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1. Hyrje  
 

Projekti “Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkitë Krujë, 
Përmet, Sarandë” është zhvilluar përgjatë periudhës shkurt 2018 - 2019. 

Qëllimi i projektit është përmirësimi i gjendjes aktuale të shërbimit të pastrimit në 3 bashki dhe 
ndërgjegjësimi i qytetarëve për mbajtjen pastër të qytetit ku jetojnë. 
 
Ndërsa objektivat e synuara për t’u realizuar janë:  

• Ngritja e kapaciteteve për tre organizatat lokale lidhur me menaxhimin e mbetjeve dhe 
monitorimin e shërbimit të pastrimit. 

• Monitorimin e realizimit të cilësisë së shërbimit të pastrimit për 3 bashki bazuar në kushtet e 
kontratave.  

• Angazhimi dhe edukimi i brezit të ri për mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij. 
 
Nisur nga situata e vlerësuar gjatë vizitave puna jonë në këto 3 bashki do të sjell një radiografi të këtij 
shërbimi dhe, përmes gjetjeve e rekomandimeve synojmë përmirësimin e shërbimit, rritjen e 
transparencës dhe përmirësimin imazhit të bashkive. Duke u bazuar edhe tek eksperienca e 
mëparshme që kemi për menaxhimin e integruar të mbetjeve mendojmë se problemi i mbetjeve, i cili 
është në rritje të shpejtë dhe që përbën një kërcënim për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, mund të 
adresohet vetëm kur institucionet shtetërore, shoqëria civile dhe komuniteti të ndërgjegjësohen për 
përgjegjësitë e tyre dhe t’i përmbushin ato. 

Tre janë rezultatet e pritshme: 
Ngritja e kapaciteteve të të paktën 3 organizatave lokale lidhur me menaxhimin dhe monitorimin e 
shërbimit të pastrimit për të qenë të aftë t’i drejtohen organeve vendimmarrëse në mënyrë ligjore, 
për t’i kërkuar llogari mbi veprimet apo mosveprimet e tyre. Edhe pse e njohin mirë problemin 
vështirësia qëndron tek mungesa e informacionit, dokumentimit të të dhënave dhe mënyrës së 
ballafaqimit me nëpunësit e bashkive. Organizatat lokale janë më pranë komunitetit të prekur nga 
problemi, ato duhet të jenë zëri i qytetarëve. Organizatat lokale duhet të jenë urë lidhëse mes 
komunitetit dhe bashkisë, për të ngritur zërin e qytetarëve për zgjidhjen e problemit.  
 

Cilësi më e mirë e shërbimit të pastrimit për 3 bashkitë - Nëpërmjet monitorimit në mënyrë të 
vazhdueshme  të shërbimit të pastrimit do të bëjmë të mundur dokumentimin e shkeljeve, vënien 
para përgjegjësisë, si kompaninë e kontraktuar, po ashtu edhe punonjësit e bashkisë në rast 
evidentimi të zonave të papastruara në bashkitë ku do të bëhet monitorimi.  
 

Edukimin e brezit të ri për mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij - aktivitete pastrimi 
me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave, përfaqësues nga bashkia, përfaqësues të komunitetit etj., 
për të dhënë një mesazh ndërgjegjësimi për të gjithë qytetin.  
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2. Përmbledhje ekzekutive 
 
Menaxhimi i integruar i mbetjeve është një nga shërbimet publike më të rëndësishme që siguron 
mbrojtje më të mirë të mjedisit dhe të shëndetit të banorëve, si dhe zë peshë në buxhetin e 
përgjithshëm të bashkive. Ai lidhet me një sërë çështjesh të mënyrës së jetesës urbane, konsumit, 
punësimit dhe të ardhurave të banorëve, si dhe me faktorë të tjerë socio-ekonomik dhe kulturor.  
 
Në këtë studim prezantohet shërbimi i pastrimit në Përmet, merret në shqyrtim realizimi i shërbimit 
nga Ndërrmarja e Pastrim Gjelbërimit për disa nga zërat, bëhet analiza financiare e shërbimit si dhe 
jepen treguesit e performancës më vete dhe, krahasimore mes bashkive pilot. Pjesë e studimit është 
edhe një përmbledhje e performancës së shërbimit, bazuar në anketën e zhvilluar me banorët dhe 
bizneset që ushtrojnë veprimtarinë në bashkitë përkatëse. 
 
Një nga karakteristikat e menaxhimit të mbetjeve është se qëndrueshmëria e shërbimit arrihet vetëm 
nëse bashkitë kanë kapacitetet teknike, organizative dhe burimet financiare të nevojshme. Aktualisht 
bashkitë janë duke u përpjekur për të siguruar një shërbim cilësor dhe të përballueshëm, si dhe të 
sigurojnë kushte minimale për trajtimin e mbetjeve. Problemet kryesore, të ndeshura nga ekipi i 
ekspertëve në vizitat e kryera, por edhe nga takimet me aktorë të ndryshëm lidhen kryesisht me:  

• Mungesën e planeve vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve bashkiake; 
• Shtrirjen e mbulimit me shërbim në të gjithë territorin,  
• Grumbullimin dhe largimin e pamjaftueshëm të mbetjeve si dhe sasinë e kufizuar që 

depozitohet dhe trajtohet në venddepozitë,  
• Sasitë në rritje të mbetjeve inerte dhe atyre të gjelbra; 
• Egzistencën e venddepozitimeve (të lejuara dhe të palejuara) të cilat janë jashtë standardeve 

sanitare dhe inxhinierike,  
• Numrin e kufizuar dhe cilësinë jo të mirë të pajisjeve për grumbullimin dhe transportin e 

mbetjeve,  
• Mungesën e ndarjes së mbetjeve në burim dhe % të vogël të riciklimit,  
• Mbulimin e kostos nga tarifa, por edhe mënyrën e llogaritjes së saj; 
• Transparencën e ulët në shërbimin e pastrimit dhe njohjen e qytetarëve me tarifat; 
• Mungesën e programeve të mirëfillta të edukimit mjedisor; 
• Besueshmërinë e të dhënave  përsa i takon mbetjeve që gjenerohen, grumbullohen dhe 

trajtohen në territoret e tyre.  
 

Po ashtu mendojmë se sfidat e bashkive për më tej lidhen me: 
 Sigurimin e menaxhimit gjithëpërfshirës e të integruar të mbetjeve të ngurta urbane – 

hartimin e planeve vendore në përputhje me strategjinë kombëtare dhe masterplanin e 
mbetjeve, si dhe me planet rajonale, për të rritur efektivitetin dhe optimizuar koston e 
shërbimit; 

 Përmirësimin e performancës së përgjithshme të menaxhimit të mbetjeve – duke nisur me 
dokumentimin, mbledhjen dhe raportimin në kohë të treguesve, por edhe me shtrirjen dhe 
optimizimin e shërbimit, qoftë publik apo privat. Në rastin e fundit e rëndësishme është 
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hartimi dhe zbatimi i kontratave të forta me specifikime të qarta të volumeve, të matshme 
dhe të monitoruara në kohë reale dhe të shtrira në territor.   

 Përmirësimin e llogaridhënies për menaxhimin e mbetjeve - bashkitë duhet të bëjnë më 
shumë përpjekje në ndërgjegjësimin e publikut, bizneseve dhe politikanëve që të mundësojnë 
ndërmarrjen e veprime, duke programuar burimet e duhura. 
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3. Metodologjia, elementët e studimit 
 
Ligj Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 33 flet për “Instrumentet për administrimin e 
shërbimeve publike” dhe një nga këto shërbime është dhe ai i menaxhimit të integruar të mbetjeve. 
Përmes projektit, Milieukontakt dëshiron të prezantojë dhe të masë disa indikatorë për performancën 
e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve në nivel lokal dhe, të performancës në drejtim të zbatimit 
të politikave të menaxhimit të mbetjeve në nivel qendror.  
 
Indikatorët që do të maten do të jenë cilësorë e sasiorë dhe do të mbështeten nga mbledhja dhe 
analizimi i të dhënave. Këto të dhëna do të merren nga burime të tilla si pyetsorë/anketa, raporte të 
vëzhgimit në terren, raporte teknike, sistemet e monitorimit të funksionimit të performancës, 
aktivitetet e inspektimit, të realizuara me stafin e bashkisë, por edhe me banorët. 
Indikatorët e performancës janë grupuar në 3 kategori, të përbërë nga disa indikatorë specifik.  
 
Kategoritë janë:  
1. Cilësia e shërbimit (efikasiteti në mbledhjen e mbetjeve, pastërtia, perceptimi publik);  
2. Qëndrueshmëria mjedisore (shkalla e diferencimit; mbrojtja e burimeve natyrore);  
3. Qëndrueshmëria ekonomike dhe financiare dhe aspektet institucionale  (mbulimi i kostos, mbledhja 
e tarifës, transparenca e faturimit). 
Niveli i tyre i arritjeve, po ashtu do të shkallëzohet në tre nivele (e ulët, mesatare dhe e lartë) sipas 
"saktësisë së të dhënave" duke dhënë një informacion edhe mbi nivelin e besueshmërisë së këtyre të 
dhënave. Zbatimi i një mjeti monitorimi të tillë do të ndihmojë bashkinë në matjen dhe regjistrimin e 
të dhënave, si dhe do të ndikojë indirekt në rritjen e transparencës së shërbimit tek popullsia. Më 
poshtë prezantohet skematikisht metodologjia e ndjekur në këtë studim. 
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Ekipi i ekspertëve pranë Milieukontakt së bashku me organizatën partnere, CESVI, finalizoi 
metodologjinë e monitorimit bazuar në të dhënat e mbledhura nga takimet e para, shtrirja territoriale 
e shërbimit në bashki, periudha kohore dhe indikatorët e monitorimit. Rëndësi iu kushtua dhe 
mbulimit të zonave problematike apo atyre turistike. U hartuan formatet e monitorimit dhe u ndanë 
detyrat ndërmjet personave përgjegjës. Organizata partnere me ndihmen e vullnetarëve ka ndjekur 
proçesin e monitorimit të pastrimit të mbetjeve urbane.  
 
Monitorimi u krye duke u mbështetur në informacionin e Bashkisë mbi oraret e mbledhjes së 
mbeturinave, si për zonën urbane dhe për atë rurale. Janë grumbulluar foto në terren; në lidhje me 
respektimin e orarit dhe ditëve të pastrimit; është kontrolluar cilësia e pastrimit dhe dizinfektimi të 
vendgrumbullimeve, fshirja dhe larja e rrugëve dhe shesheve kryesore; komunikimi me banorët e 
zonës, nëse në perceptimin e tyre realizohet shërbimi i monitorimit rregullisht dhe ditët e largimit të 
mbetjeve. 
 
Nisur nga fakti që shërbimi bazë i pastrimit është zbrasje dhe fshirje kontenierësh si dhe fshirje e 
larje/lagie e rrugëve (kryesisht në muajt e verës) formatet e monitorimit kanë qenë javor për: 

• zbrasjen e kontenierëve  
• dhe fshirja/larja e rrugëve  

 
Specifikisht në Bashkinë Përmet monitorimi është shtrirë në 5 muaj, ku gjatë muajit të parë u mblodh 
dhe kosnultua dokumentacioni i bashkisë në lidhje me shërbimin, por edhe raportimet e tjera që 
bashkia bën pranë institucioneve përkatëse. Më pas në 4 muajt e tjerë monitorimi është realizuar me 
një frekuencë 3 herë në javë (periudha qershor- shtator 2018). Vendet e monitoruara kanë qënë të 
njëjta, 3 lagje kryesore në qytet dhe 2 NJ.A. Petran e Piskovë, pasi dhe shërbimi i pastrimit ofrohet 
mjaft i cunguar në këtë bashki (më pak se 65% e territorit). 

 
qershor – shtator  

NJ.A Përmet - Lagjia “Re”; L. “Partizani”; L. “Mejden”,  
NJ.A Piskovë  
Nj.A Petran 

 

Procesi i monitorimit u krye nëpërmjet vëzhgimit në terren të pikave të grumbullimit të mbetjeve 
urbane në qytet dhe Njësi Administrative; frekuenca e zbrazjes së koshave, pastrimi përreth, 
dezinfektimi i tyre, gjendja e koshave si dhe pastrimi i rrugëve të qytetit.  
 
Të gjitha formatet e plotësuar dhe të dhënat e gjeneruara e më pas të analizuara, do t’i prezantohen 
bashkisë, si pjesë e raporteve përfundimtare, për t’a detyruar që të ofroj një shërbim sa më të mirë 
dhe efiçent për komunitetin. 
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4. Përshkrimi i të dhënave Bashkia Përmet 
4.1. Pozita gjeografike dhe klima 
Bashkia e Përmetit bën pjesë në Qarkun e Gjirokastrës dhe shtrihet në pjesën juglindore të vendit 
tonë. Ajo kufizohet në veri me bashkinë Skrapar, në lindje me bashkinë Kolonjë, në perëndim me 
bashkinë Libohovë dhe Këlcyrë. Qendra e bashkisë është qyteti i Përmetit, i cili përfaqëson qendrën e 
zhvillimit ekonomik dhe social, jo vetëm për bashkinë e Përmetit, por të gjithë shtrirjes gjeografik që 
njihet si Lugina e Vjosës. Bashkia e Përmetit përbëhet nga 5 (pesë) njësi administrative, që të gjitha 
pjesë e rrethit Përmet, të cilat janë: Përmet, Çarshovë, Frashër, Petran dhe Qendër Q.Piskovë. Bashkia 
ka nën administrimin e saj një qytet dhe 49 fshatra. 

Të gjitha njësitë e bashkisë janë zona malore, duke qenë se terreni është i pjerrët në më shumë se 
45% të sipërfaqes së tij. Territori i Bashkisë është i organizuar përgjatë luginës së lumit Vjosa, që 
përshkon territorin e bashkisë. Njësia e Çarshovës, Petranit, Përmetit dhe një pjesë e Qendër Piskovë 
shtrihen përgjatë luginës. Ndërsa, njësia e Frashërit përbën skajin më të largët të Bashkisë dhe është 
tërësisht zonë malore. Vendodhja përgjatë luginës përcakton edhe komunitetet lokale me standart 
më të mirë jetese, në krahasim me ato që ndodhen më larg luginës. 

NJA Nr i zonave urbane Qytetet dhe fshatrat 

Përmet 1 Përmet 

Çarshovë 9 Çarshovë, Vllaho – Psilloterë, Biovizhdë, Zhepë, 
Draçovë, Iliar – Munushtir, Strëmbec, 
Pëllumbar, Kanikol 

Frashër 8 Frashër, Zavalan, Ogren – Kostrec, Gostivisht, 
Miçan, Vërçisht, Kreshovë, Soropull 

Petran 15 Petran, Leshnicë, Leus, Lipë, Qilarishtë, 
Badilonjë, Benjë – Novoselë, Delvinë, Kaludh, 
Lupckë, Gjinakar, Ogdunan, Lipivan-
Trabozishtë, Tremisht, Bodar 

Qendër Q.Piskovë 17 Q.Piskovë, Bual, Kosinë, Rapckë, Mokricë-
Zleushë, Kutal, Kosovë, Hotovë, Odriçan, 
Raban, Alipostivan, Borockë, Gosnisht, Pagri, 
Pacomit, Grabovë, Argovë 

TOTAL 1 qytet 49 fshatra  

 

Për shkak të pozicionit gjeografik jugor dhe afërsisë me detin, klima e Luginës së Vjosës është mesdhetare.  
Ne Luginën e Vjosës bien më pak reshje se mesatarja e vendit, sasia mesatare vjetore ndryshon gjatë vitit.  
Në luginën e Vjosës bie edhe borë, e cila nuk formon gjithmonë shtresë. Larmia klimatike, mundëson një 
gamë shumë të gjerë aktivitetesh ekonomike: bujqësi shumë degëshe, turizëm rural deri tek ai malor etj. 
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4.2 Demografia  
Popullsia e bashkisë arrin në 10,614 banorë (sipas Census 2011), ndërsa sipas Regjistri Civil 2015 
raportohet të jetë 20,300 banorë. Ndryshimi mes dy burimeve është në nivelin e 50% të popullsisë. 
Ndërsa, përsa i përket ndarjes së popullsisë sipas gjinive, popullata femër përfaqëson 50% të 
popullsisë totale. Më shumë se gjysma e popullsisë, rreth 56%, jeton në qytetin e Përmetit. Njësia 
admninistrative me numrin më të vogël është Frashëri. Njësitë e tjera (Çarshovë, Petran dhe 
Q.Piskovë) përbëjnë 40% të popullsisë së bashkisë. Gjithashtu, duke marrë në konsideratë numrin e 
fshatrave për popullsi, mund të thuhet se me përjashtim të qytetit të Përmetit, njësitë e tjera 
administrative kanë numër të vogël popullsie për fshat, i cili varion nga 48 për Frashër (më i ulëti) në 
100 për Çarshovë, Petran dhe Q.Piskovë (më i larti) Gjithashtu, duhet përmendur se shumica e 
territorit të bashkisë shtrihet në terren malor. Një reliev i tillë kushtëzon numrin e lart të fshatrave 
dhe dëndësinë relativisht të ulët të popullsisë për fshat. Sipërfaqja e bashkisë është 601.95 km² dhe 
dëndësia e popullsisë është 33.72 banorë/km².  

 

Bashkia Popullsia 

20111 

Popullsia 
2013 

Popullsia 
2014 

Popullsia 
2015 

Popullsia 
20172  

Përmet 10641 11750 14300 14793 19872 

      

Tabelë - Ndryshimi i popullsisë në vite  
Burimi: INSTAT për 2011 dhe Bashkia Përmet 2013-2017 
 

4.3 Bizneset dhe institucionet 
Bashkia e Përmetit paraqet një zonë ekonomike mikse. Sektorët si bujqësia, blegtoria, agro-industria, 
turizmi, tregtia dhe shërbimet përbëjnë drejtimet ekonomike, në të cilat popullata lokale është e 
përfshirë. Për shkak të natyrës mikse të ekonomisë, banorët janë të punësuar në sektorë të ndryshëm 
si bujqësi, industri dhe shërbime.  

Edhe pse sektori i shërbimeve përfaqëson shkallën më të lartë të punësimit, bujqësia përfaqëson 
sektorin kryesor ekonomik. Bujqësia karakterizohet nga ferma shumë të vogla bujqësore amiljare, të 
cilat nuk arrijnë rendimente të larta. Zona e Frashërit, duke qenë se është malore kultivon më shumë 
drurë frutorë dhe është karakterizuar nga shtime të blloqeve të reja të pemëve frutorë ndër vite. 
Ndërsa, vreshtat janë kthyer në aktivitet tradicional në njësitë administrative të Përmetit, veçanërisht 
në Petran dhe Piskovë, duke u favorizuar nga sipërfaqe të konsiderueshme toke që këto njësi kanë.  

Ashtu si bujqësia, edhe blegtoria përbën një nga drejtimet kryesore ekonomike të popullatës në pjesën 
rurale të bashkisë. Pjesa rurale e luginës është më e favorizuar për të mbarështuar gjedh, ndërsa pjesa 
kodrinore malore mbarështon bagëti të imët, favorizuar nga mjedisi natyror dhe niveli i lartë i 
kullotave. Produktet blegtorale kryesore janë qumështi dhe mishi. Zona është e njohur për 
nënproduktet e qumështi si djathrat, i bardhë dhe kaçkavall, gjizë e gjalp. Në zonë ka një numër të 
lartë baxhosh. 

                                                           
1 Sipas Censusit 2011 
2 Sipas Rregjistrit të Gjendjes Civile 
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4.4 Rrjeti rrugor  
Infrastruktura rrugore në bashkinë e Përmetit përbëhet nga rrjeti rrugor nacional dhe lokal. Territori i 
bashkisë lidhet me pjesën tjetër të vendit nëpërmjet disa rrugëve të rëndësishme siç është rruga 
Përmet-Këlcyrë-Tepelenë dhe pika doganore e Tri Urave, kufiri me Greqinë. Rruga rajonale Piskovë-
Frashër-Ura e Dashit përbën aksin krysor që lidh njësinë administrative Frashër me rrugën kombëtare 
Përmet-Korçë. Kjo rrugë është e rëndësishme për shkak të lidhjes që krijon me shumë site turistike. 
Infrastruktura rrugore është e dobët dhe nuk ka pasur shumë ndërhyrje apo investime, duke ndikuar 
negativisht në zhvillimin e zonave rurale, sidomos në pjesën malore. 

 

4.5 Gjendja e përgjithshme mjedisore  
Përmeti ka potenciale të jashtëzakonshme për të nxitur zhvillimin e sektorit të turizmit, me gjasa që 
ai mund të kthehet në një sektor kryesor, që kontribuon në rritjen ekonomike të popullatës lokale. 
Territori karakterizohet nga atraksione të shumta natyrore, trashëgimi të pasur kulturore dhe 
historike, si dhe nga një popullsi lokale që dallohet për mikpritje dhe një kuzhinë të pasur e të veçantë. 
Të gjitha këto burime shtrojnë mundësi të shumta për zhvillimin e formave të ndryshme të turizmit, 
kryesisht të eko-turizmit, agro-turizmit, sporteve të ujit, të turizmit kulturor, deri te turizmi kurativ, 
atij kulinar etj. Parku Kombëtar ”Bredhi i Hotovës, Kanioni i Lengaricës, Ujërat termale të Bënjës, 
manastiret dhe kishat postbizantine si ajo e Leusës dhe Kosinës, vargmali Dhëmbel -Nemërçkë, 
Frashëri me trashëgiminë historiko-kulturore, Ujëvarat e malit të Sopotit në Stërmbec, rafting në 
ujërat e lumit Vjosë, gatimet e famshme përmetare dhe glikove tipike e unikale, si ajo e arrës, 
kumbullës, kajsisë, rakia dhe vera e zonës, fshatrat e bukur të punuar me gurë janë vetëm disa nga 
atraksionet turistike të bashkisë. Prodhimet tradicionale agro-industriale të prodhuara nga popullata 
lokale paraqesin një vlerë tjetër të shtuar për sektorin e turizmit. Të gjitha këto e kthejnë Përmetin në 
një destinacion të lakmueshëm për turistët vendas dhe të huaj. Tashmë, Përmeti paraqet një nyje të 
rëndësishmë turistike të vendit tonë. 

 

4.6 Aspektet institucionale në menaxhimin e mbetjeve, rregullore dhe marrëveshje 
Ligji i instrukton qeveritë vendore të hartojnë dhe miratojnë kuadrin e nevojshëm rregullator lokal. 
Kuadri lokal përfshin Planin Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane si dhe rregulloret e 
ndryshme, që përcaktojnë proçeset e menaxhimit të mbetjeve dhe objektin, përshkruajnë indikatorët, 
specifikojnë kriteret dhe instruktojnë strukturat lokale në përmbushjen e detyrave dhe funksioneve si 
dhe në zgjidhjen e problemeve që mund të dalin. Kuadri rregullator lokal duhet të përfshijë: 
 
- Rregulloren bashkiake për menaxhimin e mbetjeve: e cila përcakton metodologjitë dhe rregullat 

për shërbimet e pastrimit të qytetit dhe menaxhimit të mbetjeve brenda territorit administrativ 
të bashkisë, të hartojë procedura për ankesat e banorëve, gjithashtu edhe kapitullin për aplikimin 
e sanksioneve. Rregullorja duhet të miratohet nga Këshilli Bashkiak. Bashkia Përmet nuk ka një 
rregullore të tillë. 

- Plani Buxhetor i të ardhurave të specifikuar për tarifën e mbetjeve: ka për qëllim të krijojë një 
sistem efektiv për mbulimin e kostos së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve. Ky plan përfaqëson 
një politikë bashkiake afatgjatë për mbulimin e kostos, nivelin e tarifave dhe sistemin e mbledhjes 
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së tyre3 dhe vendos rregulla specifike për autoritetet lokale, si dhe për komunitetin lokal dhe 
biznesin. Deri më sot Bashkia Përmet nuk ka punuar në llogaritjen e kosots së shërbimit së 
menaxhimit të mbetjeve sipas udhëzimeve. 

- Formën e menaxhimit të shërbimit: e përcakton Këshilli i Bashkisë. Sido që të ofrohet shërbimi, 
nga kompani private apo institucion publik, bashkia ka përgjegjësinë për mbledhjen dhe 
depozitimin e mbetjeve të ngurta, pra garanton që ky shërbim ofrohet dhe përmbush standardet 
e kërkuara për besueshmërinë, efikasitetin, marrëdhëniet me publikun dhe mbrojtjen e mjedisit. 
Bashkia Përmet e realizon vetë shërbimin e pastrimit në qytetin e Përmetit dhe Nj.Ad. Piskovë 
(fshatrat Pacomit, Piskovë, Kosinë dhe Kutal) e Nj.Ad. Petran (fshatrat Bënjë, Petran, Skutaraq).  

- Ndërkohë Bashkia Përmet nuk ka një Rregullore mbi Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe 
Kompetencat e Administratës së Bashkisë dhe Njësive Administrative, ku të saktësohen detyrat e 
Ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit4. 

 

4.7 Organizimi në nivel vendor  
Detyrat dhe përgjegjësitë: bazuar në ligjin nr. 139/2015, ligjin 8094/1996, dhe në ligjin nr. 9010/2003, 
NJQV-të janë përgjegjëse për të organizuar shërbimin e grumbullimit, transportit, trajtimit dhe 
depozitimit final të mbetjeve, duke i deleguar këto shërbime organeve lokale ose duke kontraktuar 
një kompani private të specializuar. Bashkia përcakton: 

i. Strukturat bashkiake për administrimin dhe monitorimin e shërbimeve të menaxhimit të 
mbetjeve si dhe inspektimin e territorit urban;  

ii. Përcakton buxhetin e mjaftueshëm për mbulimin e shpenzimeve operative dhe të investimeve 
në fushën e mbetjeve; vendos tarifa për menaxhimin e mbetjeve bashkiake në territorin nën 
juridiksionin e saj dhe autorizon organizmat publikë apo privatë që t’i grumbullojnë ato;  

iii. Harton dhe miraton rregullore lokale specifike territoriale për çdo metodë menaxhimi për 
mbetjet duke zbatuar rregulloret “tip” të miratuara nga ministritë respektive;  

iv. Harton planet e menaxhimit të mbetjeve bashkiake në nivel lokal apo rajonal në bashkëpunim 
me autoritetet rajonale dhe autoritetet e tjera lokale fqinje;  

v. Përcakton vendet dhe metodologjitë e përshtatshme për grumbullimin, trajtimin dhe 
depozitimin përfundimtar të mbetjeve në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e 
zhvillimit;  

vi. Mbledh të dhëna dhe mban regjistrin lokal të mbetjeve si dhe kryen fushata sensibilizuese. 
 

Në përputhje me legjislacionin mjedisor për mbetjet, bashkitë kanë si detyrime si më poshtë: 

i. Të kujdesen për higjienën publike, kur kjo rrezikohet nga ndotja që shkaktohet prej mbetjeve 
të gjeneruara apo atyre të braktisura; 

ii. Të zbatojnë projekte dhe investime për përmirësimin e gjendjes së mjedisit urban në lidhje 
me ndotjen e mbetjeve; 

iii. Të monitorojnë dhe inspektojnë të gjitha proceset e menaxhimit të mbetjeve nga grumbullimi 
deri në depozitimin përfundimtar në përputhje me standardet kombëtare mjedisore dhe 
rregulloret dhe manualet lokale; 

iv. Të inspektojnë “zotëruesin e mbetjeve” për të konfirmuar zbatimin e rregullave dhe 
standardeve në nivel kombëtar dhe lokal dhe të vendosë sanksione në rast shkeljesh; 

                                                           
3 VKM nr 319 dt 31 maj 2018 
4 Në faqen zyrtare të bashkisë nuk gjendet asnjë rregullore 
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v. Të bashkëpunojë me ARM për lëshimin e lejeve mjedisore për persona fizikë dhe juridikë që 
lidhen edhe me aktivitetin e tyre në raport me proceset e menaxhimit të mbetjeve; 

vi. Të bashkëpunojë me Inspektoratin Mjedisor, ARM si dhe inspektoriate të tjerë për të 
ndërmarrë inspektime të mbetjeve dhe aktiviteteve që lidhen me to brenda territorit dhe 
juridiksionit lokal. 

vii. Çdo njësi e qeverisjes vendore është autoritet kontraktues për koncesionet lidhur me 
aktivitetet ekonomike nën juridiksionin përkatës dhe, si rrjedhojë, edhe për koncesionin e 
projekteve mbi mbetjet (neni 5 i ligjit nr. 9663). 

 

4.8 Struktura e Bashkisë për mbetjet  
Diagrama më poshtë ilustron strukturën e bashkisë në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, duke filluar 
nga përfaqësuesit në nivel Këshilli Bashkiak, Kryetar Bashkie, drejtuesit e shërbimeve dhe njësitë 
administrative.  

Këshilli Bashkiak: është autoriteti përfaqësues lokal me përgjegjësi të drejtpërdrejtë për miratimin e 
buxhetit të mbetjeve dhe investimeve, miratimin e strukturave bashkiake për administrimin e 
mbetjeve, miratimin e nivelit të tarifave të mbetjeve dhe miratimin e dokumenteve rregullatore dhe 
strategjike (plane, plan-veprime) dhe është i përfshirë në procesin e dhënies së lejes për një vend për 
mbetjet e rrezikshme (Ligjit 9537). 

Sipas organogramës më poshtë bashkia ka në strukturën e saj:  

• Në administratën e Bashkisë Përmet, ka një organik me 314 punonjës, ku brenda sektorit të 
planifikimit urban ka një shef sektori dhe nën varësinë e tij është Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit 
me rreth 33 punonjës.  

• Njësia Administrative Frashër e Carshovë herëpashere angazhon stafin administrativ (punonjës 
mirëmbajtje) në pastrimin e zonave të ndotura. Në këto njësi administrative nuk realizohet 
pastrimi i mbetjeve.  

Në NjA ka kapacitete njerëzore të limituara, të patrajnuara për ofrimin e një shërbimi sipas 
standardeve, për monitorimin dhe parandalimin e ndotjes urbane nga mbetjet.  
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Policia  bashkiake: ushtron funksionin e saj bazuar në ligjin nr. 8224/1997, është përgjegjëse për të 
evidentuar dhe parandaluar ndotjen mjedisore dhe depozitimet e papërshtatshme të mbetjeve, dhe 
për të siguruar zbatimin e urdhërave, akteve lokale dhe vendimet në lidhje me menaxhimin e 
mbetjeve. 
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5. Shërbimi i mbetjeve 
Përmeti ende nuk ka një Plani Vendor Menaxhimi të Mbetjeve të Ngurta. Sipas vlerësimit paraprak të 
vetë Bashkisë në qytetin e Përmetit gjenerohen në ditë 10-15 ton mbeturina urbane. Në 7 fshatrat që 
mbulohen me shërbim gjenerohen në javë 4 – 4.3 ton mbeturina, në muaj afërsisht 17 ton mbeturina, 
ndërsa në vit afërsisht 200 ton mbeturina. Në nivel bashkie gjenerohen afërsisht 5.000 ton mbeturina 
në vit. Ndërkohë nga të dhënat e marra nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për vitin 2017 
bashkia raporton: 

Popullsia 

Sasia e 
mbetjeve të 
ngurta (MN) 

Sasia e MN 
ne landfill 

Mbetje 
inerte 
ton/vit 

Tarifa 
vjetore 
(Lekë) 

buxheti 
per 
mbetjet 

% e 
mbledhjes 

popullsia e 
mbuluar  

19,942 5,400 4200.00 6,000 700.00 24,000.00 82% 12,500 

 
Sipas kësaj logjike aspak të mbështetur në matje të sakta i bie që norma e gjenerimit të mbetjeve për 
një qytetar të Përmetit të jetë 1.25 kg/banorë/ditë (gjenerimi i mbledhjes 12.5 ton/ditë për rreth 
10.000 banorë) dhe në nivel bashkie (për zonën që ofrohet shërbimi 12382 banorë) i bie rrth 1.1 
kg/banorë/ditë. Mirëpo kjo normë është tepër e lartë po të krahasohet me atë të rajonit 
0.6kg/banorë/ditë 5  apo normën e parashikuar në Draft Strategjinë e Mbetjeve Urbane ku për 
Përmetin llogaritet me 0.2 kg banorë/ditë (me nivel gjenerimi 2,567ton/vit për 12,382 banorë).  
Ndonëse nuk ka studime të mirëfillta mbi sasinë e mbetjeve të gjeneruara, apo një plan menaxhimi të 
integruar të mbetjeve, vetë bashkia vlerëson se nëse do të kishte ndarje në burim, sasia vjetore e 
mbetjeve urbane do të ulej me të paktën 30-35%.  
Menaxhimi i mbetjeve është një ndër problemet më të mprehta dhe akute. Rritja e vazhdueshme e 
konsumit, zhvendosjet e popullsisë dhe zhvillimi ekonomik, të pashoqëruara me një administrim të 
kujdesshëm të mbetjeve, i kanë kthyer ato në një burim të ndotjes së ambientit dhe të sëmundjeve. 
Në Bashkinë Përmet, mbetjet nuk mblidhen në të gjithë territorin, ato as nuk riciklohen, por ka fshatra 
ku mbetjet ose hidhen në brigjet e lumit ose groposen në zona të caktuara dhe digjen. Kjo sjell një 
ndotje të lartë të ajrit që thithin çdo ditë qytetarët. Po këtë fat kanë edhe mbetjet spitalore 
(megjithëse spitali punon në kapacitet minimal).  

Në përgjithësi, problematika në sektorin e mbetjeve lidhet ngushtë me mungesën e: 

- instrumenteve të duhura për menaxhimin mjedisor të tyre (procedurat për monitorimin dhe 
kontrollin e menaxhimit të mbetjeve urbane),  

- regjistrimit të sasisë dhe cilësisë së mbetjeve të prodhuara; 
- teknologjive dhe investimeve, kapacitetet e pamjaftueshme në burimet njerëzore dhe financiare.  
- bashkërendimit të punës ndërmjet Bashkisë dhe institucioneve të tjera të linjës për të kontrolluar 

dhe monitoruar situatën;  
- nismave për fillimin e pilotimit të ndarjes në burim të mbetjeve për edukimin dhe ndërgjegjësimin 

e qytetarëve;  

Për më tepër, përpjekjet e deritanishme për të adresuar këtë problematikë kanë qenë të 
parakorduara, të fragmentizuara dhe jo efikase, çka ka bërë që ndryshimet e pritura lidhur me 
zhvillimin e këtij sektori të ecin shumë ngadalë dhe të shoqërohen me ndikime negative ndaj mjedisit. 

                                                           
5 Sipas PKMIM i vitit 2010 
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5.1 Mbledhja dhe grumbullimi i mbetjeve 
Shërbimi i mbledhjes dhe grumbullimit të mbetjeve konsiston në mbledhjen e mbetjeve urbane të 
depozituara nga qytetarët, bizneset dhe institucionet brenda kontenierëve publik si dhe rreth tyre, 
dezifektimi i kontenierëve dhe vendit përreth me gëlqere dhe klor, transportimi i mbetjeve urbane me 
makinën teknollogjike deri në pikën përfundimtare të depozitimit.  
Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit mbulon me shërbim qytetin e Përmetit, Nj.Ad. Piskovë (fshatrat 
Pacomit, Piskovë, Kosinë dhe Kutal) dhe Nj. Ad. Petran (fshatrat Bënjë, Petran, Skutaraq). Numri i 
punëtorëve që merren me menaxhinim e integruar të mbetjeve urbane dhe i mjeteve teknologjike 
përbëhet nga 33 punëtorë:  

- 1 brigadier;  
- 2 shofer,  
- 1 disinfektues,  
- 17 punëtorë për fshirje dhe pastrim të territorit,  
- 5 punëtorë ngarkim-shkarkimi 
- 6 pastrues lagjesh dhe 
- 1 punonjës tualeti. 

 
Numri i banorëve që mbulohen me shërbimin e pastrimit janë 10.000 banorë në zonën urbane dhe 
2.500 banorë të zones rurale (7 fshatra). 
Ndërkohë që Nj. Ad. Frashër dhe Çarshovë dhe në disa fshatra të tjera (45 të tilla) nuk mbulohet 
shërbimi nga qendra (7.500 banorë), por kryhet me mundësitë e tyre. 10 fshatra janë në zonën 
fushore-kodrinore dhe 35 fshatra janë në zonën kodrinore-malore. Nëse plotësohen disa kushte si 
sistemimi i rrugëve, kazanë të rinj (rreth 50 të tillë), mjet teknologjik, fuqi punëtore dhe karburant, 
bëhet i mundur shërbimi edhe për 10 fshatra të zonës fushore-kodrinore si Çarshova, Kaludhi, Gjinkari, 
Badëlonja, Lëshica, Qilarishti, Bodari, Lipa, Buali dhe Pagria.  
 
Për të trajtuar situatën, për shkak të zgjerimit të territorit urban të qytetit, është e nevojshme shtimi 
edhe i 20 pikave për grumbullimin e mbeturinave urbane. Pra nga 61 pika aktuale duhet të bëhen 81 
pika të grumbullimit të mbetjeve dhe të shtohen dhe rreth 128 kazanë të rinj (nga 58 kazanëve të 
amortizuar krjetësisht). Raporti i Bashkisë vlerëson se qyteti i Përmetit ka nevojë për rreth 57 kosha 
rruge, pasi janë shtuar rrugët e asfaltuara. Aktualisht janë në funksion 27 kosha dhe nevojiten dhe 
rreth 30 të tillë. Sipas shefit të sektorit të Pastrim Gjelbërimit, për të ofruar një shërbim normal, ka 
nevojë në gjithë territorin për fuqi punëtore shtesë (10 punëtorë), makina transporti 2 copë, kontenierë 
128 copë, kosha rrugorë 30 copë, sigurimin e një fushe të re për depozitimin e mbeturinave urbane dhe 
një mjet me zinxhir për sistemimin në fushën e grumbullimit. 
 
Bashkia e Përmetit ka në dispozicion vetëm 2 mjete transporti (prodhim i viteve ’70) dhe një fadromë, 
që e përdorur pjesërisht për menaxhimin e sheshit të depozitimit, por jashtë çdo kriteri për ta kryer 
këtë proces. Mbledhja dhe transporti i mbeturinave urbane kryhet 1 herë në ditë nga ora 4 e mëngjesit 
deri në orën 10 paradite) ndërsa transporti i mbeturinave kryhet 2 herë në javë për secilin fshat, nga 
ora 10 e mëngjesit dhe në vazhdim punonjësit e sektorit kryejnë dhe shërbimin e pastrimit dhe 
grumbullimit të mbeturinave që hidhen në disa fshatra, jashtë pikave të caktuara.  
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5.2 Pastrimi dhe larja 
Shërbimi i fshirjes së rrugëve të asfaltuara kryhet me fshesë nga punonjësit e ndërmarrjes 2 herë në 
ditë (orari 04:00-08:00 dhe 16:00-18:00), ndërsa pastrimi i lagjeve të brendshme të qytetit bëhet në 
orarin 07:00 – 14:00. Ndërsa për zonat e tjera rurale të bashkisë nuk afrohet fare ky shërbim.  
Me rregullimin e qendrës urbane të qytetit, do të duhet edhe një mjet i ri për realizimin e shërbimit 
të larjes special (ose shërbim i kontraktuar) të tij. Gjë që do të thotë duhet të përfshihet në 
parashikimin e buxhetit të vitit të ardhshëm.  
 

5.3 Depozitimi 
Mbetjet urbane aktualisht depozitohen në fushën e quajtur Brashkovë, e cila sipas vetë bashkisë nuk 
i plotëson kushtet teknike që kërkohen. Sistemimi në fushën e grumbullimit bëhet 1 herë në muaj. por 
me vështirësi sepse duhet një mjet fadromë me zinxhir, pasi mjeti me goma nuk e realizon dot këtë 
proces. Në të gjitha sheshet e depozitimit të bashkive në Qark situata është gati e njëjtë, ato nuk janë 
të pajisura me leje mjedisore për të kryer këtë proces, pasi nuk plotësojnë standardet. Sheshet e 
depozitimit janë të parrethuara, në vende të papërshtatshme pranë rrjedhave të lumenjve dhe nuk 
mirëmbahen rregullisht. Deri para një viti ka qenë funksionale edhe fusha e mbetjeve pranë thertores, 
por edhe pse deklarohet e mbyllur përsëri mbetjet vazhdojnë të hidhen dhe gjatë verës, edhe mund 
të digjen, duke e sjellë erën drejt qytetit. Sektori i pastrimit në Përmet ka identifikuar një vend të ri 
depozitimi të mbetjeve, por çdo gjë është ende në proces analize. Në bashkëpunim me Ministrinë e 
Mjedisit është përcaktuar kostoja e rehabilitimit, por kjo e fundit është tepër e lartë për buxhetin 
vendor. 

 

Vend depozitim tek thertorja, përgjatë shtratit të lumit 
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5.4 Riciklimi 
Nuk kryhet fare ndarja në burim e mbetjeve. Riciklimi i mbetjeve është në fazën fillestare, më shumë 
nga komuniteti rom dhe disa kolektorë të vegjël. Llojet kryesore që grumbullohen janë kanaçe, 
plastikë, letër, karton, plastmas dhe hekur. Shumë pranë venddepozitimit tek thertorja, ka një fushë 
të rrethuar ku ka grumbullime të materialit të plastikës për qëllime tregtimi dhe riciklimi. Por, po nga 
banorë të Përmetit mësojmë se ato vetëm janë depozituar dhe nuk janë tërhequr, duke u lënë në 
mëshirën e fatit dhe të kushteve atmosferike. 

Nuk ka impiant të kompostimit të mbetjeve të biodegradueshme dhe të djegies së mbetjeve urbane. 
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6. Analiza ekonomiko-financiare 
Në fazën e monitorimit të këtij shërbimi është realizuar edhe analiza ekonomiko-financiare e buxhetit 
të Bashkisë Përmet, duke synuar që nëpërmjet saj të evidentojë mënyrën e menaxhimit të burimeve 
të financimit vendor për aktivitetin e shërbimit të pastrimit dhe njëkohësisht të realizojë ngitjen e 
kapaciteteve të shoqërisë civile për metodologjinë e vlerësimit, të drejtat dhe detyrimet e ndërsjellta 
dhe realizimin e vijueshmërisë së këtij procesi që në hartimin e PBA-së deri në zbatimin e tij.  
Milieukontakt ka udhëzuar dhe përgatitur kërkesën e organizatës lokale, CESVI për një informacion të 
detajuar nga Bashkia Përmet.6 Në përgjigje të kësaj kërkese Bashkia Përmet, ka dhënë infomacionin e 
saj, mbi bazën e së cilës kemi këto të dhëna të përpunuara: 

 

6.1Buxheti dhe Shpenzimet 
Buxheti i Bashkisë Përmet është përgatitur mbi bazën e ligjit Nr. 139/2015, ligjin Nr. 9936, datë 
26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit Nr. 10296, datë 
8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr. 23 datë 
22.11.2016 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afat-mesëm”, udhëzimin 
e Ministrisë së Financave Nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” 
me qëllim hartimin e strukturës së programeve që siguron përfshirjen brenda një programi 
shpenzimesh  funksionet kryesore të njësisë. 
Struktura e programeve të Bashkisë paraqitet në formë tabelare e grafike: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

                                                           
6Modeli i kërkesës, sipas ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit" 

Nr Programet e Bashkisë 2018 Buxheti 2018 
në 000/ lekë 

1 Menaxhim Administrim      84,667  
2 Mirëmbajtje rruge, ndriçim 89,410  
3 Pastrim gjelbërimi, 34,199  
4 Bujqësia e Adm.Pyjeve 8,905  
5 Arsimi Kultura, Rinia, Sporti 65,845  
6 Ujësjellës, ujitja kullimi   23,472  
  Totali buxhetit     306,498  

Menaxhim
Administrim

Mirembajtje
rruge, ndricim

Pastrim
gjelberimi,

Bujqësia e
Adm.Pyjeve

Arsimi Kultura,
Rinia, Sporti

Ujesjelles, ujitja
kullimi

84,667 
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8,905 
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23,472 

Buxheti 2018 sipas Programeve 
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1. Buxheti i Bashkisë Përmet përbëhet nga këto burime  financimi:  
a)Transferta e Pakushtëzuar në vlerën                      140.559.000 lekë 
b)Të ardhura vendore(Taksa+Tarifa) në vlerën           61.559.000 lekë 
c)Transfertë specifike (e kushtëzuar) në vlerën         104.397.000 lekë 

TOTALI      306.498.000 lekë 
 

2. Pesha specifike që zë Programi i Pastrim-gjelbërimit, në burimet e financimit të Bashkisë Përmet 
paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

NR Emërtesa Vlera ne 
000/ leke 

Pesha specifike ne % 
ndaj buxhetit total 

1 Transfertë e pakushtëzuar 2018, Bashkia Përmet 117464 100% 
2 Sherbimet publike nga TP (6260) 26,626  23% 
3 Të ardhura vendore 2018, Bashkia Përmet  61,559  100% 
4 Shërbimet publike nga AV (6260) 7,573  12% 
5 Buxheti total i Bashkisë (1+3) 179,023  100% 
6 Buxheti total për Shërbimnet publike (2+4) 34,199  19% 

 
Siç evidentohet në tabelën e mëposhtme, programi i Pastrim-gjelbërimit që përfshihet në Sektorin e 
Planifikimit Urban / Shërbimeve Publike 6260, zë një peshë të rëndësishme në buxhetin e bashkisë, 
me 23% të totalit të saj, krahasuar me peshën specifike që zë programi Shërbimet e Përgjithshme 
Publike në nivel kombëtar (sipas www.financatvendore.al), e cila për vitin 2017 është në masën 5.48%. 
Ky krahasim, është i saktë dhe i plotë, sepse Pastrim-gjelbërimi si produktet i programit në Bashkinë 
Përmet, është i detajuar më vehte brenda Drejtorisë përkatëse, e cila mbulon edhe mirëmbajtjen e 
rrugëve e kanalizimeve. 
 

Grafikisht më poshtë, paraqitet pesha specifike e buxhetit të shërbimeve në Transfertën e 
pakushtëzuar të Bashkisë si dhe në të ardhurat vendore. 

 

Shërbimi i pastrimit i ofrohet vetëm tre njësi administrative Përmet, Petran, Qendër Piskovë nga pesë 
njësi administrative që ka Bashkia Përmet.  

Duke analizuar detajimin e buxhetit brenda programit, sipas zërave të shpenzimeve, evidentojmë se: 

a) Për paga dhe sigurime përdoret 76% e buxhetit; 
b) Për shpenzime operative e mirëmbajtje, përdoret 22% e buxhetit. 

77%

23%

Buxheti per sherbime publike ne Transferten 
e Pakushtezuar 2018  Bashkia  Permet

Transferte e
pakushtezuar 2018
Bashkia Permet

Sherbimet publike nga
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88%

12%

Buxheti i Sherbimeve Publike nga te 
Ardhurat Vendore 2018

Te ardhura vendore
2018 Bashkia Permet

Sherbimet publike nga
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c) Për investime 1.8% e buxhetit. 
 

NR Emërtesa 

Vlera në 
000/ 
leke 

Pesha 
specifike 

në % 
ndaj 

buxhetit 
total 

  Te dhena analitike     

1 
Buxheti Shërbime 
publike 2018 34,199  100% 

2 Paga pune 22,431  66% 
3 Sigurime shoqërore  3,568  10% 

4 
Shpenzime 
operative 7,573  22% 

5 Investime   627  1.8% 
 

 

 

Nga informacioni në faqen web të Bashkisë www.permeti.gov.al, ku paraqitet buxheti dhe struktura 
organike e miratuar për vitin 2018, evidentohet se për Ndërmarrjen e Pastrim Gjelbërimit kemi 
gjithsejë 87 punonjës nga të cilët: 

a) Brigada e Pastrim gjerlbërimit me 68 punonjës (33 janë pastrim dhe pjesa tjetër në gjelbërim); 
b) Brigada e Mirëmbajtjes  19 punonjës. 
Nëse për peshën specifike që zë buxheti për pastrim gjelbërimin evidentuam se është mbi nivelin e 
atij kombëtar, pas analizës së përdorimit të këtij buxheti dhe administrimit të tij nga ndërmarrja, 
përdorimi i 66% të tij për paga dhe 10% sigurime shoqërore, tregon se ky shërbim nuk ka një efektivitet 
në përdorimin e tyre. 
 
Vlera e planifikuar për shpenzime operative prej 7,573 mijë lekë në vit është aq e ulët, sa për një muaj 
me vlerën prej 631 mijë lekë: 

a) nuk mund të mbulosh dezinfektimin e 57 kosha e 108 kontenier (165 gjithsej), që raportohen 
në invenatrin e Bashkisë Përmet (rreth 7,183 lekë sipas çmimit njësi nga kontratat e marra në 
studim në Bashkinë Krujë);  

b) nuk mund të realizohet larja e rrugëve si dhe shesheve me detergjentë e makineritë që 
nevojiten për pedonalen e qendrës; 

c) nuk mund të realizohet fshirja e rrugëve të qytetit dhe fshatrave, lagjeve, shesheve me fshesa, 
vegla pune e materiale të tjera të domosdoshme. 

d) nuk mund të realizohet transporti i 416 ton mbetje në muaj (sipas informacionit të Bashkisë 
Përmet) 

Për më shumë, vlera e planifikuar për investime prej 627 mijë lekë, në relacionin e buxhetit saktësohet 
se është planifikuar për shpronësim. Pra, as për vitin 2018, nuk do të ketë asnjë blerje paisje/makineri 
a riparim/rehabilitim për programin e shërbimeve të pastrimit, për të cilin, domosdoshmëria e 
ndërhyrjeve tanimë vlerësohet nga  të gjithë si emergjente. Nga informacioni i Bashkisë kemi: 

a) Dy mjete transporti prodhim i vitit 1970; 
b) 108 kontenier nga të cilët 60 janë të amortizuar; 
c) 57 kosha në rrugë, nga të cilët 30 janë të amortizuar; 
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d) Fusha e Brashkovës ku depozitohen mbetjet urbane nuk plotëson parametrat teknike dhe 
sisitemimi në fushëgrumbullim që realizohet 1 herë në muaj kryhet me mjete me goma, kur 
duhet të bëhet me fadromë me zinzhir; 
 

6.2 Të Ardhurat nga Tarifa e Pastrimit 
Të adhurat vendore të Bashkisë miratohen në Paketën fiskale, e cila përcakton nivelin e taksave dhe 
tarifave vendore, llojet, baza tatimore, kategorizimet dhe nënkategorizimet, këstet e pagimit, koha e 
kryerjes së tyre, kushtet lehtesuese dhe strukturat e ngarkuara të Bashkisë Përmet për vjeljen e tyre. 
Mbeshtetur në nenin 35 të ligjit Nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i 
ndryshuar, si dhe nenit 14 te ligjit 68/2017 ‘’Për financat e vetqeverisjen vendore”, Njësitë e qeverisjes 
vendore kanë të drejtë të vendosin tarifa për një shërbim që këto njësi ofrojnë apo për një të drejtë 
që u jepet individëve, personave fizikë dhe juridikë.  
 

Në mbështetje të ligjeve të sipërcituar, me Vendimin nr. 3 datë 18.01.2018, ka miratuar Paketën 
fiskale ku është miratuar edhe "Tarifa e pastrimit" sipas përcaktimit të së cilës, i nënshtrohen të gjitha 
familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari 
ekonomike brenda territorit të Bashkisë Përmet.  

Në infomacionin e dhënë nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria e të Ardhurave Vendore, për kërkesën 
e Milieukontakt, Bashkia Permet: 

• Ka të dhëna të rakorduara për buxhetin dhe të ardhurat 
• Metodologjia e përllogaritjes dhe mbajtjes së Regjistrit të tatimpaguesve është digjitale 
• Mënyra e njoftimit të qytetarëve për detyrimet fiskale vendore nga punonjësit e Bashkisë dhe 

të afishuara në ambientet e Bashkisë edhe në faqen Web 
• Agjenti i  mbledhjes së taksave e tarifave vendore është Ndërmarrja e Ujësjellësit 
• Niveli i realizimit të të ardhurave është mbi 90% të planifikimit. 

 

Nga të dhënat e Bashkisë Përmet, në dy vitet e fundit (2017-2018) planifikimi i të ardhurave paraqitet 
në të njëjtën vlerë (000/lekë) dhe, pesha specifike e tarifës së pastrimit zë 14,3% në totalin e tyre: 

Nr Emërtimi të ardhurave Plani 2017 Plani 2018 
1 Të ardhura nga taksa dhe tarifa (000/leke) 53,000  53,000  
2 T.shërbimeve publike vendore (mbetje, gjelbërim) 000/lekë 7,597  7,579  
3 Perqindja që zë Tarifa shërbimeve në nivelin e të ardhurave 

(% 2/1) 
                 14.3 %         14.3% 

 
Te ardhurat 

vendore ne te 
njejten vlere te 

h k  
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Ajo që evidentohet në realizmin e të ardhurave të Bashkisë Përmet, është se në 3-vite, 2015-2016-
2017, sipas www.financatvendore.al, niveli i realizimit të të ardhurave nga Tarifa e Shërbimeve Publike 
(Pastrim-gjelbërim) është rritur në mënyrë progresive në totalin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat 
si dhe nga tarifave vendore për Bashkinë Përmet, dhe  paraqitet në formë tabelare (në lekë) e grafike: 

 

Nr Emërtimi të ardhuarve sipas viteve 2015 2016 2017 
1 Të ardhura nga taksa & tarifa vendore  33,871,730  39,776,220  30,602,529  
2 Të ardhura nga tarifat vendore në 000/lekë 14,152,420  21,358,540  17,456,994  
3 Të ardhura nga tarifa e shërbimeve publike në 

000/lekë 
4,821,220  6,180,110  6,831,871  

 

 

 

Tarifa e Sherbimeve publike për vitin 2017, është planifikuar në vlerën 7.597 mijë lekë dhe realizimi i 
saj është 6.832 mijë lekë, ose 89.93%. Ky element, tregon rezerva në bazën e planifikimit të kësaj 
tarife, e cila duhet rishikuar së bashku me nivelin e saj që ka disa vite që nuk ka ndryshuar. 
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Për vitin 2018, Bashkia Përmet ka miratuar Tarifën e Pastrimit, në Paketën Fiskale 2018, sipas Vendimit 
3 datë 18.01.2018, në të cilin ka përcaktuar edhe lehtësimet fiskale, ku evidentohet politika në 
mbështetje të shtresave në nevojë dhe nxitjen e punësimit:  

1. Përjashtohen nga tarifat vendore për popullatën invalidët, veteranët, të verbërit kur janë 
kryefamiljarë. 

2. Subjektet, të cilat do të punësojnë 30-50 persona përjashtohen për dy vjet nga tarifat 
vendore. 

3. Subjektet, të cilat do të punësojnë mbi 50 persona përjashtohen për tre vjet nga tarifat 
vendore. 

4. Përjashtohen nga tarifat vendore subjektet artizanë (punime me dorë) që ndikojnë në 
zhvillimin e turizmit. 

5. Përjashtohen nga tarifat vendore ato familje që janë në zona ku nuk ofrohet shërbimi i 
pastrimit; 

 

I. Tarifë pastrimi e largimit të mbeturinave për familjarët dhe çdo subjekt sipas Njësive Administrative 
të Bashkisë Përmet paraqitet: 

 
 

 
Për të analizuar nivelin e realizimit të të ardhurave vendore nga taksat dhe tarifat, specifikisht tarifën 
e shërbimeve të pastrim/gjelbërimit, nivelin e grumbullimit të saj apo peshën që zë në të ardhurat nga 
tarifat, kemi këtë informacion të Bashkisë Përmet: 
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Nr Emërtimi të ardhurave 10 Mujori 

2017 
10 Mujori 
2018 

Diferenca 

1 Të ardhura nga taksa dhe tarifa (000/lekë) 44,912,000   44,809,000  103,000  

2 T.shërbimeve publike vendore (mbetje, 
gjelbërim) 000/Lekë 

5,958,000  7,749,000  1,791,000  

3 Përqindja që zë Tarifa shërbimeve në nivelin e 
të ardhurave (% 2/1) 

13.3 % 17.3% 4.0% 

 
 
 
a) Të ardhurat nga taksa dhe tarifa vendore në 10 mujorin 2018 paraqiten me një vlerë prej 103,000 
lekë më pak se në të njëjtën periudhë të 10 mujorit 2017; 
b) Por, nga të ardhurat nga Tarifa e shërbimeve publike vendore (mbetje, gjelbërim) në 10 mujorin 
2018 kemi një vlerë prej 1,791 mijë lekë më shumë se në të njëjtën periudhë të 10 mujorit 2017 dhe, 
pesha specifike e saj në të ardhurat vendore është rritur në 17.3%, ose në 4% më shumë se niveli i një 
viti më parë. 

 
 
Ajo që evidentohet nga informacioni i Bashkisë, është niveli më i lartë i realizimit të tarifës së pastrimit 
krahasuar me planin, me 124%, ndërkohë kur në totalin e planifikimit të të ardhurave vendore, niveli 
është në 81.4%, si më poshtë vijon: 
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Duke iu referuar këtyre të dhënave, ku evidentohet se niveli i realizimit të Tarifës së shërbimeve 
publike vendore (mbetje, gjelbërim) për vitin 2017 ka qenë 6,077 mijë lekë, mund të themi se: 
a) Buxheti i vitit 2018, për Programin Shërbimeve publike, (6260) ka një fond në vlerën 34,199 mijë 
lekë, ndërkohë kur të ardhurat nga kjo tarifë mbulojnë vetëm 17,6% të shërbimit. 
b) Koefiçenti i shërbimit për banorë (popullsia e 3-NJA) është 3673 lekë/banorë/vit (me popullsinë 
sipas Censusit) dhe 2108 lekë/banorë/vit (me popullsine sipas regjistrit të gjendjes civile). 
 
Edhe nga sa evidentohet më sipër, por edhe nga problemet e shtruara nga ana e Milieukontakt për 
nëpunësit e Bashkisë, vërehet se niveli i lartë i realizimit të tarifës, nuk është dodmosdoshmërisht 
tregues pozitiv, për më shumë kur është mbi planifikimin. Ky element, tregon rezerva në bazën e 
planifikimit të kësaj tarife, e cila duhet rishikuar së bashku me nivelin e saj, pasi ka disa vite që nuk ka 
ndryshuar.  

  

 Plani 10-mujor 2018  Fakti  10-mujor 2018

Niveli i realizmit sipas planifikimit 10-mujor 2018

Të ardhura nga
taksa dhe tarifa
(000/leke)

T.shërbimeve
publike vendore
(mbetje,
gjelbërim)
000/Leke
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7. Performanca aktuale e administrimit të mbetjeve vendore 
 

7.1 Monitorimi i shërbimit të pastrimit nga organizatat lokale  
Nëpërmjet një formati të hartuar nga Milieukontakt, ekspertët i kanë prezantuar organizatës lokale 
CESVI një plan për kryerjen e monitorimit të shërbimit dhe evidentimit të zonave të pastrimit të 
mbetjeve urbane. Monitorimi është kryer për një periudhë 5 mujore, duke evidentuar punën e bërë 
nga ndërmarrja, sipas elementëve/zërave të vendosur në kontratën e shërbimit, apo edhe mangësitë 
e dala gjatë proçesit të pastrimit. Informacioni i grumbulluar është bërë publik në kohë reale për t’i 
bërë presion strukturave përgjegjëse për përmirësimin e shërbimit të pastrimit. Po ashtu aktivistët 
dhe organizata partnere lokale kanë qënë dhe do të jenë të pranishëm në mbledhjet e Këshillit 
Bashkiak për të sjellë në vëmendje problematikën dhe gjetjet e monitorimit të këtij shërbimi.  
 
Shërbimi i pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkinë Përmet kryhet nëpërmjet 
ndërmarrjes së gjelbërim-pastrimit. Megjithatë, ky shërbim nuk arrin të mbulojë gjithë territorin e 
bashkisë. Aktualisht, nuk aplikohet asnjë metodë trajtimi të mbetjeve. Ato thjesht depozitohen në një 
vendgrumbullim, të cilit i mungon infrastruktura e duhur dhe nuk plotëson asnjë kriter mjedisor, duke 
u kthyer në ndotës të ujërave nëntokësore, ajrit dhe duke ndikuar negativisht në shëndetin e 
banorëve. 
Me këtë shërbim mbulohet kryesisht qyteti 
i Pëmetit, dhe pjesërisht Nj.A Qendër 
Piskovë dhe Nj.A Petran, si zona që kanë 
popullsi më të përqendruar (12,384 
banorë sipas GJC të 2018). Në dy qendrat e 
tjera administrative në rreth 45 fshatra 
shërbimi mungon, për shkak të terrenit të 
vështirë malor dhe largësisë. Në shumë 
fshatra, veçanërisht ato në zonat malore, 
ky shërbim nuk ofrohet dhe realizohet 
nëpërmjet formave alternative, siç janë 
gropat e grumbullimit (Kaludh, Çarshovë, 
Iliar, Serbec, Gjinar, Oktun, Benj, Qilarisht, 
etj). Shërbimi i dobët i pastrimit lidhet 
edhe me faktin që nga ish-komunat 
Bashkia Përmet mori në dorëzim një shërbim vërtet problematik.  
 
Shërbimi i mbledhjes dhe tërheqjes së mbetjeve 
Grafiku i shërbimit për qytetin e Përmetit: 
 
 
 
 
 

Figura - Harta e mbulimit të shërbimit të mbetjeve 

• mbledhja dhe transporti i mbeturinave urbane 1 herë në ditë (ora 04:00 – 10:00)  
• pastrimi i lagjeve të qytetit (orari 07:00 – 14:00) 
• fshirja e rrugëve të asfaltuara 2 herë në ditë (orari 04:00-08:00 e dhe 16:00-18:00) 
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Për qytetin e Përmetit monitorimi është realizuar në tre lagje kryesore të qytetit, me një total 
kontenierësh të vëzhguar 65, në NJ.A Petran (6 kontenierë) dhe Piskovë (8 kontenierë). Që nga fillimi 
i qershorit deri në fund të shtatorit 2018 janë plotësuar formatet e monitorimit mujor nga 
monitoruesit lokal duke arritur në këto rezultate dhe të dhëna: 
 
Në lagjen e “Re” 2 rrugë kryesore ku gjenden rreth 18 kontenierë, nga monitorimi i kryer pikat 
problematike rezultojnë: 

gjendja\ muaji Qershor Korrik Gusht Shtator 
kontenierë të pazbrazur 2/144 0/144 0/144 0/144 

kontenierë të papastruar 2/144 10/144 2/144 2/144 
Monitorimi çdo muaj është kryer në 8 ditë të ndryshme, ndaj në total janë 144 kontenierë.  
 
Në dt. 11 qershor 2018 dy kontenierë janë të 
pa zbrazur, i mungon kapaku dhe të 
papapstruar përreth. Duhet thënë se 
përgjegjësi i sektorit e ka theksuar disa herë se 
pjesa më e madhe e kontenierëve është e 
amortizuar. 
Në muajin korrik në datat 3, 5, 10, 18, 23 
kontenierët në këtë lagje janë të papastruar 
përreth. 
Në muajin gusht nga monitorimi shërbimi 
rezulton i rregullt, me vetëm 2 kontenierë të 
papastruar përreth,  po ashtu nga vëzhguesi 
lokal, numri i kontenierëve në këtë zonë rezulton i pamjaftueshëm. 

 
 
  

Foto: gjendja e një kontenjeri në lagjen e Re 

Foto: Tabelë monitorimi ditor në lagjen e Re 
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Në lagjen “Partizani” 2 rrugët kryesore me rreth 17 kontenierë, nga monitorimi i kryer në tërësi 
rezulton një zonë që pastrohet vazhdimisht dhe asnjë ditë nuk ka qëlluar që kontenieri të jetë i 
pazbrazur. Tabela e mëposhtme na paraqet këtë pasqyrë: 
 

gjendja\ muaji Qershor Korrik Gusht Shtator 
kontenierë të pazbrazur 0/136 0/136 0/136 0/136 

kontenierë të papastruar 0/136 4/136 0/136 0/136 
Monitorimi ëdo muaj është kryer në 8 ditë të ndryshme ndaj në total janë 136 kontenierë.  
 
Në datat 3, 7 korrik nuk është bërë pastrimi përreth, ndërsa disa nga kontenierët janë në gjendje të 
rëndë (rrotat të demtuara dhe kapaku nuk i funksionon). 

 
 
Në lagjen “Mejden” në Rrugët Kryesore me rreth 16 kontenierë situata paraqitet krejtësisht e 
kundërt, shumë kontenjerë të pa zbrazur, me papastërti përreth dhe me inerte. Pikat problematike 
rezultojnë: 

gjendja\ muaji Qershor Korrik Gusht Shtator 
kontenjerë të pazbrazur 6/128 4/128 6/128 4/128 

kontenjerë të papastruar 6/128 4/128 0/128 4/128 
Monitorimi cdo muaj është kryer në 8 ditë të ndryshme ndaj në total janë 128 kontenjerë.  
 
Në muajin qershor në datat 06, 08, 11, 18, 22, 25 
kazanët janë të pazbrazur;  
Në 22 qershor evidentohet qartë që 2 kontenierë 
janë jashtë funsksionit; 
Në muajin korrik në datat 03, 05, 10 (varrezat), 23 
kontenierët janë të pazbrazur dhe të papastruar 
përreth. 
Duhet përmendur që ka edhe biznese të 
përgjegjshme që I nxjerrin ambalazhet dhe mbetjet 
e tjera në një orar të caktuar.  
Në fshatin Piskovë numri i kontenierëve është edhe më i vogël – 8 të tillë të vendosur përgjatë rrugës 
kombëtare, ndaj dhe monitorimi ka qenë edhe më i lehtë. Pikat problematike rezultojnë: 
 

Foto: gjendja e një kontenieri në lagjen “Partizani” 

Foto: Gjendja e një kontenjeri në lagjen Mejden 
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gjendja\ muaji Qershor Korrik Gusht Shtator 

kontenierë të pazbrazur 2/64 0/64 2/64 0/64 
kontenierë të papastruar 3/64 8/64 6/64 8/64 

Monitorimi çdo muaj është kryer në 8 ditë të ndryshme ndaj në total janë 64 kontenierë.  
 
Në datë 18 qershor 2018 dy kontenierë të 
pazbrazur dhe tre të papastruar në hyrje të 
fshatit; 
Në muajin korrik në datat 10, 18, 23 disa 
kontenierë janë të papastruar përreth, por të 
zbrazur; 
Në muajin gusht në datat 21, 28 dy kontenierë 
të pazbrazur dhe tre të papastruar në hyrje të 
fshatit; 
Në datë 25 gusht 2018 ka 3 kontenierë të 
papastruar; 
 
Monitorimi është realizuar edhe në fshatin Petran për një numër jo të madh kontenierësh, rreth 6 të 
tillë. Në të shumtën e rasteve kontenierët pastrohen një herë në jave, ky fakt i shprehur nga banorët, 
ndërsa nga analiza e monitorimive tabela e mëposhtme na paraqet këtë situatë: 
 

gjendja\ muaji Qershor Korrik Gusht Shtator 
kontenierë të pazbrazur 4/48 0/48 3/48 2/48 

kontenierë të papastruar 4/48 3/48 3/48 4/48 
Monitorimi çdo muaj është kryer në 8 ditë të ndryshme ndaj në total janë 48 konteijerë.  
 
Në muajin qershor në datat 06, 08, 11, 18 kanë qënë të pazbrazur edhe të papastruar 4 kontenierë; 
Në muajin korrik në datat 03, 10, 31 kanë qënë të papastruar rreth 3 kontenierë; 
Në datë 25 gusht 2018 ka 3 kontenierë të pazbrazur.  

Foto: gjendja e një kontenjeri në NJ.A Piskove 

Foto: gjendja e një kontenieri në NJ.A Petran 
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Fshirja dhe larja e rrugëve 
Sa i përket formateve të larjes dhe fshirjes së rrugëve, monitoruesit lokal kanë raportuar për 4 muajt, 
qershor, korrik, gusht dhe shtator 2018. Për secilën lagje që kanë monitoruar në Përmet kanë sjellë 
rrugët që pastrohen. Respektivisht janë Rr. “Kostandin Duka”, “Eleni Gjika” dhe “Kongresi i Përmetit” 
që pastrohen çdo ditë, ndërsa larja nuk realizohet asnjë ditë. Nga shënimet e monitoruesve shprehen 
të shqetësuar me faktin se po punohet për vendosjen e sistemit të ri të Ujësjellës Kanalizime në Përmet 
dhe, ka shumë inerte në rrugë, duke mos mundësuar një infrastrukturë të mirë për kryerjen e 
shërbimit. Ky fakt ndoshta është edhe arsyeja se përse nuk është kryer larja e rrugëve këto 4 muaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larja e kontenierëve sipas vetë punonjësve të bashkisë bëhet në vend, duke u bërë shkak edhe për 
përhapje të papastërtive. 
 
Mjetet që përdoren: 2 mjete transporti (prodhim 
viti ‘70), 1 fadromë e përdorur pjesërisht (e 
papërshtatshme), por nuk përcaktohet tonazhi i 
mjeteve. 
 
Edukimi mjedisor: nuk ka ndonjë program edukimi 
mjedisor dhe as fonde për të realizuar atë. Gjithsesi 
bashkia është aktive dhe mbështet nismat për pastrimin e qytetit (Dita kombëtare e Pastrimit, apo 
dhe fushata të organizuara nga OJF lokale dhe shkollat e qytetit).  
 

Rr. “Eleni Gjika” Rr. “Kongresi Përmetit” 

Rr. “Kostandin Duka” 
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Nga vëzhgimi në terren vihen re disa problematika kostante si vijon:  
• mungesa e dezinfektimit të pikave të grumbullimit. i cili pothuajse nuk kryhet; 
• gjendja e koshave, të cilët në shumë raste janë të dëmtuar dhe jashtë  funksionit normal; 
• hedhja e mbeturinave jourbane pranë pikave të grumbullimit dhe mospastrimi i rregullt i tyre 

nga ana e punonjësve të shërbimit; 
• mos trajtimi i mbetjeve organike, kryesisht të fabrikave të reçelit dhe glikove. Bashkia mund 

të nis një proces kompostimi duke bashkëpunuar me bizneset. 
• vendi i grumbullimit të mbeturinave “Brashkovë”, nuk i plotëson kushtet e një vendi 

grumbullimi të mbeturinave urbane; 
• banorët shpeshherë i hedhin mbeturinat jashtë kazanit, duke krijuar ndotje afër kazanëve 
• mungesa e shërbimit të larjes së rrugëve të qytetit  

 
Këto problematika nxjerrin në pah punën jo të mjaftueshme nga ana e Bashkisë në ofrimin e shërbimit 
të menaxhimit të mbetjeve urbane, si dhe mungesën e vëmendjes nga ana e banorëve, të cilët 
shpeshherë hedhin mbeturinat urbane në mënyrë të papërgjegjshme duke krijuar ndotje përreth 
pikave të grumbullimit të përcaktuara nga Bashkia. Gjithashtu evidentohet si fenomen i përhapur, 
hedhja e mbeturinave jourbane pranë koshave të grumbullimit, duke krijuar mbingarkesë në ofrimin 
e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane. 
 

7.2 Performanca me bazë indikatorët  
Më poshtë paraqitet situata në menaxhimin e mbetjeve për gjysmën e parë të 2018 sipas grupit të 
indikatorëve të performancës bazuar në metodologjinë e dldp-së.  
 
“Efikasiteti në mbledhjen e mbetjeve” shpreh sasinë e mbetjeve të mbledhura nga autoriteti i 
autorizuar për këtë shërbim, përkundrejt sasisë totale të mbetjeve të gjeneruara në NJQV, si për zonën 
urbane dhe për atë rurale. Besimi në këtë indikator varet shumë nga metodat e përdorura për 
grumbullimin e të dhënave. Duke qenë se nuk ka patur të dhëna të sakta në lidhje më sasinë e 
mbetjeve të grumbulluara dhe as të dhëna nga sasia e mbetjeve të depozituara në venddepozitim 
mund të themi se besueshmëria e këtyre të dhënave është e ulët dhe mbështetur në hamendësime. 
Megjithatë, nga të dhënat e mbledhura shkalla e mbulimit të mbledhjes së mbetjeve për zonën urbane 
është 100% dhe për atë rurale është 25% (shërbimi ofrohet vetëm në 7 fshatra nga 49 të tillë). Në 
shkallë bashkie shërbimi i ofrohet 63% të popullsisë.  
 
“Pastërtia e qytetit” shpreh efektivitetin e mbledhjes së mbetjeve dhe fshirjes së rrugëve. Vlerësohet 
në tre aspekte: në efektivitetin e mbledhjes së mbetjeve, të pastrimit të rrugëve dhe në atë të zonave 
rurale. Për sa i takon prezencës së mbetjeve përreth kontenierëve mund të themi se në zonën urbane 
(ku ka PGM) vihet re prezencë e moderuar e mbetjeve, ndërsa në rrugë ka prezencë të ulët të 
mbetjeve. Në zonat rurale ka prezencë të moderuar të mbetjeve dhe numër të vogël hot spotesh të 
krijuara. Në vlerësimin tonë ky indikator klasifikohet në kategorinë e mesme (65%) me saktësi të 
mesme, pasi një pjesë e të dhënave vijnë dhe nga sondazhi i limituar i bërë përgjatë muajit maj 2018. 
 
“Perceptimi Publik” u realizua me 430 banorë dhe 70 biznese të zonës, një numër i konsiderueshëm i 
mostrës në studim, duke e vlerësuar me një shkallë të lartë besueshmërie. Të pyetur rreth cilësisë së 
pastrimit në lagjen/fshatin/qytetin ku banojnë 55% u përgjigjen se mjedisi i tyre është i pastër.  
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“Ripërdorimi: shkalla e mbledhjes së diferencuar të mbetjeve në zonat urbane” përfaqëson 
shkallën e sasisë së mbetjeve të mbledhura zyrtarisht nga një cikël i mbyllur, që nga pikat e 
grumbullimit në qendrën e trajtimit të mëtejshëm. Nuk ka të dhëna zyrtare, por as edhe një iniciativë 
për ndarje mbetjesh në burim.  
 
“Mbrojtja e burimeve natyrore: shkalla e mbetjeve të trajtuara në landfill sanitar ose vend 
depozitime të aprovuara”. Mbetjet e grumbulluara përgjatë këtyre viteve (100%) janë dërguar në 2 
venddepozitime zyrtare të territorit të Bashkisë që nuk përmbushin standartet, nuk kanë as leje 
mjedisore dhe ku nuk bëhet as trajtimi minimal i tyre. Po ashtu shkalla e vërtetësisë mbi sasinë e 
mbetjeve të depozituara aty është e ulët, pasi nuk ka rekorde zyrtare dhe mbështeten në 
hamëndësime. 
 
“Mbulimi i kostos përmes tarifës” Krahason koston totale për shërbimin dhe financimin e tij përmes 
tarifës së vendosur dhe nivelit të mbledhjes së saj. Buxheti i vitit 2018, për Programin Shërbimeve 
publike, (6260) ka një fond në vlerën 34,199 mijë lekë, ndërkohë kur të ardhurat nga kjo tarifë 
mbulojnë vetëm 17,6% të shërbimit. 
 
“Kontributi i qytetarëve në financimin e shërbimit: “niveli i mbledhjes së tarifës” reflekton 
kapacitetin/dëshirën e popullsisë për të paguar tarifën. Të ardhurat nga tarifa pastrim gjelbërimit në 
10 mujorin 2018 ka qenë në vlerën 7,749,000 lekë nga plani prej 7,579,000 lekë, pra të adhurat 
realizohen në masën 102%. Niveli i lartë i realizimit të tarifës, nuk është dodmosdoshmërisht tregues 
pozitiv, për më shumë kur është mbi planifikimin. Ky element, tregon rezerva në bazën e planifikimit 
të kësaj tarife e cila duhet rishikuar. 
 
“Transparenca e sistemit të faturimit” Vlerëson kapacitetin e bashkisë për t’i dhënë faturë klientit. 
Aktualisht ka patur një sistem faturimi për shërbimin e pastrimit, qytetarët njihen me taksat dhe tarifat 
vendore, pasi jo vetëm janë të pasqyruara në faqen zyrtare, në këndin informativ të publikimit në 
Bashki, por dhe i ndahen qytetarëve në shtëpi me anë të Ndërmarrjes së Ujësjellsit. 
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Indikatorët  Klasifikim i koduar me ngjyra  Saktësia e të 
dhënave 

 I ulët  I mesëm  I lartë  
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Mesatare  

E larte 
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C1 zona e mbulimit të shërbimit          

C1.1 mbulimi i shërbimit në 
zonën urbane dhe peri-
urbane 

 0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% 

100% 

 E ulët  

 

 

C1.2 mbulimi i shërbimit në 
zonën rurale 

 0 – 30 % 

25% 

31 – 50% 51 – 100% 

 

 E ulët  

 

 

C2 pastërtia e qytetit  0 – 32 % 33 - 66% 

65% 

> 66%  Mesatare  

 

 

C3 perceptimi publik: shkalla e 
kenaqshmërisë së publikut me 
shërbimin 

 0 – 50% 51% - 80% 

55% 

81% - 100%  E larte  
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D1  Ripërdorimi: shkalla e mbledhjes 
së diferencuar të mbetjeve në 
zonat urbane 

 0 – 5% 

2-5% 

5 – 20% >20%  E ulët  

 

 

D2  Mbrojtja e burimeve natyrore: 
shkalla e mbetjeve të trajtuara në 
landfille sanitare ose vend 
depozitime të aprovuara  

 0 – 30% 

10% 

31 – 70% 

 

71 – 100% 

 

 E ulët  
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E1  Mbulimi i kostos: tarifa mbulon 
koston.  

 0 – 35% 

17.6% 

36 – 70% 71 – 100% 

 

 E ulet  

 

 

E2  Si qytetarët kontribojnë në 
financimin e shërbimit: niveli i 
mbledhjes së tarifës 

 0 – 40% 41 – 75% 75 – 100% 

102% 

 E ulët   

E3 Transparenca me sistemin e 
faturimit 

 E ulët E mesme E lartë  E larte  

Kosto e shërbimit 
    6.839 Lek/ton    

1.966 lekë/banorë/vit 7 

 

  

                                                           
7 Llogaritja është kryer për 17395 banorë (korrektim i censusit me RrGJC) 
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8. Vlerësimi i performancës së shërbimit përmes kënaqësisë së 
banorëve 
 

Gjatë muajve maj-qershor 2018, MiA së bashku me organizatën partnere lokale CESVI realizoi 
plotësimin e pyetësorëve nga ana të rinjve dhe vullnetareve te kësaj organizate në Bashkinë Përmet. 
Pyetësori përmbante 30 pyetje të karakterit cilësor dhe sasior, por njëkohësisht duke iu dhënë 
mundësine edhe të japin komente shtesë. Në total MiA realizoi 500 pyetësor, nga të cilët 430 qytetarë 
të Përmetit dhe 70 biznese.  

Pyetësori përbëhet nga katër seksione. Seksioni i parë përmban pyetje të përgjithshme, të cilat 
synojnë të mbledhin të dhëna bazë mbi të anketuarit (si psh. lagjia, mosha, gjinia, nr. i anetareve te 
familjes) si dhe disa vlerësime të përgjithshme mbi standardin e jetesës dhe fushën e punësimit. 

Seksioni i dytë fokusohet në perceptimin e qytetarëve mbi shërbimet e ofruara nga Bashkia Përmet. 
Përmes pyetjeve specifike, të anketuarit kanë mundësi të reflektojne se sa i pastër është qyteti apo 
lagjia ku banojnë, sa herë pastrohen mbeturinat atje dhe, mbi të dhënat për numrin apo distancën e 
kazanëve nga shtëpitë e tyre. 

Seksioni i tretë vë fokusin mbi pagesën e tarifës së pastrimit. Në këtë seksion të anketuarit mund të 
zgjidhnin gjithashtu mbi vlerën që duhet paguar në Bashki si taksë pastrimi, si dhe të jepnin 
rekomandimiet e tyre që tarifa të jetë sa më e ulët, çfarë rrugësh apo mekanizmash do të mbështesnin. 

Seksioni i fundit përmban pyetje mbi informimin dhe komunikimin, ku të anketuarit japin përgjigjet e 
tyre mbi informacionet e marra nga bashkia mbi shërbimin e pastrimit, rëndësinë qe ata i kushtojnë  
pjesëmarrjeve në mbledhjet e Këshillit Bashkiak dhe mbi ndjeshmërinë që ata kanë nga ndotja. 

Përqindja më e lartë e të anketuarëve 76% jetojnë në banesa private, ndërsa 24% banojnë në banesa 
kolektive; 61% meshkuj dhe 39% femra, 59% të të anketuarve vijnë nga familje që kanë 4-6 anetarë. 
Sa i takon gjendjes ekonomike të të intervistuarve, vihet re se mbizotëron shtresa e mesme e 
shoqërisë, me maksimumin 2 anëtarë të punësuar për familje që arrin në shifrat 84%, ndërsa vetëm 
16% e familjeve kanë mbi 3 anëtarë të punësuar. Fushat e punësimit janë nga më të ndryshmet, ku 
me përqindjen më të madhe të të intervistuarve janë punonjës të administratës publike 45%, 28% 
janë të vetëpunësuar në bujqësi, 18% të punësuar në turizëm, 16% merren me prodhime ushqimore 
dhe 10% e të intervisturve janë të papunë. 

Në lidhje me shërbimin e pastrimit të ofruar 59% e qytetarëve dhe 
67% e bizneseve e përfitojnë shërbimin e pastrimit dhe largimit të 
mbetjeve, ndërsa 41% shprehen se nuk janë përfitues të shërbimit. 
51-55% e qytetarëve dhe 65% e bizneseve mendojnë që zona ku 
banojnë janë të pastra. Në një anketim të 2017 banorët të njëjtës 
pyetje i janë përgjigjur në shkallën 53%. 

Problematikat kryesore në lidhje me situatën aktuale të 
papastërtive vlerësojnë ndotjet në përgjithësi (26%), mbeturinat 
(19%) amortizimet (16%), pastaj me 12% të ndotjes vlerësohen mbetjet inerte, nga prishjet e mureve 
apo ambjenteve përreth. 

Po
59%

Jo
41%

Mbulimi i shërbimit
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27% e qytetarëve dhe 23% e bizneseve thonë që ky shërbim kryhet 2-3 herë në jave, 33% çdo ditë të 
javës dhe 16% një herë në javë. Mesa shihet shumica e të anketuarve konfirmojnë edhe raportin e 
monituruesve në terren, që janë shprehur se shërbimi i pastrimit të kazanëve, qytetarëve të Përmetit 
iu ofrohet më së shumti 1-3 herë në javë. 67% shprehen se mbeturinat shtëpiake i hedhin në kazanët 
e bashkisë, ndërsa vetëm 33% i hedhin në vende të hapura, të caktuara nga bashkia si venddepozitim 
të mbetjeve. 

Numri i kazanëve është i lidhur ngushtë edhe me distancën që kanë 
banorët nga shtëpia deri tek kazani më i afërt. Sipas perceptimit të 
qytetarëve, 59% e qytetarëve dhe 49% e bizneseve mendojnë se numri i 
kazanëve nuk është i mjaftueshëm dhe 46% që distanca nga shtëpia deri 
tek kazani më i afërt është e konsiderueshme. 54% e anketuesve kanë një 
distancë normale 50-100m. 

Kohët e fundit, pothuajse gjysma e të anketurëve nuk kanë ndjerë 
shqetësim apo problematikë në largimin e mbeturinave voluminoze nga 
lagjia e tyre.  

Banorët janë pyetur edhe mbi përgjegjësit kryesor për mbajtjen 
pastër të qytetit. 61% e anketuesve mendojnë se kjo përgjegjësi bie 
në rradhë të parë mbi qytetarët, pastaj vjen pergjegjësia mbi 
bashkinë me 21%, kurse 2% e anketuesve mendojnë që përgjegjëse 
duhet te jetë “firma private” megjithëse pastrimi ofrohet nga 
Ndërrmarja e Pastrimit. 

 Seksioni i 3 i pyetjeve përmban pyetje mbi pagesën e shërbimit të 
pastrimit, nëse kryhet apo jo 

dhe çfarë vlere ka. Në Përmet përqindja më e lartë e të 
anketuarve 73% shprehen se e paguajnë tarifën e pastrimit dhe 
largimit të mbetjeve, ndërsa vetëm 27% e tyre nuk e kryjnë 
këtë pagesë. Kur kalojmë në situatën që flasim për shifra, 
marrja e të dhënave rezulton më e vështirë, pasi mbi 200 
anketues i janë pergjigjur pyetjes se  nuk kanë informacionin e 
duhur, ose hezitojnë të përgjigjen. Janë më pak se 50% e të 
anketuarve që paguajanë vlera të ndryshme për pastrimin nga 
300-1500 lekë të reja në vit. Ndersa 84% e bizneseve e 
paguajnë tarifën e mbetjeve dhe 69% shprehen se duhet të 
aplikohen sanksione apo të merren masa administrative për ata biznese që nuk paguajnë shërbimin e 
pastrimit. 

Vetëm 55% e të anktetuarëve janë dakort për të paguar një tarifë më të lartë për përmirësimin e 
shërbimit të pastrimit. Ata shprehen më entuziast në rastin se do paguanin një tarifë më të ulët, nëse 
do të mbështesnin nismat për ndarjen e mbeturinave që në burim, 52% grumbullimin e mbetjeve në 
shtëpi dhe nxjerrjen dy herë në javë, apo ripërdorimi/riciklimi 26%. 

Po
28%

Jo
59%

Nuk 
e di
13%

Kazanë mjaftueshëm

Po
54%

Jo
46%

A keni distancë normale 
deri tek kazani?

Po
73%

Jo
27%

Paguajnë tarifë për pastrimin



  
ANALIZA E MENAXHIMIT TE MBETJEVE TE NGURTA BASHKIA PERMET 37 

 

82% e të anketuarve shprehen se bashkia nuk i ka informuar mbi mënyrën e organizimit të shërbimit 
të pastrimit në qytet, ndërsa një numër mjaft i ulët 12% shprehen që janë të informuar. Meqënëse 
rezultatet nuk janë shumë të kënaqshme 
nevojitet të gjenden mënyra për 
informimin e qytetarëve, e mënyra më e 
mirë e cila u evidentua me 76% sipas të 
anketuarve janë takimet publike në 
lagje/fshat, pastaj me një përqindje me të 
ulët, por të njëjtë me njëra-tjetrën vijnë 
media dhe broshurat informuese që 
mund të shpërndahen në qytet 11% dhe e 
fundit fare faqja zyrtare e Bashkisë. 

Sa i përket angazhimit personal, në mënyrë vullnetare për pastrimin e zonave problematike në lagjet 
apo fshatrat e tyre, qytetarët e anketuar  duken shumë aktiv,  pasi 75% e tyre janë të gatshëm të 
ndërhyjnë për pastrimin e mjedisit, ndërsa vetëm 15% e tyre  nuk shprehen. 

83% e  qytetarëve dhe bizneseve nuk kanë qenë asnjëherë në mbledhje te Këshillit Bashkiak, ndërsa 
angazhimi i tyre në funksion të shërbimit të pastrimit dhe rolit të tyrë në vendimarrje s’është aspak i 
kanaqshëm (47%). Një numër mjaft i ulët qytetarësh (5%) ka qënë pjesë e mbledhjeve të Këshillit 
Bashkiak, që flet për një indiferentizëm mjaft të lartë ndaj kujdesit për shërbimin e pastrimit. 

Mbetjet urbane janë një shqetësim global. Mosmenaxhimi i duhur i mbetjeve, mungesa e kapaciteteve 
përballuese apo mbuluese për zona të caktuara, hedhja e mbetjeve inerte në vende ilegale, apo 
mbetjeve të rrezikshme në kazanët e mbeturinave urbane përbëjnë një rrezik potencial për mjedisin 
dhe shëndetin e qytetarëve. 54% e tyre e ndjejnë veten jo të sigurt ose nuk e kanë shumë idenë e 
rrezikut që vjen nga mungesa e shërbimit të pastrimit dhe largimit të mbetjeve. Vetëm 32% e njerëzve 
dhe 40% e bizneseve e 
ndjejnë veten 
mjaftueshëm të mbrojtur. 

Në fund të pyetsorit 
nëpërmjet një zgjedhjeje 
të shumëfishtë, 
anketuesit shprehin 
mendimin e tyre se cila 
është pika më e ndotur që 
ndikon indirekt në 
shëndet (grafiku)  

Si përfundim pyetsorët e zhvilluar nga MiA me qytetarët e Bashkisë Përmet pasqyruan një sërë 
problematikash në lidhje shërbimin e pastrimit dhe largimit të mbetjeve dhe përforcuan bindjen se, 
ndonëse me luhatje të vogla midis të anketuarëve, ekziston nje mungesë sigurie për tarifën e shërbimit 
të pastrimit, një informim dhe pjesëmarrje e ulët e qytetarëve në proceset e hartimit të buxhetit 
vendor për shërbimet në përgjithësi dhe pastrimin e territorit në veçanti.    

Përgjigjet e grupit më të madh të të anketuarve, të Bashkisë Përmet, vunë në dukje se ka një mangësi 
në infrastruktrën e ofrimit të shërbimit të pastrimit, numër i ulët kazanësh dhe distance të 
konsiderueshme nga shtëpitë e tyre. Gjithsesi, duhet vënë në dukje se ka një interesim nga të 
anketuarit për ofrimin e mundësivë më të mira për ndarjen e mbeturinave që në burim.  
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9. Konkluzione dhe rekomandime 
 

BASHKIA Nr TREGUESI KONKLUZIONE REKOMANDIME 

PERM
ET  

1 Transparenca në faqen 
zyrtare  

Informacioni për shërbimin e 
pastrimit mungon. Ka të pasqyruar 
Buxhetin e vitit 2018. 

Përditësimi i faqes dhe 
informimi i plotë i publikut. 

2 Evidentimi i shërbimit të 
menaxhimit të mbetjeve 
në Programin e 
Shërbimeve të 
Përgjithshme Publike 

Nuk është i ndarë më vehte, por së 
bashku me atë të Drejtorisë së 
shërbimeve Publike, e cila mbulon 
edhe mirëmbajtjen e rrugëve e 
kanalizimeve. 

Duhet ndarë shërbimi i 
pastrimit nga shërbimet e 
tjera brenda programeve, 
sipas VKM 319, datë 
31.05.2018. 

3 Forma e realizimit të 
menaxhimit të mbetjeve 

Realizohet nga vetë Bashkia. Kontratat duhet të 
riformatohen, sipas 
kushteve, kritereve dhe 
standarteve të reja të 
menaxhimit të mbetjeve. 

4 Mbulimi i NJA në Bashki Shërbimi i pastrimit i ofrohet vetëm 
tre NJA Përmet, Petran, Qendër 
Piskovë nga pesë të tilla. 

Shtrirja e shërbimit të 
paktën edhe në fshatrat me 
karakter kodrinor. 

5 Performanca e 
menaxhmit të fondit për 
shërbimin e pastrimit 

Ka buxhet të ulët dhe mjete shumë të 
amortizuara në inventar. 76% e 
buxhetit shkon për paga dhe sigurime 
shoqërore, 22% për shpenzime 
operative, dhe 1.8% për investime. 

Duhet të rishikohet buxheti 
për të mbuluar kërkesat 
emergjente të evidentuara. 

6 Pasqyrimi i nivelit të 
taksave/tarifave për 
komunitetin  

Janë të pasqyruara në faqen zyrtare, 
në këndin informativ të publikimit në 
Bashki dhe i ndahen qytetarëve në 
shtëpi. Saktë 

7 Dokumenta politik dhe 
strategjik lokal 

Jo Duhet të hartohet sa më 
shpejt Plani Vendor i 
Menaxhimit të Integruar të 
Mbetjeve. 

8 A ka praktika të riciklimit 
të mbetjeve? 

Jo Duhet të fillojë ndarja në 
burim e mbetjeve dhe e 
praktikave të kompostimit. 

9 Trajtimi i mbetjeve Gjendja e të dy venddepozitimeve 
është jashtë çdo standardi.  

Rehabilitimi i tyre si dhe 
gjetja e një landfilli sanitar 
rajonal të përshtatshëm. 

10 Grumbullimi, fshirja dhe 
larja 

Situata është alarmante në NJ.A pasi 
mbeturinat hidhen në zona të 
ndryshme, pranë lumenjve apo buzë 
rruge. Në të shumtën e rasteve ato 
digjen ose akoma më keq, 
dekompozohen, duke u kthyer në 
vatra infeksioni. 

Shërbimi i pastrimit duhet 
të ofrohet minimalisht në 
fshatrat që shtrihen buzë 
lumit.  
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11 Infrastruktura dhe mjetet Bashkia Përmet disponon kontenierë 
dhe makina tepër të amortizuara. 

Duhet të investohet në 
pajisje dhe kontenierë të 
rinj. 
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10. Shtojca  
 

TREGUES EKONOMIK TË PERFORMANCËS SË BASHKIVE - KRAHASUES 
 

NR Emërtimi Kruja Përmeti Saranda 

Treguesi i vlerësimit të shërbimit sipas përfitimit të fondeve në buxhetet e Njësive Vendore 
1 Buxheti total 2017 (lekë) 470,683,570  194,469,540  452,420,760  
2 Shërbimet e përgjithshme publike (lekë)             132,456,000  34,199,000  61,000,000  
3 Koefiçenti, pesha specifike 2/1 28.1% 17.6% 13.5% 

Treguesi i nivelit të të ardhurave nga Tarifa Pastrimit në totalin e të Ardhurave nga T-Tarifa 
1 Të ardhura nga taksa dhe tarifa 2017(lekë) 219,425,137  30,602,529  297,296,262  
2 Tarifa shërb.pub (mbetje, gjelbërim) 2017 (lekë)  47,029,858  6,831,871  68,364,877  
3 Koefiçenti i pesha specifike 2/1 21% 22% 23% 

Treguesi i performancës së buxhetit për shpenzime kapitale 
1 Shpenzime të tjera ne % ndaj buxhetit total 99.73% 99.64% 99.62 
2 Shpenzime kapitale  % ndaj buxhetit total 0.27% 0.36% 0.38% 
3 Koeficenti i pesha specifike 2/1 0.27% 0.36% 0.38% 

Treguesi i ndryshimit të mbledhjes së të ardhurave vendore në 2-vite 

1 Të ardhura nga taksa/Tarifa 6-M-I-2017 (lekë) 
                   

122,278,510  
                

16,464,120  
                    

107,653,570  

2 Të ardhura nga taksa/Tarifa 6-M-I-2018 (lekë) 
                   

164,824,016  
                

18,390,022  
                    

109,182,236  
3 Koefiçenti i rritjes 2018-2017 135% 112% 101% 

Treguesi i ndryshimit të mbledhjes së të ardhurave nga Tarifa e pastrimit në 2-vite 

1 
Tarifa e shërbimeve publike vendore (mbetje, 
gjelbërim etj.) 6-M-I-2017 (lekë) 24,327,480  3,368,390  26,048,660  

2 
Tarifa e shërbimeve publike vendore (mbetje, 
gjelbërim etj.) 6-M-I-2018 (lekë) 39,115,739   7,114,890   31,547,622  

3 Koefiçenti i rritjes 2018-2017 161% 211% 121% 
Treguesi i nivelit të mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit nga Tarifa Pastrimit 

1 Sherbimet e përgjithshme publike (lekë)             132,456,000  34,199,000   61,000,000  
2 Tarifa shërb.pub (mbetje, gjelbërim) 2017(lekë)  47,029,858   6,831,871    68,364,877  
3 Koeficenti i mbulimit 2/1 0.36 0.20 1.12 

Treguesi i nivelit të realizimit të të ardhurave vendore  për vitin 2017 

1 
Tarifa shërb.pub (mbetje, gjelbërim) PLAN 2017 
(000/lekë)                    43,000  7,597    76,000  

2 
Tarifa shërb.pub (mbetje, gjelbërim) FAKT 2017 
(000/lekë) 47,030  6,832       68,365  

3 Koeficenti i realizimit 2/1 109.37 89.93 89.95 
Treguesi i përfitimit të shërbimeve për lekë/banorë/vit 

1 Popullsia  53,876  17,395      41,544  
3 Shpenzimet për Sherbime publike (lekë)             132,456,000   34,199,000   61,000,000  

4 Koefiçenti i lekë/banor/vit për 3/1 
                              

2,459  
                         

1,966  
                               

1,468  
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Indikatorët Kruja 
Saktësia e të 

dhënave Përmeti 
Saktësia e të 

dhënave Saranda 
Saktësia e 

të dhënave 
  I ulët I mesëm I lartë   I ulët I mesëm I lartë   I ulët I mesëm I lartë  

     E ulët      E ulët     E ulët  
     Mesatare      Mesatare      Mesatare  
     E lartë     E lartë     E lartë 

Ci
lë

si
a 

e 
sh

ër
bi

m
it 

C1 zona e mbulimit të shërbimit              
C1.1 mbulimi i shërbimit në 

zonën urbane dhe peri-urbane 
0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% 

100% 
E ulët   0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% 

100% 
E ulët   0 – 40 % 41 – 80% 81 – 100% 

100% 
mesatare 

C1.2 mbulimi i shërbimit në zonën 
rurale 

0 – 30 % 31 – 50% 51 – 100% 
92% 

E ulët   0 – 30 % 31 – 50% 51 – 100% 
81% 

E ulët   0 – 30 % 31 – 50% 51 – 100% 
100% 

mesatare 

C2 pastërtia e qytetit 0 – 32 % 33 - 66% > 66% E mesme  0 – 32 % 33 - 66% > 66% E mesme  0 – 32 % 33 - 66% > 66% mesatare 
  65%     65%     65%   
C3 perceptimi publik: shkalla e 
kenaqshmërisë së publikut me 
shërbimin 

0 – 50% 51% - 80% 
 

75% 

81% - 100% E lartë   0 – 50% 51% - 80% 
 

55% 

81% - 100% E lartë   0 – 50% 51% - 80% 
 

76% 

81% - 100% E lartë  

Q
en

dr
ue

sh
m

e
ria

 m
je

di
so

re
 D1  Ripërdorimi: shkalla e 

mbledhjes së diferencuar të 
mbetjeve në zonat urbane 

0 – 5% 
 

5% 

5 – 20% >20% E ulët   0 – 5% 
 

5% 

5 – 20% >20% E ulët   0 – 5% 
 

5% 

5 – 20% >20% E ulët  

D2  Mbrojtja e burimeve natyrore: 
shkalla e mbetjeve të trajtuara në 
landfille sanitare ose vend 
depozitime të aprovuara  

0 – 30% 
 

10% 

31 – 70% 71 – 100% E ulët   0 – 30% 
 

10% 

31 – 70% 71 – 100% E ulët   0 – 30% 31 – 70% 71 – 100% 
   100% 

E lartë  

Q
ën

dr
ue

sh
m

ër
ia

 fi
na

nc
ia

re
 

dh
e 

in
st

itu
ci

on
al

e E1 Mbulimi i kostos: tarifa mbulon 
koston.  

0 – 35% 36 – 70% 71 – 100% E ulet   0 – 35% 36 – 70% 71 – 100% E ulet   0 – 35% 36 – 70% 71 – 100%   
100% 

E lartë  

E2  Si qytetarët kontribuojnë në 
financimin e shërbimit: niveli i 
mbledhjes së tarifës 

0 – 40% 41 – 75% 75 – 100% 
 

90.70% 

E ulët   0 – 40% 41 – 75% 75 – 100% E ulët   0 – 40% 41 – 75% 75 – 100%      
90% 

E lartë  

E3 Transparenca me sistemin e 
faturimit 

E ulët E mesme E lartë E ulët   E ulët E mesme E lartë E lartë  E ulët E mesme E lartë E ulët  

Kosto e shërbimit 0.130 Lek/t    6.839 Lek/ton    6.481 Lek/ton   
2.458 Lek/banorë/vit   1.966 lekë/banorë/vit   1.468 Lek/banorë/vit  
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