të cilat në të kaluarën kanë 
rezultuar me ndikime të pakthyeshme në zonat e mbrojtura dhe me shkelje të legjislacionit. 

Zbutja e ndikimeve negative mbi biodiversitetin mund të arrihet më së miri përmes lëvizjes drejt 
majës së hierarkisë së mbetjeve. Në të gjithë sektorët, rritja e parandalimit të mbetjeve (duke 
përfshirë ripërdorimin), përgatitja për ripërdorim dhe riciklimi kanë potencial për të sjellë ndikime të 
mëdha pozitive. 

Megjithatë, nëse kjo nuk mund të arrihet, një alternativë është të merren parasysh kompensimet për 
biodiversitetin, të cilat mund të përfshijnë restaurimin e habitatit. Për të zbutur ndikimet e 
drejtpërdrejta tek biodiversiteti, të cilat lidhen me struktura specifike, vendndodhjet e këtyre 
strukturave duhet të zgjidhen duke marrë në konsideratë ndikimet teke biodiversiteti – 
përgjithësisht, kjo është një çështje që duhet të shqyrtohet nga bashkia gjatë procesit të planifikimit. 

Praktikat e mira të menaxhimit të përditshëm të janë thelbësore për të zbutur ndikimet e mundshme 
negative tek biodiversiteti. 

Ne integrimin hapesinor te infrastruktures se parashikuar, duhet te shmanget nderhyrja e projekteve 
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ne zonat me karakteristika te çmuara natyrore. Shqyrtimi i udhezimit do te lehtesoje ruajtjen e 
llojeve dhe karakteristikave te vlefshme natyrore.  

Ne integrimin hapesinor te infrastruktures se menaxhimit të mbetjeve, duhet te shmanget nderhyrja 
e projekteve ne zonat e mbrojtura. Nese aktivitetet ne zona te tilla nuk mund te shmangen, dhe nese 
kjo eshte e lejuar ne baze te aktit per mbrojtjen e nje zone te caktuar, duhet te merren parasysh 
udhezimet, bazat dhe kushtet per ruajtjen e zonave natyrore, te cilat jane ne regjim mbrojtjeje, te 
miratuar me aktet përkatëse të mbrojtjen. Shqyrtimi i udhezimit do te lehtesoje mbrojtjen e zonave 
te mbrojtura.  

Ne integrimin hapesinor te infrastruktures se menaxhimit të mbetjeve, nderhyrja e projekteve ne 
zonat e Natura 2000 duhet te shmanget. Shqyrtimi i udhezimit do te lehtesoje mbrojtjen e lidhjes 
dhe integrimit te zonave te Natura 2000. 

Duke supozuar se të gjitha mbetjet e lëngëta menaxhohen përmes një impianti trajtimi biologjik para 
se të shkarkohen, nuk ka gjasa të ketë ndikime negative në biodiversitet. 

Është e rëndësishme të garantohet që shërbimi i ri sipas kërkesës, si dhe lehtësia e përdorimit dhe 
disponueshmëria e tij, të komunikohen në mënyrë të qartë dhe efektive për të gjithë aktorët e 
komunitetit, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe garantimit se sistemi do të mirëpërdoret, 
duke reduktuar incidentet e hedhjes së mbetjeve në zonat me biodiversitet të ndjeshëm.  

11.2 Popullsia dhe Shëndeti i Njeriut 

Të gjithë banorët duhet të informohen qartë dhe në mënyre efektive në lidhje me sistemin e 
grumbullimit, dhe të kuptojnë rolin e tyre në proces duke përfshirë ditën e caktuar kur kërkohet të 
sjellin materialet për riciklim, në mënyrë që të zvogëlohet ndikimi i mundshëm nga qeset plastike 
dhe mbetjet e tjera që qëndrojnë në rrugë për periudha të gjata kohore. 

Banorët duhet të jenë pjesë e skemave të detyrimit për zbatim të rregulloreve, me qëllim që të 
menaxhojnë ndikimet e mundshme në hapësirën publike. 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm është të punohet ngushtë me komunitetin dhe grupet e organizatat 
përkatëse të komunitetit për të siguruar që të gjithë sektorët e komunitetit janë në gjendje të marrin 
pjesë në mënyrë efektive në skemën e riciklimit, dhe të sigurojnë asistencë, aty ku ajo kërkohet. 

Shëndeti publik do të garantohet me anë të: 

 Kontrollit të pluhurit gjatë aktiviteteve të ndërtimit dhe gjatë transportit të materialeve të 
ndërtimit duke përdorur spërkatje me ujë të rrjedhëshëm nga autobotet (jo me spërkatje me 
pika të imëta), 

 Trajtimit të duhur të mbetjeve të ngurta të përhapura gjatë transportit dhe ruajtjes, 

 Kërkesave të sigurisë së mbledhjes dhe ruajtjes së mbetjeve të ngurta për të parandaluar 
kundërmimin, 

 Larjen dhe dezinfektimin e automjeteve pas depozitimit të materialeve mbetje në stacionin e 
transferimit të mbetjeve,  

 Kontrollin periodik të parazitëve në vend grumbullime, vend depozitim dhe STM, 

 Përdorimin e mbulimit ditor ose të vazhdueshëm mbi sektorin gjatë funksionimit për të 
parandaluar kundërmimin, 

 Parandalimin e praktikave të djegies së mbetjeve. 

Përsa i përket masave zbutëse për aromat e këqija, këto masa duhet të përfshijnë:  

 Të gjithë kontenierët në qytet dhe në qëndra të tjera të banuar do të jenë me kapak të lehte 
(plastik) dhe me hermecitetin me të lartë të mundshem, 

 Duhet të hartohet një program për të garantuar se kontenierët dezinfektohen rregullisht; 

 Te gjitha makinat teknologjike duhet të sigurojnë hermeticitet; 

 Mbetjet duhet të hiqen dy herë në ditë në qytet dhe se paku nje here ne dy ditë në qëndrat 
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administrative, 

 Garantimin e një procedure për monitorimin e regjistrimit dhe raportimit të të dhënave, 

 Garantimin e një procedure për marrjen dhe përgjigjen e ankesave të publikut, 

 përgatitjen e një plani reagimi ndaj kushteve të cilat mund të çojnë në probleme të erёra tё 
kёqia ose problemeve potenciale, 

 të vihet theksi në analizimin përpara pranimit dhe në refuzimin e mbetjeve specifike, duke 
garantuar që mbetjet e refuzuara të transportohen dhe trajtohen në përputhje me legjislacionin, 

 kur kundërmimi të shndërrohet në një problem në disa raste dhe të ketë ankesa nga banorët aty 
pranë, operatori i STM do të përdorë masat e nevojshme të uljes për të adresuar këtë problem. 
Këto përfshijnë, veç të tjerash, mbulim dhe ngjeshje të përmirësuar të mbeturinave dhe 
përdorimin e sprucatorëve. 

11.3 Ndryshimet Klimatike 

Zbatimi i masave për të arritur objektivat e Planit duhet të marrë parasysh të ashtuquajturat 
objektiva indikative për të reduktuar emetimet e gazrave serrë, të cilat janë të përcaktuara deri në 
vitin 2020 në SKZHI II për Reduktimin e Emetimeve të Gazrave Serrë. 

Projektet specifike të Planit duhet të hartohen në një mënyrë të tillë që të sigurojnë një përdorim 
efektiv të burimeve, që do të thotë se ndjeshmëria e infrastrukturës së parashikuar ndaj 
ndryshimeve klimatike, fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive antropogjenike duhet të vërehet siç 
duhet. Kjo do të thotë se kur planifikohet infrastruktura, duhet të merren në konsideratë masa nga 
vlerësimet e rreziqeve, të cilat do të rrisnin elasticitetin e infrastrukturës ndaj ndryshimeve klimatike 
në mënyrën e duhur, veçanërisht në lidhje me reshjet, përmbytjet, temperaturat e larta dhe valët e 
të nxehtit, thatësirat dhe stuhitë. 

Në shumë raste do të jetë e vështirë për të shmangur ndikimet e ndryshimit të klimës në nivelin e 
strukturave individuale të menaxhimit të mbetjeve, ndikime që shkaktohen nëpërmjet shkarkimeve 
direkte në ajër të GHG-ve. Megjithatë, mund të ketë disa mundësi për të përmirësuar efektivitetin e 
rikuperimit të materialeve për riciklim nga mbetjet e strukturave menaxhuese. 

Në linjë me objektivat e planit, mbetjet duhet të trajtohen ose të rikuperohen sa më afër që të jetë e 
mundur pikes së origjinës, për të zvogëluar distancën e përgjithshme të lëvizjes së mbetjeve. Kjo 
zvogëlon sasinë e emetimeve të GHG. 

Potencial i mëtejshëm për reduktimin e ndikimeve të ndryshimeve klimatike ekziston edhe duke 
synuar materiale të veçanta që dihet se kanë një ndikim të konsiderueshëm. Kështu, rritja e normës 
së veçimit të materialeve platike nga pjesa tjetër e mbetjeve - qoftë në anë të rrugës, ose nëpërmjet 
përdorimit të ndonjë forme të para-trajtimit, siç ndodh në një impiant TMB - do të rezultonte në 
reduktimin e ndikimeve të ndryshimit të klimës. 

Për të arritur objektivin mjedisor në lidhje me përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, duhet të 
sigurohen si më poshtë:  

 në terma afatgjatë, infrastruktura e menaxhimit të mbetjeve, brenda territorit të bashkisë duhet 
të jenë më pak e ndjeshme ndaj pasojave të reshjeve ekstreme;  

 gjatë planifikimit të çdo strukture të re apo zgjerimi të strukturave ekzistuese, duhet të kryhet 
një analizë ndjeshmërie e infrastrukturës së parashikuar në kushtet ekstreme të motit , dhe në 
bazë të rezultateve të saj, duhet të përgatitet një plan masash për të reduktuar në mënyrë të 
përhershme pasojat e këtyre fenomeneve;  

 zbatimi i masave për të reduktuar ndjeshmërinë e infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve 
ndaj kushteve ekstreme të motit duhet të bëhet një detyrë qëndrore e autoriteteve përkatëse 
menaxhuese, dhe qëllimi i zbatimit të këtyre masave duhet të bazohet sidomos në reduktimin e 
dëmit të shkaktuar për përdoruesit e kësaj infrastrukture të ndjeshme ndaj motit; 

 duhet të shtohet në Plan një masë që lidhet me hartimin e udhëzimeve, metodologjisë dhe 
procedurave të mbledhjes së informacionit mbi kushtet ekstreme të motit, si dhe për 
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planifikimin dhe zbatimin e masave për të reduktuar ndjeshmërinë e infrastrukturës së 
menaxhimit të mbetjeve ndaj kushtet ekstreme të motit.  

11.4 Ndotja e Tokës 

Duke menaxhuar mbetjet në përputhje me hierarkinë, ndikimet negative, kryesisht të lidhura me 
prodhimin primar, mund të zbuten. Në të gjithë sektorët, rritja e parandalimit të mbetjeve (duke 
përfshirë edhe ripërdorimin), përgatitja për ripërdorim dhe riciklimi kanë potencial për të sjellë 
ndikime të mëdha pozitive..  

Kur kjo nuk është e mundur, mund të merren parasysh përmirësimet kompensuese, siç është 
mbrojtja e mëtejshme e tokave ligatinore. 

Duke supozuar se të gjitha mbetjet e lëngëta menaxhohen përmes një impianti trajtimi biologjik para 
se të shkarkohen, nuk ka gjasa të ketë ndikime negative tek toka. 

Mënyra më e mirë për të zbutur ndikimet lokale mbi tokën është garantimi se kushtet në lejen 
mjedisore përkatëse janë mjaft rigoroze. 

Me qëllim që të shmangim ndotje e tokës nga agjente fizike (plastike, qel, kanaçe, mbetje metalore) 
dhe nga substanca kimike të rrezikshme si katranet, karburantet, vajrat dhe ujërat e mbetjeve të 
katranit (rrjedhjet) nevojiten të merren masat si më poshtë: 

 Të gjithë automjetet dhe kontenierët do të mirëmbahen dhe pastrohen në stacionin e 
transferimit të mbetjeve, 

 Platformat dhe kontenierët do të mirëmbahen me riparime dhe në gjendje të pastër e të 
rregullt, 

 Rrugët hyrëse do të mbahen të hapura gjatë dimrit, 

 Shmangia e materialeve depozituese dhe mbetjeve në tokë pasi kjo mund të kontribuojë në 
infiltrim pas rasteve të shirave, 

 Të gjitha plehrat e shpërndara dhe të fryra prej erës apo jashtë stacionit të transferimit të 
plehrave duhet të mblidhen nga operatorët në fund të ditës. 

 Menaxhimi i substancave të rrezikshme dhe toksike (të tilla si vajrat minerale, vajrat industriale, 
bitumi, etj) duhet të trajtohet nga punonjës të trajnuar të STM, 

 Menaxhimi i duhur i mbetjeve në përputhje me legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve, 

 Materiale inerte ose materiale të tjera të përshtatshme të mjaftueshme në vatër për mbulimin 
çdo ditë të mbetjeve,  

 Punësimin e personalit të trajnuar, 

 Kontrollin e shëndetit dhe sigurisë në punë për punëtorët. 

11.5 Uji 

Ndikimet mbi burimet ujore dhe cilësinë e ujit mund të zbuten më së miri përmes trajtimit të 
mbetjeve në majën më të lartë të mundshme të hierarkisë. Në të gjithë sektorët, rritja e 
parandalimit të mbetjeve (duke përfshirë edhe ripërdorimin), përgatitja për ripërdorim dhe riciklimi 
kanë potencial për të sjellë ndikime të mëdha pozitive. 

Kur kjo nuk është e mundur, mund të merren parasysh përmirësimet kompensuese, siç është krijimi 
i ligatinave. Këto ka më shumë gjasa të zhvillohen në përgjigje të landfillit të ri të propozuar. 

Garantimi se kushtet në lejen mjedisore përkatëse janë mjaft rigoroze duket se është mënyra më e 
mirë për të zbutur ndikimet lokale mbi burimet ujore dhe cilësinë e ujit. 

Gjithashtu, është e rëndësishme të garantohet se të gjitha kompostet që derivojnë nga mbetjet 
përputhen me standardet, si dhe të monitorohet përdorimi i tyre në token bujqësore. 

Duke supozuar se të gjitha mbetjet e lëngëta menaxhohen përmes një impianti trajtimi biologjik 
para se të shkarkohen, nuk ka gjasa të ketë ndikime negative në cilësinë e ujit.  
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Masat specifike përfshijnë: 

 Fshirje e përditshme, sipas grafikut, të rrugëve dhe shesheve të qytetit dhe fshatrave anës 
liqenit; 

 Larje e përditshme dhe dizinfektim i konteniereve; 

 Larje e përditëshme e makinave teknologjike në STM; 

 Pastrim dhe larje e perditeshme e platformës se STM ; 

 Grumbullim me frekuence se paku nje here ne dite (për Qytetin) dhe nje here në dy ditë për 
zonat e tjera, të plehrave nga kontenieret.  

 Pastrimi i anës së Liqenit në Udënisht, vija bregliqenore nga fshati Lin në hyrjen veriore të 
Pogradecit. 

 Pastrimi dhe mirembajtja e tributarëve të cilët derdhen ne Liqen (5 tributare të Hudenishtit, 2 
tributarë që përshkojnë qytetin, dy rrjedha ujore ne Buçmias dhe një përrua në Çërravë) 

11.6 Trashëgimia Kulturore 

Zhvillimi i infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve mund të ndikojë të njësitë dhe zonat kulturore, 
veçanërisht në aspektin e degradimit të karakteristikave të peizazhit të rrethinave të njësive të 
trashëgimisë kulturore, dëmtimit të objekteve të trashëgimisë kulturore, si dhe shkatërrimit të 
mbetjeve arkeologjike nga vibrimet gjatë ndërtimit të strukturave të cilat mund të shkaktojnë dëme 
në objektet e trashëgimisë kulturore. Për të shmangur këto ndikime, duhet të merren parasysh si më 
poshtë:  

 Prioritet është mos vendosja e infrastrukturës së re (përfshirë edhe rrugët lidhëse) në zonat e 
trashëgimisë kulturore. Duhet të ruhet sidomos integriteti dhe tiparet e peizazheve kulturore, 
zonave të ndikimit të trashëgimisë arkitektonike dhe mbetjeve arkeologjike.  

 Në kuadër të ruajtjes së mbetjeve arkeologjike dhe/ose zonave të trashëgimisë kulturore, 
aktivitetet në mjedis konsiderohen akte destruktive (p.sh. gërmimi). Do të duhet të kryhen 
hulumtime të shumta paraprake, rezultatet e të cilave do të duhet të merren parasysh kur të 
përcaktohet vendosja e infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve. Gjithashtu do të duhet të 
zbatohen masat për të ruajtur mbetjet arkeologjike dhe/ose zonat e trashëgimisë kulturore.  

 Zbulimet e një rëndësie të madhe mund të kërkojnë ndryshimin e punëve përgatitore (projektit) 
për një detyrë të veçantë. Në rast të zbulimit të gjetjeve apo mbetjeve arkeologjike, do të 
njoftohet menjëherë autoriteti përkatës. Zona më pas do të studiohet dhe mundësisht do të 
rrethohet; duke mos lejuar asnjë zhvillim të mëtejshëm në atë zonë derisa çështja të zgjidhet 
sipas procedurave të përcaktuara.  

 Me integrimin e infrastrukturës së parashikuar në mjedis, përmirësimet brenda korridoreve apo 
strukturave ekzistuese kanë përparësi mbi ndërtimet e reja.  

 E gjithë puna e ndërtimit do të jetë e kufizuar brenda korridorit të punimeve. Në rast se 
nevojiten më shumë hapësira ose aktivite të lidhura me ndërtimin jashtë korridorit të punimeve, 
do të informohen paraprakisht autoritetet përkatëse.  

11.7 Transporti dhe Infrastruktura 

Masat zbutëse përfshijnë: 

 Aty ku është e mundur, sistemet e grumbullimit të mbetjeve duhet të modelohen për të 
mbledhur rryna të shumëfishta të mbetjeve, duke zvogëluar kështu numrin e përgjithshëm të 
automjeteve të kërkuara.  

 Sigurimi i efektivitetit maksimal në të gjitha lëvizjet e automjeteve për të zvogëluar kështu 
lëvizjet e kërkuara në total. Aty ku impiantet funksionojnë me orar të zgjatur, kufizimet në 
depozitimin e mbetjeve në impiant do të minimizojnë zhurmën nga lëvizjet e automjeteve jashtë 
orarit të zakonshëm të punës.  
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 Duhet të merret në konsideratë përdorimi i karburanteve ose teknologjive alternative për 
makineritë e mbledhjes së mbetjeve, me qëllim që përdorimi i këtyre makinerive të bëhet më i 
qëndrueshëm. 

 Duhet të garantohet që të gjitha shërbimet e reja të ofruara në terren të komunikohen në 
mënyrë të qartë dhe efektive për të gjithë aktorët e komunitetit, me qëllim që të sigurohet 
kryerja e këtyre shërbimeve, dhe për rrjedhojë të zvogëlohet numri i udhëtimeve të makinave që 
grumbullojnë mbetjet. 

11.8 Cilësia e Ajrit 

Ka një potencial për zbutjen e ndikimeve të ndotjes së ajrit nga menaxhimi i mbetjeve nëpërmjet 
rritjes së riciklimit dhe parandalimit të mbetjeve. Përfitimet lokale që lidhen me iniciativat për 
parandalimin e mbetjeve, janë të konsiderueshme. 

Për më tepër, rritja e riciklimit të mbetjeve organike ka gjasa të zvogëlojë ndikimet në ndotjen e ajrit. 

Përdorimi i TMB mund të lejojë gjithashtu zbutjen e ndotjes lokale të ajrit dhe të ndikimeve në 
shëndetin e njerëzve, ndikime të cilat lidhen me aktivitetet e asgjësimit të mbetjeve. 

Zbutja e ndikimeve në cilësinë e ajrit ndikohet gjithashtu nga lloji i pajisjeve të instaluara të 
reduktimit si dhe nga kushtet e shkarkimit të çdo emetimi. 

Duhet të merret në konsideratë përdorimi i karburanteve ose teknologjive alternative për makineritë 
e mbledhjes së mbetjeve, me qëllim që përdorimi i këtyre makinerive të bëhet më i qëndrueshëm, si 
dhe të reduktohen emerimet që shkaktohen nga përdorimi i tyre.  

Është e rëndësishme të garantohet që të gjitha shërbimet e reja të ofruara në terren të 
komunikohen në mënyrë të qartë dhe efektive për të gjithë aktorët e komunitetit, me qëllim që të 
sigurohet kryerja e këtyre shërbimeve, dhe për rrjedhojë të zvogëlohet numri i udhëtimeve të 
makinave që grumbullojnë mbetjet. 

11.9 Burimet e Energjisë së Rinovueshme 

"Burimet e energjisë së rinovueshme" është një temë e lidhur ngushtë me ndryshimet klimatike. Disa 
masa zbutëse në lidhje me këtë çështje mund të jenë: 

 Të gjithë sektorët kanë potencial për të kontribuar duke investuar në teknologjitë dhe politikat e 
energjisë së rinovueshme. 

 Zvogëlimi i gjurmës së karbonit përmes ndryshimeve në mënyrën e jetesës dhe të sjelljes mund 
të kontribuojë shumë në përdorimin e burimeve të energjisë së rinovueshme dhe për zbutjen e 
ndryshimeve klimatike. 

 Puna kërkimore për inovacione dhe teknologji që mund të zvogëlojnë përdorimin e tokës dhe 
gjithashtu të zvogëlojnë aksidentet nga burimet e energjisë së rinovueshme dhe rrezikun e 
konkurrencës mes burimeve të ndryshme. 

 Fuqizimi i bashkëpunimit dhe mbështetjes për zgjerimin e infrastrukturës dhe përmirësimin e 
teknologjisë për furnizim modern dhe shërbime të qëndrueshme të energjisë si një mënyrë për 
të zbutur ndryshimet klimatike dhe ndikimet e saj. 

11.10 Menaxhimi i Burimeve 

Potencialisht, proceset më efektive të shfrytëzimit të burimeve mund të çojnë në një reduktim të 
rrjedhës së materialeve ndihmëse dhe atyre të gërmuara. 

Është e rëndësishme të merret në konsideratë dërgimi i mbetjeve të grumbulluara dhe ricikluara në 
vende sa më afër të jetë e mundur, për të sgarantuar se efektet mjedisore që lidhen me 
transportimin e mbetjeve nuk i tejkalojnë përfitimet që vijnë si pasojë e reduktimit të sasisë së 
mbetjeve, e cila depozitohet në landfill. 

Promovimi dhe nxitja e parandalimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve çon në rritjen e 
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efektivitetit të burimeve. 

Gjithashtu, duhet të preferohet rikuperimi i energjisë dhe mekanizmave të tjerë të rikuperimit, 
përkundër praktikave të depozitimit në landfill. 

Rrjedhat e materialeve është një masë që pasqyron materialet fizike (burimet) të cilat mobilizohen 
për të mbështetur një ekonomi. Kështu që, parandalimi, ripërdorimi, riciklimi dhe rikuperimi i 
mbetjeve luajnë një rol të madh në krijimin e kursimeve në rrjedhat e materialeve. 

Duhet synuar zhvillimi i partneriteteve me sektorin privat për të adresuar parandalimin dhe riciklimin 
e mbetjeve në nivel lokal, gjë që mund të çojë në mundësi trajnimi dhe punësimi në të ardhmen. 

11.11 Peizazhi 

Ndikimet e planit mbi peizazhin dhe mjedisin historik i atribuohen në një masë të madhe projektimit 
të strukturave individuale të menaxhimit të mbetjeve dhe pozicionimit të vend-depozitimeve të tyre. 
Kuadri lokal i planifikimit duhet të kritik dhe të parashikojë kontrolle të mjaftueshme për të siguruar 
që çdo efekt negativ mbi peizazhin dhe mjedisin historik do të minimizohet. 

Zbutja e ndikimeve negative në këto rrethana mund të përfshijë përshtatjen e modelimit topografik 
për të pasqyruar formën specifike të tokës, mbjelljen e bimëve piezazhistike, ngritjen e gardheve dhe 
mureve mbajtës, përdorimin e duhur të materialeve mbuluese dhe trajtimet me ngjyrat përkatëse. 

Kushtet brenda lejeve të planifikimit / lejeve mjedisore mund të përfshijnë masa për të siguruar që 
restaurimi i vendodhjes, veçanërisht në rastin e landfillit, do të plotësojë peizazhin rrethues. 

Nga ana tjetër, edhe politikat në nivel kombëtar për pakësimin e sasisë së mbetjeve (për shembull 
nëpërmjet detyrimit për zbatim të legjislacionit përkatës, ofrimit të koshave specifikë, etj.), mund të 
ndihmojnë në këtë drejtim, pasi mbetjet në vetvehte shkaktojnë një ndikim negativ mbi peizazhin 
dhe mjedisin historik. 

Duhet të garantohet që shërbimi i ri sipas kërkesës, si dhe lehtësia e përdorimit dhe 
disponueshmëria e tij, të komunikohen në mënyrë të qartë dhe efektive për të gjithë aktoret e 
komunitetit me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe garantimit se sistemi do të mirëpërdoret, 
duke reduktuar incidentet e hedhjes së mbetjeve në hapësira publike. 
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12 Monitorimi 
Sistemi i monitorimit te ndikimeve ne mjedis, te cilat do te shkaktohen nga zbatimi i Planit, eshte nje 
mjet i thjeshte per t’u perdorur per nje monitorim efektiv. 

Monitorimi i ndikimeve eshte jashtezakonisht i rendesishem per zbatimin e Planit, dhe, ne perputhje 
me Ligjin 91/2013 dhe Direktiven 2001/42/EC, zbatimi i nje Plani apo Programi duhet te 
monitorohet, me qellim qe te identifikohen efektet negative te paparashikuara, ne menyre qe te 
krijohet mundesia per nje reagim te hershem ndaj ketyre efekteve dhe te behen adaptimet e 
mundshme.  

Ne kete kuader, eshte ngritur edhe Sistemi i Monitorimit te ndikimeve kryesore ne mjedis, te cilat 
pritet qe te shkaktohen nga zbatimi i Planit. Keto ndikime jane identifikuar gjate vleresimit te 
ndikimeve mjedisore te Planit. Sistemi i monitorimit perfshin te gjithe indikatoret perkates per cdo 
sektor mjedisor (toka, cilesia e ajrit, ndryshimet klimatike, uji, natyra/biodiversiteti, trashegimia 
kulturore, peizazhi, etj.) dhe identifikon autoritetin dhe pergjegjesine per matjen e cdo indikatori 
mjedisor te propozuar.  

Grumbullimi i te dhenave sugjerohet qe te mbeshtetet ne dy burime:  

(a) te dhenat bazë qe merren nga matja e parametrave te mjedisit, dhe 
(b) vleresimi i indikatoreve mjedisore.  

Procesi i mbledhjes se te dhenave permes matjeve mund te realizohet duke perfshire Autoritetet 
Rajonale (Qarqet), por edhe Institucionet Shteterore (permes Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit), 
Pushtetin Lokal, institucione kerkimore shkencore dhe ato profesionale, si dhe ndermarrjet e 
sherbimeve publike (lendfilli, ujesjelles – kanalizime etj.). Matja e indikatoreve mjedisore eshte nje 
proces kompleks; ai eshte nje proces qe kryhet rregullisht dhe per me teper, ne menyre te 
vazhdueshme.  

Ne kete kendveshtrim ne duhet qe te bazohemi ne eksperiencen dhe ne sistemet e monitorimit qe 
perdoren nga strukturat e tjera, duke theksuar, nga njera ane, monitorimin e zbatimit te standarteve 
te nevojshme te matjeve nga strukturat e tjera, dhe kryesisht nga operatoret perkates (permes 
perfshirjes se tyre ne procesin e nxjerrjes se lejeve perkatese mjedisore), dhe nga ana tjeter, duke u 
perqendruar tek procesi i grumbullimit, perpunimit dhe shperndarjes se te dhenave.  

Autoritetet Rajonale duhet te luajne nje rol kyc ne procesin e administrimit dhe shperndarjes se te 
dhenave. Ne kete kontekts, drejtoritë perkatese duhet te planifikojne dhe te veprojne si nje qender 
mbledhjeje, analizimi dhe shperndarjeje te informacionit. Me konkretisht, roli i Autoriteteve 
Rajonale duhet te perfshije sa me poshte:  

 Mbledhjen e te dhenave prej matjeve qe kryhen nga sherbimet publike dhe private rajonale, 
qofte ne menyre te perhershme, qofte te perkohshme.  

 Mbledhjen e te dhenave baze qe kryhet nga ndermarrjet e sherbimeve publike (lendfillet, 
ujesjelles – kanalizime, OSHEE, strukturat e menaxhimit te zonave te mbrojtura etj.).  

 Marrjen e te dhenave baze qe mblidhen nga administrata publike (si psh Sistemi Kombetar i 
Monitorimit te Cilesise se Ujerave Siperfaqesore, Cilësisë së Ajrit, etj). 

 Marrjen e te dhenave baze qe mblidhen nga institucionet kerkimore shkencore dhe organizata te 
tjera.  

 Analizen dhe sintezen e te dhenave, me qellim nxjerrjen e konkluzioneve mbi gjendjen e mjedisit 
brenda rajonit të studimit. 

 Ruajtjen e te dhenave dhe krijimin e intervaleve kohore me qellim monitorimin e gjendjes se 
mjedisit ne kohe te caktuara.  

 Shperndarjen e te dhenave permes raporteve perkatese, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi 
dhe vendimet a marra në nivel qarku/bashkie. Keto raporte synojne qe:  

(a) te plotesojne kerkesat e legjislacionit,  
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(b) te informojne palet qe marrin pjese ne procesin e planifikimit dhe monitorimit te zbatimit te 
Planit (vendim-marresit), dhe 

(c) te informojne publikun qe preket nga zbatimi i Planit.  

Siç është theksuar në Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve, monitorimi dhe rishikimi i 
vazhdueshëm i planit duke përdorur burimet e nevojshme njerëzore dhe financiare, çon në një 
zbatim të suksesshëm të tij. Plani parashikohet të pasqyrojë ndryshimet në modelet e konsumit nga 
ana e popullsisë, zhvillimin e teknologjisë dhe diskutimet e vazhdueshme në nivel rajonal dhe 
kombëtar lidhur me menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

Kriteret e zgjedhura për të vlerësuar ndikimet mjedisore duhet të jenë te matshme në mënyrë që të 
ndihmojnë në përcaktimin e suksesit në zbatimin e planit. Për çdo çështje, kriteret duhet të 
shqyrtohen më tej për të përfshirë parametrat e matshëm të monitorimit, kjo për të lehtësuar 
vlerësimet që kryhen në kuadër të procesit të monitorimit. 

Në shumicën e rasteve këto kritere duhet të vlerësohen duke iu referuar programeve ekzistuese 
dhe/ose të dhënave të grumbulluara si rezultat i lejeve mjedisore, vlerësimeve mjedisore dhe/ose 
programeve të tjera monitoruese kombëtare/rajonale/lokale, të cilat lidhen me zbatimin e 
detyrimeve mjedisore. Kjo do të mundësojë eliminimin e mbivendosjes së punës së kryer.  

Qëllimi i programit të monitorimit, në kuadër të këtij raporti është pasja e një grupi të qëndrueshëm 
të të dhënave që lidhen me aktivitetet e menaxhimit të mbetjeve, për të cilat (aktivitetet) mund të 
identifikohen ndikimet e mundshme negative në mjedis. 

Te dhena te rendesishme qe vijne nga realizimi i projekteve individuale te Planit, te cilat ne vetvehte 
kane per qellim arritjen e objektivave te Planit dhe ne te njejten kohe perbejne bazen e monitorimit 
te rezultateve te pritshme per gjithe Planin, sugjerohet te perftohen sipas metodologjise se KfW, qe 
pershkruhet ne Shtojcën 2. 

Nën-seksionet dhe tabela në vijim paraqesin një Program Monitorimi të PLMM. Tabela është hartuar 
sipas sektorëve mjedisorë, siç përshkruhen në raport.  

Për çdo sektor mjedisor jepen indikatorët përkatës mjedisorë, autoriteti monitorues, parametrat 
mjedisorë dhe frekuenca e monitorimit. Është e rëndësishme të theksohet se treguesit e përshkruar 
janë subjekt i rishikimit në bazë të nevojës, dhe sipas këtij arsyetimi, tabela duhet të shihet më 
shumë si një model për programin e monitorimit dhe të trajtohet si një dokument "i gjallë", i cili 
gjithashtu duhet rishikuar sipas nevojës. 

Së fundmi, duhet theksuar se të dhënat mjedisore të përftuara nga programi i monitorimit duhet të 
raportohen, publikohen dhe të vihen në dispozicion të publikut. 

12.1 Biodiversiteti 

Kriteret për biodiversitetin garantojnë ruajtjen dhe konservimin e zonave të caktuara. Kjo matet 
duke studiuar ndikimet në zonat e caktuara si rezultat i zhvillimit të strukturave të menaxhimit të 
mbetjeve.  

Biodiversiteti gjithashtu përfshin ruajtjen e biodiversitetit të ujërave të ëmbla. Kjo është e mundur 
duke matur madhësinë e popullsisë dhe shpërndarjen gjeografike të një lloji tregues si Salmo trutta.  

Disa parametra monitorohen përmes kushteve të lejeve mjedisore dhe monitorimit të programuar 
në nivel kombëtar / rajonal / lokal; këto të dhëna mund të jenë të dobishme për t’u përdorur. 

12.2 Popullsia dhe Shëndeti i Njeriut 

Një çështje tjetër që kërkon monitorim është popullsia dhe shëndeti i njeriut. Kjo përfshin mbrojtjen 
e shëndetit të publikut në përgjithësi dhe komoditetin e banimit, i cili duhet të mbrohet dhe të 
trajtohet me kujdes. Kjo mund të monitorohet duke matur numrin e ankesave të depozituara nga 
banorët në lidhje me efektet negative të aktiviteteve që lidhen me menaxhimin e mbetjeve.  

Përveç kësaj, matja e rritjes së ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjes së publikut në skemat e menaxhimit 
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të mbetjeve bëhet përmes vlerësimit të numrit të shkollave që marrin pjesë në grumbullime të ndara 
të mbetjeve, si dhe vlerësimit të nivelit të pjesëmarrjes në skemat lokale të grumbullimit të 
materialeve të riciklueshme dhe sasisë (peshës) së grumbulluar të ketyre materialeve. 

12.3 Ndryshimet Klimatike 

Planifikimi për ndryshime dhe shqyrtimi i hershëm i adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike i 
mundëson autoriteteve lokale të zvogëlojnë ekspozimin ndaj rrezikut në përgjithësi. 

Për të ulur ndjeshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike, duhet të vendosen kritere të tilla si: ruajtja e 
energjisë dhe nxitja e burimeve të rinovueshme, në mënyrë të veçantë mbetje-në-energji. 

Bashkia duhet të hartojë një Profil Lokale të Ndikimit të Klimës (PLNK). Një PLNK është një proces për 
të nxjerrë në pah vulnerabilitetin e bashkisë ndaj ngjarjeve të rënda të motit dhe se si këto ndikojnë 
në komunitetet lokale, asetet e autoriteteve lokale, infrastrukturën dhe kapacitetin për të ofruar 
shërbime. Ndër të tjera, PLNK përfshin informacion mbi ndikimet e motit në shërbimet e 
grumbullimit dhe riciklimit të mbetjeve.  

Është e rëndësishme të sigurohet që çdo ndërprerje e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve, e 
shkaktuar nga moti, të regjistrohet dhe rishikohet periodikisht për të kuptuar nëse janë përmbushur 
standardet për një shërbim të pranueshëm. 

Informacioni për të mbledhur/matur dhe analizuar për çdo ngjarje të rëndë të motit duhet të 
përmbajë si vijon: 

1. Ngjarja: Viti & gjendja e motit 
2. Ndikimi: Si dhe pse kjo ngjarje ka ndikuar në shërbimin e grumbullimit dhe riciklimit të 

mbetjeve?  
3. Pragjet kritike: A kishte ndonjë prag kritik, p.sh. temperatura, kohëzgjatja e thatësirës ose 

nivelet e përmbytjeve, të cilat shkaktuan ndërprerjen e shërbimit? Nëse po, cilët ishin?  
4. Përgjigjja e menjëhershme & kostoja: Çfarë masash rekuperuese merren gjatë motit të keq? Cila 

është kostoja e këtyre masave?  
5. Përgjigja afatgjate & kostoja: Çfarë rekuperimesh më afatgjata apo masa të tjera janë të 

nevojshme dhe cila është kostoja shoqëruese e tyre?  
6. Efektiviteti i reagimit: Sa efektiv duhet të jetë reagimi i menjëhershëm dhe afatgjatë?  

Bazuar në informacionin e mbledhur dhe të analizuar, bashkia duhet të identifikojë, vlerësojë dhe 
zbatojë opsionet e përshtatjes/adaptimit. 

12.4 Ndotja e Tokës 

Një mënyrë për të mbrojtur burimet nga aktivitetet e menaxhimit të mbetjeve është vlerësimi i 
ndotjes së tokës, kështu që është i nevojshëm monitorimi i strukturave të menaxhimit të mbetjeve 
të cilat shkaktojnë rrjedhje dhe nënprodukte të tjera.  

Përveç kësaj, për të përmirësuar cilësinë e tokës, komposti që do të përdoret për qëllime bujqësore 
dhe peizazhistike duhet të monitorohet për cilësinë dhe sasinë e tij.  

Disa parametra monitorohen përmes kushteve të lejeve mjedisore dhe monitorimit të programuar 
në nivel kombëtar / rajonal / lokal; këto të dhëna mund të jenë të dobishme për t’u përdorur. 

12.5 Uji 

Burimet ujore meritojnë të mbrohen nga ndikimet prej strukturave e menaxhimit të mbetjeve, pasi 
vlerat e cilësisë së ujit duhet të plotësojnë standardet dhe rregulloret.  

Për të monitoruar efektet në burimet ujore nëntokësore dhe sipërfaqësore duhet të monitorohen 
shkarkimet nga strukturat e menaxhimit të mbetjeve, si dhe numri i incidenteve të ndotjes së ujit që 
lidhen me strukturat e menaxhimit të mbetjeve. 

Gjithashtu, edhe cilësia e ujit të liqenit duhet të monitorohet për burimet e ndotjes duke vlerësuar 
shkarkimet në mjedisin e liqenit dhe duke zbuluar burimin e tyre.  
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Disa parametra monitorohen përmes kushteve të lejeve mjedisore dhe monitorimit të programuar 
në nivel kombëtar / rajonal / lokal; këto të dhëna mund të jenë të dobishme për t’u përdorur. 

12.6 Trashëgimia Kulturore 

Ruajtja e statusit të mbrojtur të trashëgimisë kulturore bëhet duke mbrojtur zonat e planifikuara dhe 
të caktuara për këte status. Si matje e monitorimit kjo përfshin vlerësimin e numrit të ankesave që 
lidhen me vendet, tiparet e trashëgimisë kulturore të prekur nga MNB dhe vend-depozitimet ilegale. 

12.7 Transporti dhe Infrastruktura 

Ndikimet për transportin dhe infrastrukturën përfshijnë ndikimet e transportit për shkak të 
shërbimeve të grumbullimit dhe aktiviteteve qe lidhen me mbetjet. Monitorimi kërkohet për 
menaxhimin e mbetjeve sipas parimit të distancave (afër apo larg) dhe për të përmirësuar shërbimet 
e grumbullimit në aspektin e logjistikës dhe kohës.  

Parametrat e matshëm janë karburanti i përdorur për ton mbetje, numri i automjeteve për 
mbledhjen e mbetjeve dhe lloji i lejeve të grumbullimit të mbetjeve. Sa i përket transportuesve të 
mbetjeve, mund të kërkohen statistika më të detajuara që kanë të bëjnë me këtë sektor. 

12.8 Cilësia e Ajrit 

Monitorimi i cilësisë së ajrit kërkohet për të minimizuar efektet e pafavorshme në ajër, si pasojë e 
aktiviteteve të menaxhimit të mbetjeve. Emetimet në ajër nga strukturat e menaxhimit të mbetjeve 
duhet të monitorohen dhe mbahen në kontroll , në lidhje me objektivat kombëtare të cilësisë së ajrit 
dhe vlerat kufi të shkarkimeve. Një monitorim i tillë do të sigurojë që cilësia e ajrit po përmirësohet 
dhe po arrihet standardi i kërkuar nga legjislacioni përkatës shqiptar dhe direktivat e BE-së.  

Disa parametra monitorohen përmes kushteve të lejeve mjedisore dhe monitorimit të programuar 
në nivel kombëtar / rajonal / lokal; këto të dhëna mund të jenë të dobishme për t’u përdorur. 

12.9 Burimet e Energjisë së Rinovueshme 

Në teori, përdorimi i burimeve të energjisë së rinovueshme matet duke vlerësuar prodhimin neto të 
energjisë nga mbetjet dhe emetimet e gazrave serë.  

Suksesi në përdorimin e burimeve të energjisë së rinovueshme qëndron në promovimin e ruajtjes së 
energjisë, rritjes së përdorimit të energjisë së rinovueshme dhe zvogëlimit të emetimeve të gazrave 
serrë. Këto grupe të të dhënave duhet të jenë të disponueshme edhe nga procesi i monitorimit i 
kryer nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (Raporti i Gjendjes së Mjedisit). 

12.10 Menaxhimi i Burimeve 

Menaxhimi efektiv i burimeve arrihet përmes promovimit të menaxhimit të qëndrueshëm të 
mbetjeve duke ndjekur hierarkinë e mbetjeve. Kjo bëhet përmes promovimit të modeleve të 
konsumit për të reduktuar përdorimin joefikas të burimeve, përmes promovimit të parandalimit, ri-
përdorimit, riciklimit dhe rikuperimit për energji, përmes rikuperimit të vlerës nga mbetjet për 
kompostim, riciklimit dhe prodhimit të energjisë dhe pakësimit të sasisë së depozituar në landfill.  

Parametrat e monitorimit për të vlerësuar suksesin e menaxhimit të burimeve përfshijnë mbajtjen e 
regjistrave të MNB të gjeneruara për frymë, vlerësimin e normave të riciklimit dhe kompostimit, 
llogaritjen e vëllimit të mbetjeve të depozituara në landfill dhe vëllimin e mbetjeve të C&D të 
gjeneruara dhe depozituara (pa u ripërdorur). Këto grupe të dhënash duhet të vihen në dispozicion 
edhe nga Zyra e Statistikave në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. 

12.11 Peizazhi 

Monitorimi i ndikimeve të Planit në peizazhin dhe mjedisin historik është me rëndësi të madhe, pasi 
ndikimet janë pothuajse tërësisht të lidhura me vendodhjen specifike të objekteve. Të dhënat 
përkatëse që lidhen me kushtet dhe detyrimet e licencës së objektit duhet të regjistrohen nga 
Agjencia Rajonale e Mjedisit. Gjithashtu mund të përdoren disa informacione lidhur me përdorimin e 
e tokës dhe përmasat kryesore të objekteve. 
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Tabela 31: Model i Programit të Monitorimit të Ndikimeve në Mjedis nga PLMM 

Nr 
Aspekti 

Mjedisor 
Indikatori Mjedisor Autoriteti Monitorues Parametrat Mjedisore Frekuenca e Monitorimit Komente 

1 Toka 

 Përqindja e tokës së 
degraduar 

 Sasitë e mbetjeve të 
eliminuara në landfill 

 Gjenerimi i mbetjeve për 
frymë dhe totali 

 % e ricikluar (letër, xham 
MBB

2
, alumin 

Drejtoria përgjegjëse në qark 
dhe bashki 
Strukturat e Menaxhimit të 
Lendfillit 

 Përqindja e tokës së 
degraduar 

 Sasitë e mbetjeve të 
eliminuara në landfill 

 Gjenerimi i mbetjeve për 
frymë dhe totali 

 % e ricikluar (letër, xham 
MBB, alumin 

Çdo vit  

2 Ajri 
 Ditët kur tejkalohen 

normat e cilësisë së ajrit 
3
 

 Shkarkimet sipas Burimit 

Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit 

SOx, NOx, PM10, gazrat serrë, 
Pb, CO 

Çdo vit Rrjeti i Monitorimit të 
Cilësise se Ajrit të Ndotur 

3 
Faktoret 
klimatike 

 Shkarkimet e Gazrave 
Serrë 
 shkarkimet sipas 

burimit (%) 
 Zhvillimi i kërkesës për 

energji 
 Përqindja e BER 

4
 (%) 

 Evoluimi i numrit të 
automjeteve të shërbimit 

Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit  
 
 
 
Drejtoria përgjegjëse në 
qark 

SOx, NOx, PM10, gazrat serrë, 
Pb, CO 
 
Përqindja e Energjisë nga BER 
(%) 
 
Numri i automjeteve të 
shërbimit 

Çdo vit Rrjeti i Monitorimit të 
Cilësise se Ajrit të Ndotur 

4 Uji 

 Cilësia e ujërave 
sipërfaqësorë 

 Cilësia e ujërave 
nëntokësore 

 Përdorimi i ujit sipas 
sektorëve 

 Përqindja e riciklimit të 
ujit 

Drejtoria përgjegjëse në 
qark 
 
Strukturat e menaxhimit të 
ITUN

5
-ve 

 
Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit 

 Total N, total P, BOD, COD, 
LNP, TDS, pH, 
përcjellshmëria, etj. 

 pH, përcjellshmëri, 
fortësia, kloridet, sulfatet, 
COD, BOD, nitrati, nitrimi, 
total P, metalet, 
detergjentet, toksinat, etj. 

Kampionim dhe matje sipas 
miratimit të kushteve 
mjedisore. 
 
Sipas Sistemit Kombëtar të 
Monitorimit të Cilësisë së 
Ujërave Sipërfaqësorë 
 

Sipas Ligjit nr. 111/2012 
“Për Menaxhimin e 
Integruar të Burimeve 
Ujore”. 
Sipas Ligjit nr. 9915, datë 
12.5.2008 “’Për Kuadrin 
rregullator të sektorit të 
furnizimit me ujë dhe 

                                                           
2
 MBB: Mbetje Bashkiake të Biodegradueshme 

3
 Kufijte kombëtare per cilesine e ajrit (SKZHI II) 

4
 BER: Burimet e Energjise se Rinovueshme 

5
 ITUN – Impiant i Trajtimit te Ujerave te Ndotur 
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Nr 
Aspekti 

Mjedisor 
Indikatori Mjedisor Autoriteti Monitorues Parametrat Mjedisore Frekuenca e Monitorimit Komente 

 Përqindja e popullsisë së 
lidhur me shërbimin e 
trajtimit të ujërave të 
ndotur 

  Parametrat mikrobiologjikë largimin e trajtimin e 
ujërave të ndotur”. 

5 
Natyra 

(Biodiversiteti - 
fauna- flora 

 Sa habitate të 
rëndësishme janë në 
gjendje të kënaqshme 

 Numri dhe /ose 
sipërfaqja me zona të 
mbrojtura 

 Përmasat e biodiversitetit 
(numri i specieve 
endemike dhe të rralla) 

 Numri dhe sipërfaqja e 
mbuluar me zona 
natyrore 

Strukturat e Menaxhimit të 
Zonave të Mbrojtura 
 
 
Drejtoria përgjegjëse në 
qark 

 Habitatet 
 Numri dhe /ose sipërfaqja 

me zona të mbrojtura 
 Numri i specieve endemike 

dhe të rralla 
 Numri dhe sipërfaqja e 

mbuluar me zona natyrore 

 
Sipas Planit të Menaxhimit 
 
 
 
Çdo vit 

 

6 
Popullsia – 
shëndeti i 
njerëzve 

 Numri i ankesave të 
depozituara 

 Numri i shkollave të 
përfshira në programet e 
menaxhimit të mbetjeve 

 Numri i aksidenteve në 
punë 

Drejtoria përgjegjëse në 
bashki 

 Numri i ankesave të 
depozituara 

 Numri i shkollave të 
përfshira në programet e 
menaxhimit të mbetjeve 

 Numri i aksidenteve në 
punë 

Çdo vit  

7 
Trashëgimia 

kulturore 
Peizazhi 

 Numri i godinave të 
ruajtura që restaurohen 

 Numri i vizitorëve 
 Numri i ankesave të 

depozituara 

Drejtoria përgjegjëse në 
qark dhe bashki 

 Numri i godinave të 
ruajtura që restaurohen 

 Numri i vizitorëve 
 Numri i ankesave të 

depozituara 

Çdo vit  
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13 Analiza e Indikatorëve të Performancës 

13.1 Hyrje 

Indikatorët e Menaxhimit të Mbetjeve janë mjetet që matin progresin në performancën e reduktimit 
dhe riciklimit të mbetjeve, dhe efikasitetin e burimeve.  

Aplikimi i Indikatorëve të Performancës (IP) mund të ketë synime të ndryshme në varësi të llojit të 
institucionit (rregullator, menaxhues) që i përdor ata. Kur përdoren nga operatori kanë avantazhet 
që lidhet me kërkimin e grumbullimit dhe menaxhimit të informacionit, marrjen më shpejt të 
vendimeve nga menaxherët, rrit fuqinë e vendimmarrësve, duke e bërë më të lehtë justifikimin e 
vendimeve të marra dhe caktimin e prioriteteve. IP lejojnë menaxhimin proaktiv dhe zbulimin e 
pikave të errëta dhe dobësive (edhe të pikave të forta) të sistemit. Gjithashtu menaxhimi sipas 
objektivave është pasojë e aplikimit të IP, sepse ato caktojnë qëllime edhe për veten e tyre. Së fundi, 
aplikimi i IP nga operatorët lehtëson auditimet e brendshme ose të jashtme dhe i bën më 
transparente veçoritë dhe rezultatet e aktiviteteve. 

IP zakonisht është një raport i ndryshueshëm dhe shprehet në njësi të veçanta Për shembull; sasia 
totale e mbetjeve të gjeneruara për frymë (kg/person/ditë ose vit) ose shkalla e riciklimit në nivel 
bashkiak (e matur në %). 

13.2 Grupi i Indikatorëve të Performancës 

Plani në vetvete nuk përmban një listë të qartë të indikatorëve të performancës; prandaj ky seksion 
përfshin një propozim për indikatorët që përcaktojnë metodologjinë, si dhe në grupin e IP që mund 
të përdoren për matjen e performancës së PLMM. 

Për të vlerësuar performancën e strukturave menaxhuese dhe kompanive që ofrojnë shërbime në 
sektorin e menaxhimit të mbetjeve bashkiake duhet të aplikohet sistemi i ID. Vlerësimi duhet të 
përqëndrohet në tre perspektiva: menaxheri, përdoruesi dhe mjedisi (Figura 29). 

 Perspektiva e Entit Menaxhues - Sigurimi i qëndrueshmërisë ekonomike dhe financiare të 
procesit. 

 Perspektiva e Përdoruesit - Mbrojtja e interesave të konsumatorëve duke siguruar 
vazhdimësinë dhe cilësinë e shërbimit. 

 Perspektiva Mjedisore - Përdorim efikas i burimeve të energjisë për të minimizuar ndikimet 
negative në mjedis. 

Një nga objektivat e bashkisë dhe aplikimi i IP synon në identifikimin e situatave në të cilat qytetarët 
janë të interesuar për të marrë standarde të kënaqshme në të gjitha këndvështrimet e ofrimit të 
shërbimeve dhe gjithashtu për të përfituar maksimalisht nga përmirësimet eventuale. 

 
Figura 29: Aktorët e përfshirë në shërbimin e menaxhimit të mbetjeve 

Sistemi i IP është i zbatueshëm për shërbimet e shitjes me pakicë, ku entet menaxhuese ofrojnë 
shërbimin e grumbullimit të mbetjeve shtëpiake dhe atyre të riciklueshme dhe duhet të përfshijë 
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indikatorët e mëposhtëm:  

 Indikatorët e cilësisë së shërbimit; 

 Indikatorët e burimeve njerëzore; 

 Indikatorët ekonomikë dhe financiarë; 

 Indikatorët infrastrukturorë; 

 Indikatorët operacionalë; 

 Indikatorët e qëndrueshmërisë së mjedisit. 

Indikatorët duhet të përcaktohen si operacionalë dhe infrastrukturorë, në mënyrë specifike për 
grumbullimin e mbetjeve të padiferencuara dhe grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme, për shkak 
të veçorisë së secilës mënyrë të grumbullimit të mbetjeve. 

Tabela në vijim paraqet një listë treguese të IP-ve që mund të përdoren për të vlerësuar 
performancën e sistemit të menaxhimit të mbetjeve. IP-të e propozuara bazohen në një analizë të 
Planit, si dhe në praktikat e ngjashme. Është e rëndësishme të theksohet se kjo listë nuk është 
shteruese, as nuk është e pandryshueshme. Përkundrazi, Konsulenti e konsideron këtë listë si një 
dokument pune, i cili duhet të analizohet dhe finalizohet së bashku me përpunimin e mëtejshëm dhe 
miratimin përfundimtar të Planit. 

Tabela 32: Grupi i indikatorëve për t’u përdorur në trajtimin e mbetjeve bashkiake 
Indikatorët e Cilësisë së Shërbimit Indikatorët e Qëndrueshmërisë Mjedisore 

- Mbulimi me shërbim (%) 
- Ankesat (nr. i ankesave/vit) 

- Përdorimi i burimeve të energjisë 
- Shkarkimet e CO2 (kg / ton) 

Indikatorët Ekonomikë dhe Financiarë Indikatorët e Burimeve Njerëzore 

- Kostot operative për njësi (€/t) 
- Raporti i mbulimit të kostove operative (-) 

- Qëndrueshmëria e Burimeve Njerëzore 
[punonjës/(10

3
 ton/vit)] 

- Seancat e trajnimit (orë/punonjës/vit) 

Indikatorët e Infrastrukturës 

Mbetjet shtëpiake: 
- Kapaciteti i disponueshëm për trajtimin e 

mbetjeve (litra/banor) 
- Shpërndarja e koshave (kosha/km

2
)  

- Makinat e grumbullimit dhe transporti i 
mbetjeve (banorë/makinë) 

- Koshat (banorë/kosh)  

Mbetjet e riciklueshme: 
- Kapaciteti i disponueshëm për trajtimin e 

mbetjeve (litra/banor) 
- Mbulimi i shërbimit të grumbullimit (%)  
- Eko-pikat (banorë/kosh riciklimi) 
- Qendra riciklimi (km

2
/qendër riciklimi) 

Indikatorët Operacionalë 

Mbetjet shtëpiake: 
- Përdorimi i makinave (km/makinë) 
- Mbetjet e grumbulluara për në pikat e 

transferimit (%) 
- Mbetjet e grumbulluara për në landfill (%) 
- Sasia ditore e mbetjeve te grumbulluara 

(kg/banor.ditë)  
- Koshat e thatë (koshat e larë/kosha total.vit) 

Mbetjet e riciklueshme: 
- Riciklimi i paketimit (%)  
- Mbetjet nga eko-pikat (%)  
- Sasia ditore e mbetjeve te riciklueshme 

(kg/banor.ditë)  
- Sasia e grumbulluar e materialeve plastikë / 

metale (kg/banor.ditë) 
- Sasia e grumbulluar e letrës (kg/banor.vit) 
- Sasia e grumbulluar e qelqit (kg/banor.vit) 
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14 Vlerësimi i Kapaciteteve Institucionale 

14.1 Burimet Njerëzore 

Bashkia Pogradec ka ne Organogramen e saj nje Drejtori qe ka si sektor te saj Sektorin e Pastrimit qe 
merret edhe me menaxhimin e mbetjeve. Po ashtu ne cdo NJA ka nje sektor te sherbimeve 
infrastrukturore qe ka te percaktuar ne detyrat e tij edhe menaxhimin e mbetjeve. Numri i 
pergjithshem i punonjesve te lidhur direkt me kete sektor eshte 16 persona, (si dhe 28 nga Sektoret 
e kesaj drejtorie qe perdoren per raste te vecanta).  

Bashkia nuk ka nje personel te plote, te specializuar qe mund te garantoje nje miremenaxhim te ketij 
sektori. Aktualisht prane Bashkise Pogradec ka vetem nje person pergjegjes per supervizimin e 
kontrates se Bashkise me nje subjekt privat per menaxhimin e mbetjeve ne Bashki.  

Ka nje perpjekje nga ana e Bashkise per ngritjen e kapaciteteve te punonjesve te saj duke bere te 
mundur pjesemarrjen ne ciklin e plote te trajnimit te 3 punonjesve nga ASPA per menaxhimin e 
integruar te mbetjeve, kostimin dhe problematika te tjera te ketij sektori. Kjo ndoshta duhet te 
kerkoje qe ne te ardhmen te rishikohet edhe struktura dhe menyra e menaxhimit te ketij sektori.  

Duke qene se Bashkia Pogradec ka bashkepunim te sukseshem me Bashkine e Vjenes, apo donatore 
te ndryshem per te mbeshtetur financiarisht infrastrukturen e Sektorit te Mbetjeve, dhe plotesimin e 
saj me mjetet e domosdoshme per nje sherbim sa me te plote te tij, ndoshta ne te ardhmen duhet te 
rishikohet menyra e menaxhimit te ketij sektori, permese nje analize te kostos dhe efektivitetit. 

Me poshte jepet Organograma e Bashkise si dhe nje liste e personave pergjegjes ne cdo NJA. 

Drejtoria e Puneve Publike – Bashkia Pogradec 
Përshkrimi Nr. i punonjësve 

Drejtor 1 

Sektori i transportit 1 

Sektori i Pastrimit 1 

Sektori i Gjelberimit 28 

Ndermarja e Mirembajtjes se Infrastruktures 38 

Total 69 

Sektori i Shërbimeve Infrastrukturore – NJA Bucimas 
Përshkrimi Nr. i punonjësve 

Pergjegjes 1 

Punonjes sherbimi  6 

Total 7 

Sektori i Shërbimeve Infrastrukturore – NJA Çërravë 
Përshkrimi Nr. i punonjësve 

Pergjegjes 1 

Punonjes sherbimi  2 

Total 3 

Sektori i Shërbimeve Infrastrukturore – NJA Hudënisht 
Përshkrimi Nr. i punonjësve 

Inxhinier 1 

Punonjes sherbimi  3 

Total 4 

Sektori i Shërbimeve Infrastrukturore – NJA Dardhas 
Përshkrimi Nr. i punonjësve 

Punonjes sherbimi  1 

Total 1 
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Figura 30: Organograma e Bashkisë Pogradec 
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14.2 Sfidat mjedisore dhe ndërthurrja me ato kulturore 

Mungesa e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Urbane ka shkaktuar një shpërndarje të 
pakontrolluar të mbetjeve, të cilat shkaktojnë ndotje të mëdha që lidhen me tokën, ujërat 
sipërfaqësore dhe nëntokësore, ajrin dhe erën (aromat). Kjo ka impakt jo te vogel ne drejtim te 
zhvillimit te rajonit, duke qene se vizioni i rajonit eshte i lidhur ngushtesisht me turizmin alternativ.  

PLMM gjendet perballe nje sere sfidash rezultat i kompleksitetit dhe problematikave qe has procesi i 
menaxhimit te integruar te mbetjeve ne Bashkine Pogradec si: 

 Mungesa e Rregulloreve per aspekte te ndryshme si trajtimi i mbetjeve të ngurta (ndarje, 
ripërdorim/riciklim, kompostim, groposje, djegie); trajtimi i mbetjeve ndërtimore; për mbetjet 
industriale; administrimin e mbetjeve në NJA; mungesë experience/traditë në administrimin e 
këtij sektori; mungesë e mjeteve ekonomike komunikim i dobët midis qeverisë lokale dhe 
qëndrore mbi çështjet e mbetjeve; mungesa e bashkëpunimit midis  komunitetit,  biznesit; 
mungesë mbi monitorimin, treguesin dhe statistikat e mbetjeve. 

 Komunat nuk kane percaktuar se cilët materiale duhet të riciklohen, duke u bazuar në një analizë 
të vëllimit të materialeve të riciklueshëm të komunitetit, si dhe nuk ka Programi i riciklimit  
planifikim që të plotësojë kushtet e riciklimit të bazuara në legjislacion specifik të procesit për 
zhvillimin dhe funksionimin e programit te riciklimit. 

 Ka probleme me teknikën e përdorur për pastrimin dhe transportimin e mbetjeve. Teknika është 
e vjetër dhe nuk plotëson standartet minimale për këtë shërbim. 

Me poshte jepet nje liste e pikave te dobeta lidhur me menaxhimin e integruar te mbetjeve, te cilat 
duhet te gjejne adresim ne Plan dhe ne vijim, gjate zbatimit te tij. 

- Struktura e specializuar e manaxhimit te mbetjeve ne Bashki nuk eshte e konsoliduar megjithe 
permiresimet ne organigrame. Menaxhimi varet nga Drejtoria e Urbanistikes dhe mungesa e nje 
njesie nuk arrin dot te zhvilloje menaxhimin e mbetjeve; njohuri/aftesi te pakta mbi menaxhimin 
e mbetjeve dhe politike berje; nuk ka sherbim suportues per qytetaret per marrjen e 
informacionit dhe ankesat (telefona me numrat e gjelber); 

- Nuk ka nje "Komision Këshillues" te perbere nga qytetare te zgjedhur dhe nga shoqeria civile 
(OSHC lokale) per supervizimin e menaxhimit te mbetjeve qe sjell mos informimim per 
buxhetet,aktivitetet dhe realizimin e tyre duke e bere transparencen dhe llogaridhenien te 
munguar. 

- Mungesa e monitorimit te aktiviteteve dhe e te dhenave te sakta. Niveli aktual i mbetjeve te 
grumbulluara dhe asgjesuara nuk matet, ai vetem llogaritet (nuk ka ure peshore ne vendhedhjen 
e mbetjeve); gjenerimi i mbetjeve per banore nuk matet, por vetem llogaritet; perberja e 
mbetjeve nuk matet/ monitorohet, por vetem llogaritet. 

- Mos ekzistenca e teknologjise se menaxhimit te mbetejve/ praktika te varfra operacionale. Deri 
tani ne Pogradec nuk ka nje landfill te ndertuar, funksional dhe te menaxhuar sipas parametrave 
kombetare dhe te BE. Asgjesimi i mbetjeve behet ne vendhedhje te hapur. Nuk behet ndarja e 
mbetjeve, dhe nuk ka riciklim te organizuar; nuk behet grumbullimi dhe trajtimi i duhur i 
mbetjeve te rrezikshme. Industri dhe aftesi/ njohuri menaxhuese te dobëta të praktikuesve. 

- Mungese e paisjeve (makinave & konteniereve) dhe kushte te keqija te paisjeve qe perdoren. Ka 
pamjaftueshmeeri te konteniereve te mbetjeve, gje qe krijon rrezik mjedisor ne disa zona (pi kat 
e hapura te vendhedhjeve te mbetjeve); grumbullimi i mbetjeve eshte I pamjaftueshem ne disa 
zona, veçanerisht ne bregliqen dhe ne njesite e aferta. Ne njesite e largeta malore (Trebinje, 
Velçan dhe Proptish dhe Dradhas grumbullimi dhe depozitimi I mbetjeve nuk ekziston. 

- Shume familje banojne jashte territorit te Bashkise (emigracion dhe ne Tirane) duke mos 
kontribouar nepermjet tarifes se pastrimit. 
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- Financim i pamjaftueshem; buxhet i ulet per menaxhimin e mbetjeve. Tarifat e pastrimit jane te 
ulta dhe buxheti i menaxhimit te mbetjeve mbulon vetem kostot operacionale, por ai eshte i 
pamjaftueshem per investimet e nevojshme kryesore per grumbullimin dhe asgjesimin e 
mbetjeve. Tarifa e grumbullimit eshte e pamjaftueshme, bizneset. 

- Ndergjegjesim mjedisor i ulet i qytetareve. Asgjesimi jo i duhur i mbetjeve nga qytetaret krijon 
erera, dhe rrezik per shendetin rreth zones se konteniereve dhe pikave te grumbullimit te 
mbetjeve; pamjaftueshmeri e fushatave per ndergjegjesimin e publikut dhe e pjesemarrjes se 
publikut; 

- Mungese e takses se turisteve per te mbeshtetur pastrimin. 
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15 Konsultimi dhe Pjesëmarrja e Palëve të Interesuara 
Konsultimet dhe pjesëmarrja e palëve të interesuara ishin pjesë integrale e procesit të VSM. 
Përfshirja efikase e palëve të interesuara ka kontribouar në cilësinë e vlerësimit, ka dhënë kontribut 
në analizën dhe raportin e VSM, si dhe do të mbështesë zbatimin e planit pas miratimit të tij dhe do 
të kontribuojë në pranimin më të mirë të projekteve të parashikuara në plan. 

Qëllimi i konsultimeve me palët e interesuara ka qenë i dyfishtë:  

1. Të ofrojë mundësi efektive dhe te hershme në kohë për të gjitha palët e interesuara që të 
kontribuojnë në VSM duke dhënë komentet dhe opinionet e tyre në kohën e duhur.  

2. Të marrë informacion, të dhëna dhe / ose verifikim të gjetjeve dhe konkluzioneve të formuluara 
nga VSM.  

Me qëllim realizimin e konsultimit dhe pjesëmarrjes efektive të palëve të interesuara, është bërë 
identifikimi i tyre, është përcaktuar qëllimi i përfshirjes së tyre dhe dhe janë përzgjedhur mjetet dhe 
mënyrat e konsultimit dhe pjesëmarrjes. 

Gjatë procesit të përgatitjes së VSM, u konsultuan grupet e mëposhtme: 

• Ministritë e linjës 
• Autoritetet mjedisore në nivel qendror dhe rajonal / lokal 
• Njësitë Administrative 
• OSHC-të 
• Publiku 

Konsulenti ka kryer një takim konsultimi me palët e interesuara, lidhur me çështjet që do të 
përfshihen në raportin e VSM. Ky takim u mbajt në ambientet e bashkisë. Takimi u zhvillua në 
bashkëpunim me stafin e bashkisë, përgjegjës për Planin. Ky përafrim mundësoi realizimin e një 
procesi të suksesshëm konsultimi si në drejtimin vertikal, pra në hierarkinë e vendimmarrjes ashtu 
dhe në drejtimin horizontal lidhur me përfshirjen e të gjitha grupeve të interesuara. 

Konsulenti ishte i pranishëm në takim dhe ishte në dispozicion për t'iu përgjigjur të gjitha pyetjeve 
dhe për të shqyrtuar të gjitha sugjerimet. Kishte shumë pyetje / sugjerime, të cilat në raportin final 
janë marrë parasysh në mënyrë racionale dhe selektive. Pjesëmarrja në mbledhjen e ekspertëve të 
PLMM nga bashkia dhe ekspertëve të VSM-së bëri të mundur trajtimin e çështjeve të ngritura nga 
pjesëmarrësit sipas pozicionimit të secilës çështje dhe në të njëjtën kohë u sqarua për pjesëmarrësit 
elementi i ndërlidhjes mes ndërhyrjeve infrastrukturore (masa ‘hard’), masave me natyrë 
administrative (masat 'soft') dhe efekteve të pritshme pozitive ose negative në mjedis. 

Hollësitë mbi takimin konsultativ dhe lista e pjesëmarrësve, së bashku me një përmbledhje të 
çështjeve dhe komenteve që u ngritën nga pjesëmarrësit janë të paraqitura në Shtojcën 1 më 
poshtë. 

Në vijim të procesit të konsultimit publik dhe në përputhje me kërkesat ligjore për informimin dhe 
konsultimin me publikun lidhur me procesin e VSM, do të mbahet dëgjesa publike për raportin e 
VSM. Çështjet, komentet, mendimet, rekomandimet që do të ngrihen nga pjesëmarrësit gjatë 
dëgjesës do të regjistrohen dhe do të adresohen sipas rastit, ose gjatë fazës së pyetje-përgjigjeve të 
dëgesës, ose në raportin final. 

Minutat e dëgjesës publike, së bashku me materialet dhe dokumentet përkatëse (çështjet e ngritura 
dhe diskutuara, lista e pjesëmarrësve, fotografitë, prezantimet përkatëse etj.) do të jenë pjesë e 
raportit final të VSM, si një shtojcë e veçantë. 
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16 Konkluzione 
Plani Lokal për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PLMM) është hartuar në përputhje 
me dispozitat ligjore përkatëse, si brenda kontekstit rajonal ashtu edhe në atë kombëtar. Plani 
propozon veprime duke përfshirë infrastrukturën dhe skemat e menaxhimit të mbetjeve, iniciativat e 
komunikimit dhe informimit, kuadrin ligjor, masat financiare etj. Parandalimi i mbetjeve është ende 
një koncept i ri dhe prandaj ndryshimi në modelet e sjelljes duhet të nxitet nga procesi i edukimit.  

PLMM ka identifikuar rrugën drejt qëndrueshmërisë: parandalimi i mbetjeve, rritja e riciklimit dhe 
rikuperimi. Efektet mjedisore të një kuadri të tillë strategjik (përmes veprimeve të propozuara) janë 
pozitive pasi qasja e adoptuar pasqyron një zhvendosje për lart në shkallën e hierarkisë.  

Masat ligjore, stimujt, marrëveshjet, objektivat, instrumentet fiskale dhe / ose rregullimi dhe 
detyrimi për zbatim janë mjetet në dispozicion të autoriteteve kompetente për të: 

- Ecur përpara me një zbatim të suksesshëm të planit të menaxhimit të integruar të mbetjeve; 
- Inkurajuar zhvendosje për lart në shkallën e hierarkisë së minimizimit të mbetjeve duke marrë 

ndërkohë në konsideratë ndikimet ekonomike, mjedisore dhe sociale të çdo aktiviteti të 
propozuar. 

Përveç ofrimit të një kuadri rregullator koherent për praktikat e shëndosha të menaxhimit të 
mbetjeve, PLMM paraqet një mundësi të madhe për të siguruar që qasja e bashkisë në menaxhimin 
e mbetjeve të kontribuojë në mirëqenien mjedisore, si dhe të mbështetë prioritetet ekonomike dhe 
sociale të zonës. Menaxhimi i mbetjeve ka një rol të rëndësishëm në zbutjen e ndryshimeve 
klimatike dhe zbatimi i suksesshëm i hierarkisë së minimizimit të mbetjeve do të ishte pjesë e një 
sërë reagimesh që synojnë reduktimin e shkarkimeve të gazrave serrë. 

PLMM ka hedhur themelet për një regjim koherent të menaxhimit të mbetjeve, një sistem të 
integruar të planifikimit të menaxhimit të tyre, i shoqëruar me hartimin e projekt rregulloreve dhe 
udhëzimeve, me përparime të rëndësishme në qasjet ndaj minimizimit të mbetjeve dhe riciklimit, me 
inovacione në sferën e grumbullimit të mbetjeve dhe me përmirësimeve në mënyrën e asgjësimit të 
llojeve të ndryshme të mbetjeve dhe rregulloret përkatëse. 
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17 Rekomandime 

Hierarkia e menaxhimit të mbetjeve është ajo që minimizon ndikimin në mjedis duke favorizuar më 
pak hedhjen e mbetjeve të papërpunuara (në landfill) dhe që promovon qëndrueshmërinë përmes 
parandalimit të mbetjeve (minimizimi i mbetjeve). 

Plani Lokal për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PLMM) siguron një kuadër për 
politikat të cilat do të ndikojnë në masën në të cilën mund të kërkohet infrastruktura e menaxhimit 
të mbetjeve. Kjo çon në një shqyrtim strategjik të ndikimeve mjedisore që rrjedhin nga PLMM dhe 
implikimet e tij në cilësinë mjedisore të propozimeve që përfshihen në të dhe që të cilat janë 
paraqitur në Raportin e VSM. 

Rekomandime në fushën e Politikave 

 duhet të zhvillohet një kuadër i përshtatshë politik dhe strategjik, së bashku me udhëzimet 
teknike për çështje kyçe, si për shembull kompostimet organike dhe operacionet në landfill, për 
të udhëzuar në mënyrën e duhur strukturat e menaxhimit drejt një MMB efektive; 

 duhet të promovohet reduktimi, ripërdorimi dhe riciklimi (3R). Ekziston një potencial i madh për 
rimëkëmbjen e burimeve, të cilat mund të realizohen me ndërgjegjësim më të mirë publik dhe 
iniciativa nga organet dhe komunitetet lokale administrative; 

 forcimi i kapaciteteve të autoriteteve lokale është thelbësor, pasi ata janë të mandatuar për të 
ofruar shërbime të MMB për qytetarët; 

 rritja e pjesëmarrjes dhe konsultimit të publikut do të ishte efektive në avancimin e praktikave 
të MMB; 

 kostot për MMB duhet të mbulohen, megjithëse në fillim pjesërisht, për të ofruar shërbime më 
të mira. Publiku në përgjithësi është i gatshëm të paguajë për shërbimet nëse përmirësohet 
niveli i shërbimeve; 

 praktikat aktuale të dobëta të menaxhimit siç janë depozitimi dhe djegia e mbetjeve në vende 
të hapura, duhet të ndalen menjëherë për të lejuar një MMB më të integruar; 

 partneriteti publik-privat ofron mundësi për efikasitet operacional dhe efektivitet të kostos. Roli 
i sektorit privat do të jetë më i rëndësishëm për detyra komplekse, siç është funksionimi i 
landfillit, pasi bashkitë kanë më pak përvojë në këto fusha; 

 menaxhimi, azhornimi dhe shpërndarja e të dhënave bazë do të luajë një rol të rëndësishëm në 
përmirësimin e planifikimit nga autoritetet lokale dhe monitorimin e progresit të zbatimit. 

 Objektivi 4 duket se qëndron dobët në plan sa i përket projekteve specifike; prandaj, në kuadër 
të rishikimit periodik të PLMM, duhet të caktohen projekte specifike për këtë objektiv. 

Rekomandime në fushën e Hulumtimit dhe Kërkimit 

 Bashkëpunimi me dyqanet ushqimore dhe me gjenerues të tjerë të mbetjeve organike për të 
rritur ndarjen në burim për kompostimin jashtë vend-depozitimit të mbetjeve 

 Zhvillimi dhe implementimi i një Strategjie të Minimizimit të Mbetjeve brenda kohëzgjatjes së 
PLMM, me qëllim arritjen e reduktimit të vazhdueshëm të mbetjeve të ngurta që gjenerohen 

 Hulumtimi dhe garantimi i zbatimit më të gjerë të strategjive ekzistuese të reduktimit të 
mbetjeve 

 Hulumtimi dhe zbatimi i strategjive për reduktimin e mbetjeve nga ambalazhet, përfshirë 
polistirenin 

 Hulumtimi dhe garantimi i zbatimit më të gjerë të programit të riciklimit të letrës 
 Hulumtimi dhe zbatimi i strategjive inovative për pakësimin e mbetjeve të letrës 
 Bashkia duhet të integrojë kriteret mjedisore në procesin e vendimmarrjes për prokurimin e 

mallrave dhe shërbimeve 
 Mbetjet komerciale dhe industriale duhet të përfshihen në sistemin e grumbullimit të MNB 

(duke përfshirë grumbullimin e ndarë të bio-mbetjeve), duke shmangur kështu nevojën për të 
krijuar një sistem tjetër të tepërt i cili do të shkaktonte dyfishimin e përpjekjeve, do 
tëreduktonte efektivitetin e burimeve dhe do të rriste ndikimet në cilësinë e ajrit dhe në 
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transport. Kjo nuk përjashton krijimin e mekanizmave për të vendosur një tarifë për 
ndërmarrjet tregtare dhe industriale 

 Duhet të promovohet inovacioni dhe hulumtimi për modelet e produkteve të reja me mënyra 
se si të ripërdoren mbetjet e ndërtimit dhe prishjeve (C & D). 

 Ambalazhet dhe mbetjet e tyre, mbetjet elektrike dhe elektronike, bateritë dhe akumulatorët, 
automjetet në fund të jetës, vajrat dhe gomat e përdorur, që të gjitha këto i takojnë Parimit të 
Përgjegjësisë së Prodhuesit. Stimujt financiarë dhe rregulloret më të rrepta të zbatimit janë 
masa pozitive për të nxitur përpjekje të mëtejshme në menaxhimin më të mirë të këtyre 
rrymave të mbetjeve. Rritja e normave të riciklimit dhe rikuperimit do të zvogëlonte nevojën e 
shfrytëzimit të materialeve primare. 

Rekomandime në fushën e Komunikimit, Edukimit dhe Informimit 

 Përmirësimi i informacionit në nivel qyteti. Mbledhja, dokumentimi dhe analiimi i problemeve 
lokale dhe praktikave më të mira lokale dhe analizimi i rrjedhëa së mbetjeve dhe asaj çfarë po 
ndodh me materialet. 

o Dokumentimi i performancës së sistemeve ekzistuese, matja dhe kontrolli se ku shkojnë 
mbetjet dhe çfarë po ndodh me to, veçanërisht puna e aktorëve jo-shtetërorë dhe 
prodhuesve të mbetjeve. 

o Matja dhe vlerësimi i punës së përditshme të ricikluesve informalë dhe ndërmarrjeve të 
vogla që mbledhin mbetje dhe mbajnë qytetin të pastër.  

o Matja dhe kontrolli i sasive aktuale të mbetjeve që mblidhen dhe depozitohen 

 Zhvillimi, shpërndarja dhe përdorimi i mjeteve, sistemeve dhe stimujve më të mira financiare që 
promovojnë përballueshmërinë, drejtësinë dhe shpërndarjen e punës dhe përgjegjësive. 

o Promovimi dhe shpërndarja e kostos së bazuar në aktivitete lidhur me administrimin 
bashkiak 

o Vendosja e tarifave të bazuara në rezultat dhe skema shpërblimi për parandalimin, riparimin, 
ripërdorimin, rimodelimin, riciklimin, devijimin e mbetjeve organike 

o Zbatimi i parimit të përgjegjësisë së prodhuesit dhe transferimi i pagesave për menaxhimin e 
mbetjeve “në fund të jetës”.  

o Rritja e aksesit në financim dhe investime për sektorin privat të vogël dhe informal, në 
mënyrë që të bëhet e mundur financimi i bizneseve dhe teknologjive të vogla në nivel lokal 

 Forcimi i institucioneve dhe përqëndrimi në angazhimin politik, jo në teknologji. Përmirësimi i 
menaxhimit të mbetjeve varet nga institucionet po aq sa edhe nga teknologjia. Konsolidimi i 
mbetjeve të ngurta dhe funksioneve të riciklimit brenda administrimit bashkiak në mënyrë që të 
ketë një pozicion të qartë të llogaridhënies në organogramë dhe një seksion të qartë të 
buxhetit. Kjo lejon si menaxhimin ashtu dhe transparencën financiare. 

 Ngritja e kapaciteteve për menaxhimin, konsultimin dhe shkëmbimin e informacionit. 

o Përpjekje për të profesionalizuar, legjitimuar, njohur dhe mbrojtur aktivitetet e ricikluesve të 
sektorit informal dhe ofruesve të tjerë të shërbimeve që mbajnë qytetin të pastër.  

o Krijimi i mundësive për pjesëmarrjen e aktorëve jo shtetërorë dhe të sektorit privat dhe 
OSHC-ve në vendimmarrjen në nivel bashkie.  

o Ngritja e kapaciteteve të planifikuesve dhe punonjësve të bashkisë për të dëgjuar qytetarët 
dhe shoqërinë civile nëpërmjet proceseve të konsultimit dhe pjesëmarrjes. Komunikimi dy-
palësh nuk është njëlloj me një fushatë për t'u treguar qytetarëve se çfarë të bëjnë. Duhet 
ndërmarrë një fushatë komunikimi të qartë dhe efektiv me të gjithë komunitetin, duke 
përfshirë grupet dhe organizatat partnere aty ku është e nevojshme për të komunikuar me 
grupet e "vështirë për t'u arritur" 

o Lehtësimi i shkëmbimit të informacionit dhe komunikimi në rrjet 
o Krijimi dhe mbështetja e platformave lokale dhe rajonale të riciklimit të mbetjeve të ngurta. 
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 Mbështetja mbi atë që funksionon. 

o Hartimi i planeve apo bërja e ndryshimeve vetëm pasi të ketë një bazë të mirë dhe të 
detajuar informacioni dhe raportimi mbi sistemet ekzistuese 

o Integrimi i zinxhirit informal të riciklimit në skemat e riciklimit të bashkisë, në vend që ta 
injorojë apo penalizojë këtë zinxhir.  

o Mbështetje dhe nxitje e partneritetit public-privat (PPP)  
o Importim i mjeteve dhe makinerive kur ekziston ekspertiza lokale dhe pjesët e këmbimit në 

vend 
o Adoptimi në mënyrë kritike i ideve globale se cila është praktika më e mirë. Teknologjitë dhe 

mënyrat e organizimit nga vende apo zona të tjera mund të kërkojnë "adoptim" sipas 
kushteve lokale, në mënyrë që të jenë të zbatueshme, të qëndrueshme dhe të 
përballueshme. 

 Duhen bërë përpjekje drejt dhënies fund të mbetjeve 

o Duhet patur parasysh se menaxhimi i mbetjeve është një tregues i cikleve të dështuara të 
përdorimit të materialeve dhe i një sistemi të mbingarkuar të prodhimit dhe konsumit.  

o Ndërkohë që e mbani qytetin të pastër, duhet punuar drejt tranzicionit në ciklet përmbyllëse 
të materialeve, që është masa e vërtetë e qëndrueshmërisë. Duhet mbështetur rekuperimi i 
mbetjeve në sektorët e industrisë, tregtisë dhe bujqësisë.  

o Duhet prezantuar përgjegjësia e zgjeruar e prodhuesit, sidomos për produktet komplekse të 
qëndrueshme dhe toksike. 
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VKM nr. 866, datë 4.12.2012 “Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre” 
VKM nr. 957, datë 19.12.2012 “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike” 
VKM nr. 99, datë. 18.02.2005 “Mbi miratimin e Katalogut Shqiptar për klasifikimin e mbetjeve”, i 
ndryshuar 
Gjeografia e Shqipërisë, Botim i Akademisë së Shkencave 
Jiri Dusik, Metodologjia e Përgjithshme për VSM – Drafti i parë, qershor 2012 
Ligji nr. 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore" 
Ligji nr. 156/2013 për disa ndryshime në Ligjin nr. 10463 datë 22 shtatorr 2011 ‘’Për Menaxhimin e 
Integruar të Mbetjeve”, i ndryshuar 

http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Transparence_dhe_Pjesmarrje/publikut-ne-vendimmarrjen-mjedisore-.pdf
http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Transparence_dhe_Pjesmarrje/publikut-ne-vendimmarrjen-mjedisore-.pdf
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Ligji nr. 10431, datë 9 qershor 2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit" 
Ligji nr. 10440, datë 7.7.2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis", i ndryshuar 
Ligji nr. 91/2013, datë 28.2.2013 "Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor" 
 
Direktivat e BE-së 
Direktiva Kuadër 2008/98/EC për Mbetjet 
Direktiva 99/31/EC për Landfillet e Mbetjeve 
Direktiva 2000/76/EC për Incinerimin e Mbetjeve 
Direktiva 94/62/EC për Ambalazhet dhe Mbetejet nga Ambalazhet 
Direktiva 2006/66/EC për Bateritë dhe Akumulatorët 
Direktiva 2000/53/EC për Automjetet në Fund të Jetës 
Direktiva 75/439/EEC për Asgjësimin e Vajrave të Përdorura 
Direktiva 2006/21/EC për Menaxhimin e Mbetjeve nga Industritë Nxjerrëse 
Direktiva 96/59/EC për largimin e PCB/PCT 
Direktiva 86/278/EEC për Llumërat e Kanalizimeve 
Direktiva 2002/96/EC on) për Mbetjet nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike 
Rregullorja nr. 333/2011 për kriteret që përcaktojnë kur disa tipe të metalit skrap pushojnë së qeni 
mbetje 
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19 Shtojca 1: Minutat e Takimit Konsultativ 
 

 
 

 

ÇËSHTJET E VLERËSIMIT STRATEGJIK 
MJEDISOR 

 

 
 

MINUTAT E KONSULTIMIT  
ME GRUPET E INTERESIT 

 
PËRGATITI: 
Dr. Andrian VASO 

Shtator 2017 
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Pogradec, 12 shtator 2017 
Vendi: Bashkia Pogradec 
Koha e Nisjes: 10.00 

Hyrje 

Paraprakisht, konsulentët asistuan Bashkinë Pogradec për të realizuar në kohë përgatitjet në lidhje 
me konsultimin. Bashkia Pogradec, në rolin e organizatorit, dërgoi ftesën zyrtare për pjesëmarrje në 
këtë konsultim me grupet e interesit (Aneksi 1). Ftesa u dërgua tek institucionet publike në nivel 
qendror, rajonal dhe lokal, organizatave të shoqërisë civile, ekspertëve, bizneseve dhe grupeve të 
tjerë të interesit që kanë lidhje me çështjen e takimit. Lista e pjesëmarresve u hartua përsëri në 
bashkëpunim me ekspertët dhe stafin e bashkisë për të pasur gjithëpërfshirje (Aneksi 2). 

Minutat e Takimit 

Z. Arian Merolli (AM) – Drejtor i Sektorit të Projekteve në Bashkinë Pogradec – Hap takimin, 
falënderon pjesëmarrësit dhe shpjegon se qëllimi i këtij konsultimi është prezantimi i metodologjisë 
dhe çështjeve që do të trajtohen në raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) mbi Planin Lokal 
të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PLMIMN, „Plani“) për Bashkinë Pogradec.  

AM – Në vijim bën prezantimin e planit duke shpjeguar nevojën për hartimin e planit, si në aspektin 
e detyrimit ligjor ashtu dhe nisur nga gjendja e aktuale e menaxhimit të këtij sektori në bashki, 
sidomos në kuadrin e ndarjes së re territoriale. Fokusi i prezantimit ishte plani i veprimit për PLMIMN 
me qëllimin, parimet, vizionin dhe analizën SWOT të sektorit. Një vend të konsiderueshëm në 
prezantim zuri elementi i kostove dhe tarifave të pastrimit. Gjithashtu u theksua rëndësia e ngritjes 
së kapaciteteve institucionale si dhe edukimi e ndërgjegjesimi i publikut. 

Prezantimi i plotë gjendet më poshtë (Aneksi 3). 

Në vijim i jepet fjala Znj. Olgerta Demelli (OD), juriste pranë Shoqatës „Unë Gruaja“ për të bërë një 
prezantim të shkurtër të punës së shoqatës lidhur me edukimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për 
menaxhimin e mbetjeve. 

OD – Shoqata „Unë Gruaja“ është e fokusuar në punën e saj në tre sektorë kryesorë: rinia, dhuna 
ndaj grave dhe mjedisi. Në drejtim të mjedisit shoqata ka ndërmarrë vazhdimisht fushata edukuese 
dhe sensibilizuese. Përmes një projekti të nisur në vitin 2016 jemi angazhuar për të ngritur një grup 
pune për monitorimin e hartimit të Planit. Në këtë kuadër kemi dhënë konkluzionet dhe 
rekomandimet tona. Gjithashtu kemi edhe një projekt për financimin e disa shërbimeve që lidhen 
me administrimin e mbetjeve. Aktualisht po bëjmë një vlerësim të draftit të Planit. Kemi punuar për 
ngritjen e kapaciteteve institucionale dhe kemi dhënë rekomandime në këtë drejtim. Kemi synim që 
të punojmë me shkollat në kuadër të fushatës së ndërgjegjësimit dhe në këtë kuadër kemi 
ndërmarrë nisma konkrete për edukim dhe sensibilizim.  

Në vijim i jepet fjala Z. Andrian Vaso (AV), Konsulent, Ekspert i VSM. 

AV – Bën prezantimin përkatës duke u fokusuar në metodologjinë që do të përdoret për hartimin e 
VSM-së, dhe në mënyrë të veçantë në përcaktimin e çështjeve që do të trajtohen në VSM, si dhe 
paraqet në mënyrë të përmbledhur lidhjen mes elementëve të Planit (objektiva strategjike, 
prioritete, veprime, etj.) me elementët e VSM (objektivat mjedisore, analiza e impakteve, masat 
zbutëse, etj.).  

Prezantimi i plotë gjendet më poshtë (Aneksi 4). 

Në përfundim të prezantimit u hap sesioni i pyetjeve/komenteve/sugjerimeve nga ana e 
pjesëmarrësve duke shpjeguar se gjithçka që do të thuhet dhe trajtohet nga pjesëmarrësit do të 
mbahet shënim dhe sipas rastit do të adresohet menjëherë apo do të analizohet më tej para se të 
gjejë adresimin final. 
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Pyetje, Komente, Sugjerime 
 
1: Dorian Leka (Drejtor i Drejtorisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Bashkia Pogradec) – Ju 
falenderoj për prezantimin dhe ju uroj për punën e bërë. Do doja që takimi të hidhte dritë mbi disa 
problematika specifike. Jo të gjithë jemi profesionistë të fushës. Ne duam specifikisht që të ndalonit 
tek problematikat kryesore. 
Kemi edhe shumë aktivitete tradicionale si dita e ujit, dita e tokës, e rinisë, e liqenit etj.  
Që në vitin 2002 është hartuar dhe paraqitur një skemë për pastrimin e mbetjeve. A ka ndonjë afat 
shtyrjeje të saj. Po ndarje në faza në Planin e paraqitur sot? 
A është menduar për elementin e ndërgjegjësimit të popullsisë? Duhet të bëhen sqarime të njerëzve 
mbi tarifën e pastrimit? 
Duhen përfshirë elementët më të ndjeshëm mjedisorë. A ofrohen zgjidhje afatgjata dhe produktive? 
 
Andrian Vaso – Lidhur me metodologjinë e VSM, kjo u prezantua. Për detaje të mëtejshme na lini 
adresat e e-mail në mënyrë që t’ju nisim metodologjinë e detajuar dhe ju të njiheni me të më në 
detaje.  
Lidhur me fazat e planit, Z. Merolli mund të bëjë sqarimet përkatëse.  
Lidhur me elementin e ndërgjegjësimit, ka një bashkëpunim shumë të mirë mes autoriteteve dhe 
shoqërisë civile, ka patur gjithëpërfshirje dhe tendenca në këtë drejtim është pozitive. Kështu që ky 
bashkëpunim duhet të vazhdojë. Por në vetvete ky është vetëm fillimi. Ndërgjegjësimi nuk i zgjidh të 
gjitha problemet e sektorit. Kështu, për shembull, nuk mund të zgjidhë çështjen e infrastrukturës së 
rëndë. Nga ana tjetër bashkia bën aq sa ka mundësi brenda kapaciteteve të saj. Ndërgjegjësimi nuk e 
kuron problemin, por natyrisht që ndikon pozitivisht në këtë drejtim dhe duhet të vijojë.  
Problemi më i madh është si menaxhohet pellgu ujëmbledhës në aspektin social, mjedisor dhe 
financiar. Është e qartë që këtu del nevoja dhe rëndësia e komunikimit me të gjitha palët e 
interesuara. 
Aktivitetet tradicionale janë një gjë shumë e mirë. Ne do t’i vendosim në kuadrin e indikatorëve të 
planit. Duhet që të jemi më pak idealistë dhe më shumë realistë. Do të vendosen zëra konkrete, 
shifra konkrete, do të behen analiza konkrete. Një ndër to është edhe analiza kumulative e 
ndikimeve mjedisore të Planit. 
 
Arian Merolli – Dy elementët kryesorë të Planit janë konkluzionet & rekomandimet dhe një plan 
veprimi. Në këtë plan veprimi janë të përfshira edhe fazat e zbatimit të Planit. Ne dëshirojmë dhe 
synojmë që të bëjmë palë në këtë drejtim biznesin, shkollat, shoqërinë civile dhe publikun e gjerë. 
Ndërkohë që bashkia ka lidhur një kontratë për administrimin e mbetjeve dhe paralelisht po 
punojmë edhe për infrastrukturën e nevojshme në këtë drejtim. Plani vetë është shumë i detajuar. Ai 
përfshin edhe elementin e monitorimit që duhet finalizuar. 
 
Andrian Vaso – Ne mund të filtrojmë fazat dhe projektet e Planit dhe të shihet nëse del nevoja e 
rishikimit eventual, për të qenë më realistë.  
Përsëri del se komunikimi është shumë i rëndësishëm dhe ky duhet të jetë i përditshëm. Komunikimi 
nëpërmjet mjeteve elektronike është shumë praktik jo vetëm në kuadër të shpejtësisë së 
komunikimit por edhe të dokumentimit të procesit. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për t’i 
mbajtur të përfshira të gjitha palët e interesuara. 
 
2: Adriana Adhami (Nënkryetare Bashkia Pogradec) – Si është llogaritur sasia e mbetjeve në kg për 
frymë? Është marrë numri i popullsisë sipas censusit apo sipas regjistrit të gjendjes civile? Kjo gjë 
ndikon direkt tek tarifa e pastrimit. 
 
Andrian Vaso – Duhet të dalë tarifa edhe për njësitë e tjera administrative. Kjo zgjidhet duke ngritur 
grupe pune në kuadër të projekteve të ndryshme, apo edhe nga vetë bashkia. 
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Arian Merolli – Është menduar që të zgjidhet ky problem. 
 
3: Efigjeni Galo (Specialiste Monitorimi Administrata e Zonave të Mbrojtura Korçë) – Mbetjet në 
Peshkëpi janë një shqetësim për Pogradecin dhe për Maqedoninë, sepse ato digjen ne pikën e 
grumbullimit. Kush e zgjidh këtë problem? 
 
Andrian Vaso – A ka një hartë bashkia ose ju si AZM ku janë gjithë pikat e grumbullimit të mbetjeve? 
Këtu kemi të bëjmë me një proces të detajuar që kërkon organizim dhe koordinim. Plani evidenton 
dhe konstaton. 
 
Arian Merolli – Plani jep edhe afate kohore për rehabilitimin / mbylljen e këtyre pikave. Do të bëhet 
një analizë, ose një projekt pilot, ku do të dalin edhe kostot përkatëse dhe pastaj do të veprohet. 
 
4: Avni Myrte (Inspektor Mjedisi Bashkia Pogradec) – Falenderoj prezantuesit. Mirë do ishte ta 
kishim marrë më parë Planin me e-mail, pasi ka shumë probleme që duhen diskutuar, por duhet ta 
kishim më parë.  
Një nga problemet është ‚Tregu i Gabit‘ i cili sjell shumë ndotje, kështu që ky problem duhet 
adresuar. 
Duhet bërë ndarja e mbetjeve që në burim, që të shihet mundësia e ripërdorimit të tyre. 
Çështje tjetër është edhe ajo e mbetjeve inerte. 
 
Andrian Vaso – Çështja e ndarjes dhe ripërdorimit të mbetjeve është një problem kombëtar. 
Biomasa e mbetjeve është një indikator që qëndron dhe ka vend të thellohet më tej.  
Përsa i përket inerteve, Plani nuk e mbulon menaxhimin e tyre. Në kuadrin tërësor inertet janë 
mbetje voluminoze. Si do të administrohen?  
 
5: Gerald Manellari (Qytetar) – A ka vënë ndonjë gjobë bashkia për ndotjen që shkaktojnë disa 
subjekte? Nuk mund të flasim teorikisht pa bërë veprime konkrete. E kam kërkuar këtë informacion 
në bashki. 
 
Arian Merolli – Fondi Shqiptaro-Amerikan ka një studim në këtë drejtim. Unë kam pyetur edhe për 
gjobat. Vijojnë diskutimet në këtë fushë. Unë di që ka shumë gjoba të vëna. Problemi lidhet me 
ndërgjegjësimin e njerëzve. 
Për më tepër kontrata me firmën e pastrimit përfshin grumbullimin, shtyrjen dhe mbulimin e 
mbetjeve. Ka edhe penalitete në rast të mos-performimit. 
 
6: Gerald Manellari (Qytetar) – Pse nuk ka këtu përfaqësues nga Drejtoria Arsimore? Gjenerata e re 
po vepron gabim, hedh plehrat në rrugë. 
 
Andrian Vaso – Komunikimi dhe ndërgjegjësimi janë dy procese gjithëpërfshirëse dhe të 
përhershme. Të sugjeroj që energjinë tënde pozitive në këtë drejtim ta bashkosh me lëvizjet e tjera 
qytetare e civile. 
 
7: Filloreta Buzo (Specialiste në Sektorin e Aseteve Bashkia Pogradec) – Planit i mungon një strukturë 
e mirëfilltë. Duhen evidentuar gjithë pikat e grumbullimit të mbetjeve, dhe duhet edhe një hartë për 
këtë qëllim. 
Duhet riparë kuadri i planifikimit strategjik. Ka ligje që janë shfuqizuar. Gjithashtu bashkia ka një 
rregullore të miratuar lidhur me administrimin e mbetjeve. Plani duhet ta ketë këtë në konsideratë.  
Plani nuk jep opsione. 
Objektivat e planit duhet të jenë specifike dhe të matshme. 
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Andrian Vaso – Ja ku janë objektivat e planit (shfaqet slide me objektivat). Pjesa se si ato do të 
maten do të sugjerohet në VSM përmes indikatorëve përkatës. 
 
8: Najada Mëngri (vullnetare Shoqata „Unë Gruaja“) – A është marrë parasysh ndonjë eksperiencë e 
suksesshme në hartimin e Planit? 
 
Arian Merolli – Plani hartohet sipas detyrimit ligjor. Për më tepër, ne kemi si detyrim edhe statusin 
specifik të zonës. Plani jep orientimet e duhura që lidhen me menaxhimin e integruar të mbetjeve. 
Detajet përfshihen tek plani i veprimit. 
 
9: Anil Ismailanji (biznesmen, Administrator „StarMarket“) – Ne prodhojmë shumë mbetje që janë 
kartona amballazhi dhe qese plastike. I hedhim në kazanë dhe ikim. Të dyja kategoritë janë mbetje të 
riciklueshme. Unë mund të bëj ndarjen në burim dhe të çoj me mundësitë e mia deri në pikën e 
grumbullimit.  
Për qeset plastike ka një kulturë jo të përshtatshme. Klientët marrin shumë qese me mallin që 
blejnë. Shembulli i Tiranës ku qeset shiten me një çmim simbolik është shumë i mirë. Por nga ana 
tjetër, nëse unë i vë një çmim qeses më rritet konkurrenca sepse klientët largohen dhe shkojnë tek 
një market që i jep falas. Duhet që bashkia të mbledhë gjithë bizneset dhe të bihet dakort 
bashkarisht për këtë gjë. 
 
Arian Merolli – Biznesi juaj është pjesë e lagjes ku kemi menduar të zbatojmë projektin pilot për 
ndarjen e mbetjeve në burim. Kështu që do t’ju kontaktojmë për më shumë hollësi.  
Do përpiqemi të gjejmë një mekanizëm që të zgjidhim problemin e qeseve plastike. 
 
Andrian Vaso – Plani duhet të ketë indikatorë të matshëm, dhe në përcaktimin e tyre duhet të jemi 
realistë. Ne do të bëjmë publik materialin dhe raportin. Ju jeni të mirëpritur për të bërë komente dhe 
sugjerime. Mund të përcaktohen prioritete për indikatorët, sipas mundësisë reale të matjes së tyre. 
Procesi është dinamik. Më tej kemi edhe elementin e kapaciteteve institucionale. Është i 
rëndësishëm bashkëpunimi mes gjithë aktorëve, pëfshirë edhe bashkinë. 
 
10: Afroviti Gusho (Menaxhere Projekti Shoqata „Unë Gruaja“) – Në formën aktuale plani nuk është 
dokument që mund të shkojë në këshillin bashkiak. Ka probleme që lidhen edhe me formën edhe me 
mënyrën e shkrimit. Ne kemi sugjerimet tona si më poshtë: 
- Duhet plotësuar seksioni që lidhet me procesin dhe konsultimet 
- Pjesa ligjore duhet e gjitha shqip 
- Duhet bërë një analizë e legjislacionit shqiptar dhe të BE 
- Ka ligje që janë shfuqizuar. E kemi bërë gati draftin për këtë qëllim 
- Të vendosen Shtojcat / Anekset 
- Duhen rregulluar gabimet ortografike 
- Fakti që kemi një plan është diçka shumë e mirë 
- Analiza SWOT është trajtuar shumë mirë 
- Pjesa e hierarkisë së planifikimit është trajtuar mirë 
- Duhet saktësuar sasia e gjeneruar e mbetjeve 
- Seksioni i vizionit dhe objektivave duhet të pozicionohet më sipër në Plan 
Ne jemi të gatshme që të ndihmojmë me këtë proces. 
 
Arian Merolli – Jemi dakort dhe do plotësohen komentet tuaja 
 
Andrian Vaso – Nëse plani do të bëhet shumë i detajuar, do të jetë i lodhshëm. Pesha e madhe dhe 
roli i shoqërisë civile vihet re edhe në plan.  
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Specifikoni se cilën pjesë të planit të veprimit merrni përsipër që ta operoni dhe zbatoni ju si shoqëri 
civile. 
Edhe deklarata mjedisore që del nga ministria e mjedisit ka të njëjtin qëllim, që të përcaktojë 
elementët thelbësorë.  
Më mirë të kemi një plan që edhe të kritikohet sesa të mos kemi plan fare. Pranoni përmasat që keni 
dhe impaktin që krijoni. 
 
Arian Merolli – Do krijohet një strukture permanente, në të cilën do të përfshihet edhe shoqëria 
civile. Është mirë që Pogradeci ka njerëz të kualifikuar tek të cilët mund të mbështetemi për këtë 
punë. 
 
Andrian Vaso – Në takimin që do bëni, duhet patur parasysh se Plani ka dhe pjesë “hard”. Si do t’ju 
drejtoheni qytetarëve? Situata nuk ndryshon vetëm me ndërgjegjësimin. Duhet gjetur balanca në 
këtë drejtim. Duhen përcaktuar se cilat janë zgjidhjet e vogla. Ka afate dhe pjesë që janë sensitive. 
 
Arian Merolli, pasi pyet nëse ka ndonjë koment apo opinion tjetër, mbyll takimin duke falenderuar 
pjesemarresit per komentet dhe mendimet e shprehura. 
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Aneksi 1 – Ftesa Zyrtare dhe Axhenda e Takimit 
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Konsultim me Grupet e Interesit 

mbi VSM-në e Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve  

Salla e Mbledhjeve  

Bashkia  Pogradec 

12 Shtator 2017 

 

AXHENDA 

 

10.00   Fjala e mirëseardhjes, Prezantimi i pjesëmarrësve  

10.10  Informacion mbi Projektin e UNESCO-s për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve në Bashkinë Pogradec   

Prezantimi i Draftit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve  
për Bashkinë Pogradec Arian Merolli, Bashkia Pogradec 

Prezantimi i metodologjisë dhe aspekteve mjedisore të Raportit  
mbi VSM të Planit Lokal të Mbetjeve Andrian Vaso, iC 
consulenten 

   

11.00   Pushim Kafe 

11.20 Diskutime, pyetje dhe përgjigje 

12.30   Përmbledhje dhe përfundime të takimit 
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Aneksi 2 – Lista e Personave/Institucioneve të Ftuar në Takim 
 

Nr Emër Mbiemër Institucioni 

1 Andrian VASO Kompania Konsulente 

2 Skerdilajd Anagnosti Kompania Konsulente 

3 Avdulla Cano Bashkia Pogradec 

4 Fredi Pikuli Bashkia Pogradec 

5 Nexhmi Torra Bashkia Pogradec 

6 Olti Begollari Bashkia Pogradec 

7 Arian Merolli Bashkia Pogradec 

8 Fillareta Buzo Bashkia Pogradec 

9 Ili Kostallari Bashkia Pogradec 

10 Ruzhdi  Ymetllari Bashkia Pogradec 

11 Avni Myrte Bashkia Pogradec 

12 Afroviti Gusho  OJF “UNË Gruaja”, Pogradec  

13 Eleni Jacari  OJF “UNË Gruaja”, Pogradec  

14 Elona Arolli  OJF “UNË Gruaja”, Pogradec  

15 Lavdërim Miminllari Shoqata e Biznesit të vogël Pogradec 

16 Lavdërim Cela Shoqata e Fermerëve, Stropckë, 

17 Sokol Ziko DSHP, Pogradec 

18 Mirian Berberi Komuna Buçimas, Specialist 

19 Flamur Sheri Pyjet Komunale 

20 Big MARKET Biznesi privat 

21 Heroland Divjaka Biznesi Privat 

22 SPAR Market Biznesi privat 

23 Neranxi Market Biznesi privat 

24 Toto Market Biznesi Privat 

25 ANIL Parlet Biznesi privat 

26  Biznesi privat 

27 Shpresa Blaceri OJF “Gruaja Intelektuale”, Pogradec 

28 Mimoza Shuli Shoqata e Artizanëve të punimeve artistike 

29 Avni Mara Shoqëria Civile 

30  Shoqëria Civile, 

31  Shoqëria Civile 

32  Shoqëria Civile, 

33  Shoqëria Civile 

34 Miallaq Qirjo ARZM-ja Korçë, 

35 Gani Bego ARZM-ja Korçë 
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Aneksi 3 – Prezantimi i Planit të Veprimit për PLMIMN 
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Aneksi 4 – Prezantimi i Metodologjisë dhe Çështjeve të VSM 
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Aneksi 5 – Lista e Pjesëmarrësve 
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Aneksi 6 – Foto nga Takimi 
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20 Shtojca 2: Metodologjia e Monitorimit të Projektit (metoda 
e KfW) 

Emri 
Plani Lokal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Bashkinë Pogradec (PLMM) 

Objektivat: 
 Minimizimi i mbetjeve të prodhuara. 
 Rritja e ripërdorimit, riciklimin dhe rikuperimit të materialeve. 
 Depozitimi i të gjitha mbetjeve përfundimtare në venddepozitimin e Maliqit. 
 Prodhimi i energjisë nga mbetjet pas riciklimit të materialeve. 

Shënime mbi metodat e përdorura për të vlerësuar suksesin e projekteve (vlerësimet e projekteve) 
Projektet vlerësohen në një shkallë me gjashtë pika, ku kriteret e vleresimit janë: përshtatshmëria, 
efektiviteti, efiçenca dhe ndikimi i përgjithshëm zhvillimor. Vlerësimet përdoren gjithashtu për të 
arritur në një vlerësim përfundimtar të efikasitetit të përgjithshëm të zhvillimit të një projekti. 
Shkalla e vlerësimit është si më poshtë 

1. Rezultat shumë i mirë që tejkalon 
qartazi pritshmëritë 

2. Rezultati i mirë, plotësisht në përputhje 
me pritshmëritë dhe pa ndonjë 
mangësi të konsiderueshme 

3. Rezultati i kënaqshëm - projekti bie nën 
pritshmëritë, por dominojnë rezultatet 
pozitive 

4. Rezultati i pakënaqshëm - dukshëm nën 
pritshmëritë, me rezultate negative që 
mbizotërojnë pavarësisht rezultateve të 
dukshme pozitive  

5. Rezultat i pamjaftueshëm - pavarësisht 
nga disa rezultate pjesore pozitive, 
rezultatet negative dominojnë qartazi 

6. Projekti nuk ka ndikim ose gjendja në të 
vërtetë është përkeqësuar  

Figura 31: Vlerësimi i projektit sipas kritereve të DAC 
Burimi: KfW 

Klasifikimi 1-3 tregon një vlerësim pozitiv ose të suksesshëm ndërsa klasifikimi 4-6 tregon një 
vlerësim jo pozitiv ose të pasuksesshëm. 

Qëndrueshmëria vlerësohet sipas shkallës së mëposhtme me katër pikë: 

Niveli i qëndrueshmërisë 1 (qëndrueshmëria shumë e mirë): Efikasiteti zhvillimor i projektit (pozitiv 
deri më sot) ka shumë të ngjarë të vazhdojë pa u pakësuar ose madje të rritet. 

Niveli i qëndrueshmërisë 2 (qëndrueshmëria e mirë): Efikasiteti zhvillimor i projektit (pozitiv deri më 
sot) ka gjasa të bjerë vetëm minimalisht, por të mbetet gjithnjë pozitiv. (Kjo është ajo që zakonisht 
pritet të ndodhë). 

Niveli i qëndrueshmërisë 3 (qëndrueshmëria e kënaqshme): Efikasiteti zhvillimor i projektit (pozitiv 
deri më sot) ka gjasa të bjerë ndjeshëm, por mbetet gjithnjë pozitiv. Ky vlerësim gjithashtu jepet 
nëse qëndrueshmëria e një projekti konsiderohet e papërshtatshme deri në momentin e vlerësimit 
ex post, por ka shumë gjasa të evoluojë pozitivisht në mënyrë që projekti në fund të arrijë efektivitet 
pozitiv zhvillimor. 
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Niveli i qëndrueshmërisë 4 (qëndrueshmëria e pamjaftueshme): Efikasiteti zhvillimor i projektit 
është i pamjaftueshëm deri në kohën e vlerësimit ex post dhe nuk ka gjasa të përmirësohet. Ky 
vlerësim gjithashtu jepet nëse qëndrueshmëria që është vlerësuar pozitivisht deri më sot është 
shumë e mundshme të përkeqësohet rëndë dhe nuk plotëson më kriteret e nivelit 3. 

The overall rating on the six-point scale is compiled from a weighting of all five individual criteria as 
appropriate to the project in question. Ratings 1-3 of the overall rating denote a "successful" project 
while ratings 4-6 denote an "unsuccessful" project. It should be noted that a project can generally be 
considered developmentally “successful” only if the achievement of the project objective 
(“effectiveness”), the impact on the overall objective (“overarching developmental impact”) and the 
sustainability are rated at least “satisfactory” (rating 3). 

Vlerësimi i përgjithshëm në shkallën e gjashtë pikave është përpiluar si peshë e të pesë kritereve 
individuale të përshtatshme për projektin në fjalë. Klasifikimi 1-3 të vlerësimit të përgjithshëm 
nënkupton një projekt "të suksesshëm" ndërsa klasifikimi 4-6 tregon një projekt "të pasuksesshëm". 
Duhet të theksohet se një projekt në përgjithësi mund të konsiderohet i suksesshëm nga pikëpamja 
zhvillimore vetëm nëse arritja e objektivit të projektit ("efektiviteti"), ndikimi në objektivin e 
përgjithshëm ("ndikimi i përgjithshëm zhvillimor") dhe qëndrueshmëria vlerësohen të paktën "i 
kënaqshëm "(vlerësimi 3). 

 


