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RRETH KËTIJ RAPORTI
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1 Rreth këtij raporti

Ky raport i hartuar në kuadër të projektit “Tu japim ZË qytetarëve - stimulimi i pjesëmarrjes publike mjedisore në Tiranë” 
është ndërtuar për të krijuar një bazë diskutimi, lehtësimi me aktorët dhe orientimi drejt gjetjes së rrugëve të zgjidhjes 
në çështjet e politikëbërjes së menaxhimit të mbetjeve në Qarkun e Tiranës.

Paraqitja e politikës kombëtare, orientimit të shtetit, fakteve dhe shifrave për gjendjen ku ndodhet menaxhimit ne nivel 
kombëtar, rajonal dhe vendor, i shërbejnë njohjes së panoramës së gjerë në të cilët dhe një politikë vendore mund të 
influencojë rajonin dhe të gjithë vendin. 

Analiza ka një rrjedhë logjike e orientuar,  në mënyrë të atillë që lexuesi të mund të zbresë deri tek arsyet dhe mos 
arsyet e zgjedhjes së një forme të caktuar trajtimi të mbetjeve, ose të konsiderojë pjesë të dokumentit për çështje të 
veçanta diskutimi. 

Në raport paraqiten shifra të marra nga dokumente zyrtarë dhe nga raporte analize të ndryshme në sektor dhe jashtë 
tij, ndërsa një pjesë e mirë e analizës numerike dhe logjike është bërë nga autorët me qëllim qartësimin e mëtejshëm 
dhe lidhjes së arsyeve në mënyrë që lexuesi të mund të kuptojë më drejtë ndikimin e secilit faktor në përqasjen 
përfundimtare. 

Si raport, i cili ka si qëllim përfundimtar pjesëmarrjen dhe përfshirjen e qytetarit në qeverisjen dhe punët vendore, 
e gjithë analiza duhet parë në këndvështrimin mjedisor dhe social, sesi një vendimmarrje e caktuar mund të ndikojë 
cilësinë e jetës së qytetarëve dhe demokracinë.
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MENAXHIMI I MBETJEVE
NË SHQIPËRI
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2 Menaxhimi i mbetjeve në Shqipëri

Menaxhimi i mbetjeve në Shqipëri mund të konsiderohet akoma në fillesat e tij, ndërkohë që vendi ka ushtruar dhe 
ushtron funksionin e pastrimit si koncept fillestar i menaxhimit të mbetjes. Përqasja në menaxhimin e mbetjeve u nda 
thelbësisht nga ana rregullatore dhe ligjore në vitin 2011 me miratimin e Strategjisë dhe Planit Kombëtar të Mbetjeve 
2010-20251 dhe miratimin e ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve2 në shtator të vitit 2011. Këto ndryshime 
ligjore e zhvendosën menaxhimin e mbetjeve nga një pastrim i rëndomë sipas standardeve të vendosura nga ligji për 
largimin publik të mbeturinave të vitit 19963 (ligj i cili është akoma në fuqi) në menaxhim të integruar sipas standardeve 
më të mira Evropiane për caktuar nga ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve.

Ky ndryshim erdhi së pari si një kërkesë e MSA4 në procesin e harmonizimit me Bashkimin Evropian (BE) ku normat 
dhe rregullat janë të një standardi të lartë qoftë kjo dhe për vendet anëtare. Në këtë kuadër një sërë rregullimesh 
ligjore dhe institucionale ndodhën për t’iu përgjigjur plotësisht kërkesave të përafrimit me BE. Në raportet e fundit të 
progresit5 thuhet qartë se në sektorit e rregullimit ligjor të menaxhimit të mbetjeve ka arritur nivelin më të lartë të 
harmonizimit me pothuaj 100% përputhshmëri. 

Kjo do të thotë se Shqipëria ka pranuar përqasjen Evropiane në menaxhim ku hierarkia e mbetjeve është në thelb të 
saj. VKM-të përkatëse kanë përcaktuar kështu një sërë normash dhe afatesh dhe procedurash sesi Shqipëria do të 
zbatojë standardet Evropiane në menaxhim për të arritur në menaxhimin e integruar të mbetjeve. 

Ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve kërkon zbatimin e parimeve të ligjit kuadër për mjedisin dhe parimet 
e menaxhimit të integruar të mbetjeve, të cilat e vendosin nivelin e menaxhimit në një nivel cilësor shumë të lartë 
mbrojtje. Parimet më thelbësore nën të cilat bazohet menaxhimi i mbetjeve janë: parimi “Ndotësi paguan” dhe 
parimi “I përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesit të mbetjeve”. Parime të tjera për menaxhimin e integruar të mbetjeve 
zbatohen në përputhje me dispozitat e ligjit 104316 Për mbrojtjen e mjedisit dhe ligjit 10463 “Për menaxhimin e 
integruar të mbetjeve, të tilla si: Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake; Parimi i zëvendësimit dhe/ose 
kompensimit”; Parimi i qasjes së integruar; Parimi i përgjegjësisë së ndërsjelltë dhe bashkëpunimit; Parimi i së drejtës 
për informimin dhe pjesëmarrjen e publikut; Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit.

Ligji kuadër për menaxhimin e mbetjeve, në nenin 67 të tij përcakton se mbetjet menaxhohen sipas hierarkisë së 
Direktivës8 nëpërmjet:  
1. Parandalimit; 
2. Ripërdorimit; 
3. Riciklimit; 
4. Rikuperimit; dhe 
5. Trajtimit përfundimtar/Asgjesimi.

1  VKM nr. 175, datë 19.01.2011 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve dhe  të planit kombëtar të 
menaxhimit të mbetjeve” http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2011/PDF-2011/36-2011.pdf
2  Ligj  nr. 156/2013 datë  10.10. 2013 “Për  disa ndryshime  në  ligjin  nr.  10  463,  datë  22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të 
mbetjeve“  http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/172-2013.pdf
3  Ligjit Nr.8094, datë 21.3.1996, “Për largimin publik të mbeturinave”
4  Marrëveshja e Stabilizim Asocimit (MSA) https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2015/10/marreveshja_e_stabilizim_
asociimit_be_shqiperi_23381_1.pdf
5  Faqia e Komisionit Evropian “Politikat e vendeve fqinj tw Bashkimit Evropian dhe negociatat pwr zgjerim https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/albania_en
6  Ligji 10431 datw 9.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”  
http://akm.gov.al/assets/ligji-nr.-10431%2C-dat%C3%AB-9.6.2011--p%C3%ABr-mbrojtjen-e-mjedisit.pdf
7  Ligji Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” neni 6  “Përparësitë e menaxhimit të integruar të 
mbetjeve”.
8  Direktiva 2008/98/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit,datë 19 nëntor 2008 “Mbi mbetjet”
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Sipas hierarkisë parandalimi e ruan produktin para se ai të futet në ciklin e menaxhimit të produktit të konsideruar 
mbetje - (Mbetje e ngurtë është një lëndë, një objekt ose pjesë e tij, të cilat nuk përdoren më ose që zotëruesi do t’i 
hedhë. Lëndët, objektet ose pjesët e tyre vlerësohen si mbetje, për sa kohë që materialet e nxjerra prej tyre ose energjia 
e prodhuar nuk përfshihen në procesin e prodhimit), - më pas produkti trajtohet në hallkat vijuese sipas një shkalle 
preference hierarkike. Kështu ripërdorimi dhe politikat e ripërdorimit – si politika e përdorimit të çantave për blerje – 
tentojnë të ulin një pjesë së mbetjes para se ajo të duhet të nisë procesin e trajtimit nga ku kostot fillojnë të rriten dhe 
menaxhimi të bëhet më kompleks. Riciklimi, si hallkë e preferuar menaxhimi, ka për qëllim ta ruajë përbërjen e lëndës 
për prodhimin e produkteve të tjera të të njëjtës natyrë. Pjesa tjetër e mbetjeve, të cilat nuk ruajnë pastërtinë për 
riciklim apo nuk riciklohen zbresin në shkallët e tjera të hirearkisë, ku rikuperimi për energji është më e preferuar sesa 
depozitimi apo djegia pa prodhim energjie. Vetë rikuperimi me energji ndahet në djegie termike me ose pa rikuperim 
energjie dhe bashkëincenerim siç janë furrat e gëlqeres e të tjera. Vetë incenerimi mund të konsiderohet si rikuperim 
ose kombustim, ku rikuperimi konsiderohet më e përshtatshme se dyta. Hallka e fundit dhe më pak e preferuar është 
ajo e depozitimit në tokë ose e quajtura lendfillim. Megjithëse teknikat dhe rregulla e lendfillit janë përmirësuar 
ndjeshëm, e gjithë politika e Evropës shkon drejt shmangies totale të kësaj hallke, përveç depozitimit të hirit toksik nga 
djegia, e cila depozitohet në kushte shumë të veçanta mbrojtje mjedisi.

Në Shqipëri në zbatim të ligjit kuadër janë hartuar një sërë aktesh nënligjore si VKM, urdhra dhe udhëzime, të 
cilat zbërthejnë ligjin në terma teknikë. Të gjithë këto dokumenta vendosin afate kohore për trajtimin e rrymave të 
ndryshme të mbetjeve, në përputhje me ato të BE. Më konkretisht kërkesat e tyre do të trajtohen më poshtë.

Rregullimi institucional i menaxhimit ka ecur në linjë me rregullimin ligjor. Në Shqipëri mbetjet qeverisen nga dy 
nivelet e Qeverisjes së parë, që janë: Qeveria qendrore dhe Qeveria vendore. Vetë qeverisja vendore përbëhet nga 
Qeverisja e nivelit të parë që përfaqëson Bashkitë dhe ajo e nivelit të dytë që përfaqëson Këshillin e Qarkut. Në nivel 
qendror kanë ndodhur një sërë ndryshimesh në lidhje me institucionet përgjegjëse me krijim e shkrirje Ministrish, 
ndërkohë që në nivel vendor Bashkitë kanë qenë gjithmonë përgjegjëse direkte në ofrimin e shërbimit, me një 
ndërfutje rregullatore dhe planifikuese të Qarkut.

Menaxhimi institucional në nivel qendror ndahet në atë të politikave dhe atë të menaxhimit të investimeve. Për 
të parën Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është e ngarkuar me detyrë direkte (VKM nr.509 9) ndërsa për të dytën 

9  VKM nr. 509, datë 13.9.2017 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Turizimit dhe Mjedisit” http://qbz.
gov.al/Botime/Akteindividuale/Janar%202017/Fletore%20166/VKM%20nr.%20509,%20date%2013.9.2017.pdf 
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Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është organi kryesor i ngarkuar me përgjegjësi (VKM nr.504 10).

Instititucione të varësisë të cilat rregullojnë sektorin dhe që kanë një rol të rëndësishëm janë Agjencia Kombëtare e 
Mjedisit, e cila në zbatimit të fushës së veprimtarisë jep lejet mjedisore për instalimet e trajtimit të mbetjeve11 dhe 
monitoron mbrojtjen e mjedisit. Inspektoriati Kombëtar i Mjedisit dhe Pyjeve , fuqion zbatimin e ligjit mjedisor në 
terren duke u kujdesur që standardet ligjore janë repsketuar sic janë miratuar. 

Institucione të tjera janë Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, e cila përmes planifikimit vendor përcakton 
zonat e lira për infrastrukturën e trajtimit të mbetjeve. 

Planifikimi i sektorit bëhet në tre nivele të përcaktuara me ligj, të cilat janë niveli kombëtar, rajonal dhe vendor. Në 
nivel kombëtar Strategjia dhe Plani Kombëtar i Mbetjeve 2010-2025, e cila është nën rishikim me draft Strategjinë për 
Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve (MIM) 2018-2033 përcakton normat e menaxhimit, targetat dhe përgjegjësitë. 
Niveli i dytë i planifikimi është ai në nivel Qarku – Plani rajonal i mbetjeve - i cili përkthen kërkesat e planit kombëtar 
në nivel rajoni ku me rëndësi të veçantë është përcaktimi i zonave të mbetjeve ose impianteve rajonale të trajtimit 
të mbetjeve. Niveli themelor i planifikimit është ai ne nivel vendor (bashkiak), me planin vendor të menaxhimit të 
integruar të mbetjeve, i cili përkthen kërkesat kombëtare dhe rajonale në nivel vendor dhe përputh mundësitë dhe 
nevojat vendore me këto të fundit. 

Aktualisht janë në fuqi Strategjia dhe Plani Kombëtar, janë hartuar 7 plane rajonale, por nuk është miratuar asnjëri dhe 
janë hartuar e miratuar së paku 10 plane vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve, të cilat zbatojnë politikën 
kombëtare të menaxhimit sipas hierarkisë së mbetjeve.

10  VKM nr. 504, datë 13.09.2017 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë”, 
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2017/PDF-2017/166-2017.pdf 
11  Ligj Nr. 60/2014 Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për Lejet e Mjedisit”, të ndryshuar Shtojca 1 Lejet e Mjedisit 
të tipave A, B dhe C në varësi të kapacitetit prodhues kufi... Veprimtaria, Menaxhimi i mbetjeve, b. Incinerim i mbetjeve duke përfshirë mbetjet 
e kafshëve në një instalim incinerimi, përveç atij të referuar në pikën 5.1 a, Kapaciteti kufi për lejet e Tipit A (Instalimi i incinerimit përdoret ose 
është disenjuar për të djegur mbetje me intensitet më shumë se 1 ton/orë), Kapaciteti kufi për lejet e Tipit B (Instalimi i incinerimit përdoret ose 
është disenjuar për të djegur mbetje me intensitet të barabartë me 1 ton/orë ose më pak se kaq)
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3 Rregullimi strategjik dhe ligjor i menaxhimit të mbetjeve

3.1 Kuadri Evropian
Komisioni Evropian ka miratuar paketën e Ekonomisë Qarkulluese12 nën të cilën përfshihen masa të cilat do të ndihmojnë 
në stimulimin e kalimin drejt ekonimisë qarkulluese, ti japë një hov të ri konkurrueshmërisë globale, mbështesë rritjen 
e qëndrueshme ekonomike dhe të krijojë vende të reja pune. 

Në planin e punës drejt ekonomisë qarkulluese, Komisioni Evropian ka si qëllim të mbyllë ciklin e jetës së produktit 
duke rritur më shumë riciklimin dhe ripërdorimin, të cilat sjellin më shumë të mira për mjedisin dhe ekonominë. 

Për këtë qëllim, targeta të reja më ambicioze për reduktimin e mbetjeve janë propozuar nga Komisioni Evropian, që 
janë: 

a) riciklimi në masën 65% të mbetjeve bashkiake deri në vitin 2030; 
b) riciklimi i mbetjeve të paketimit në masën 75% në vitin 2030; 
c) reduktim deri në masëm 10% të mbetjeve bashkiake që shkojnë në landfill deri në vitin 2030; 
d) ndalimin plotësisht të depozitimit në landfill të mbetjeve që grumbullohen veçmas; 
e) promovimi i instrumentave ekonomikë që dekurajojnë landfillimin; 
f) thjeshtimin e metodave të përllogaritjes së sasisë së riciklimit në të gjithë Evropën; 
g) masa konkrete për promovimin e ripërdorimit dhe stimulimin e simbiozës industriale duke e kthyer një nënprodukt 
të një industrie në një lënde të parë të industrisë tjetër; dhe 
h) futjen e incentivave ekonomike për prodhuesit që të prodhojnë produkte më të gjelbëra të cilat mbështesin skemat 
e rekuperimit dhe riciklimit (p.sh. paketimet, bateritë, pajisjset elektrike dhe elektronike, makinat).

Principet e ekonomisë qarkulluese janë trajtuar gjerësisht nga Fondacioni Ellen MacArthur13.

12  Ekonomia qarkulluese http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
13  Fondacioni Ellen MacArthur https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
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Në kuadrin ligjor rregullator, menaxhimi  mbetjeve në Evropë rregullohet nga Direktiva Kuadër për mbetjet (Directive 
2008/98/EC)14.

Direktiva 2008/98 / EC përcakton konceptet themelore dhe përkufizimet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, siç 
janë përkufizimet e mbetjes, riciklimit, rikuperimit. Ai shpjegon kur mbetjet pushojnë së qeni mbetje dhe bëhen 
lëndë e parë sekondare (të ashtuquajturat kriteret përfundimtare të mbetjeve) dhe si të bëhet dallimi midis mbetjeve 
dhe nënprodukteve. Direktiva parashtron disa parime themelore të menaxhimit të mbetjeve: kërkon që mbetjet të 
menaxhohen pa rrezikuar shëndetin e njeriut dhe dëmtojnë mjedisin, dhe në veçanti pa rrezik për ujin, ajrin, tokën, 
bimët ose kafshët, pa shkaktuar shqetësim nëpërmjet zhurmës ose aromave, dhe pa ndikuar negativisht në peizazh 
ose vendet me interes të veçantë. Legjislacioni dhe politikat e mbetjeve të Shteteve Anëtare të BE-së do të zbatojnë si 
parim prioritar hierarkinë e mbetjeve.

3.2 Përvoja ndërkombëtare dhe tendencat evropiane në incenerimin e mbetjeve
Nga një analizë e ndërmarrë nga Qendra Evropiane për Mbetjet dhe Materialet në Ekonominë Qarkulluese (ETC/
WMGE)15, në vitin 2014, Gjermania dhe Franca janë vendet me sasinë më të madhe të mbetjeve të trajtuara në 
inceneratorë me respektivisht 19,6 milionë ton dhe 14,5 milionë ton. Për BE-në, Norvegjinë dhe Zvicrën në tërësi, 
kapaciteti total i djegies së mbetjeve të përziera bashkiake ishte 81,3 milion ton. Krahasuar me vitin 2010, kjo është 
rritur me rreth 6% nga 76,9 milion ton.

Analiza tregon një shpërndarje të pabarabartë të kapaciteteve në të gjithë Evropën. Të tre vendet me kapacitetet më 
të mëdha, Gjermania, Franca dhe Holanda, sëbashku përbëjnë më shumë se gjysmën e kapacitetit të përgjithshëm të 
Evropës dhe tre vendet më të mëdha, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia, së bashku shtojnë 13% të tjerë. Kështu 
që këto gjashtë vende, të cilat sëbashku përbëjnë 59% të popullsisë së BE-së dhe prodhojnë 72% të PBB-së së saj, 
përbëjnë pothuajse tre të katërtat e kapacitetit të djegies së Evropës. Shumë nga vendet e tjera ende varen shumë 
nga landfilli për trajtimin e mbetjeve të ngurta bashkiake dhe nuk kanë impiante për djegien e mbetjeve të ngurta 
bashkiake, ose kanë ndalur zhvillimin e tyre për shkak të krizës ekonomike në Evropë.

Raporti vë në dukje një nevojë për kërkim më të avancuar në disa aspekte të praktikës së Mbetje për Energji –(MpE).  
Kështu, në raport thuhet se: “Nevojitet një kuptim më i mirë i rolit të djegies së mbetjeve në kushtet e një ekonomie 
qarkulluese, dhe veçanërisht të kapacitetit ekzistues (mbi) ose (nën), për të drejtuar investimet në infrastrukturat më 
efikase të mbetjeve, si në aspektin mjedisor ashtu edhe në atë ekonomik.

Shpërndarja e pabarabartë gjeografike e kapacitetit të djegies ngre çështjen e përfitimeve mjedisore që mund të 
fitohen nga transferimin e mbetjeve, për shembull nga ato vende në Evropës Juglindore që nuk kanë kapacitet djegieje, 
në vende të tjera ku energjia termike e përfituar nga këto impiante mund të përdoren për nevojat e këtyre vendeve. Kjo 
do të kërkonte vlerësim të integruar të shkarkimeve, duke përfshirë ndikimet mjedisore të transportit, kalimin nga 
lëndët djegëse fosile në rimëkëmbjen e energjisë nga mbetjet dhe landfillet, të cilat mund të ndryshojnë ndjeshëm 
në varësi të standardeve teknike.

Grafiku më poshtë paraqet tendencën e menaxhimit të mbetjeve në BE, ku qartësisht vihet re që politikat e fundit 
drejt ekonomisë qarkulluese kanë dekurajuar ndjeshëm landfillimin e mbetjeve dhe kane inkurajuar riciklimin dhe 
rikuperimin. Rritja më e madhe i dedikohet riciklimit, duke marrë parasysh se ekonomia qarkulluese ka si synim kryesor 
pikërisht këtë të fundit. Aftësia rikuperuese e materialit për të ndaluar lendfillimin e tij ka bërë që dhe sasia që shkon 
për MpE16 të rritet dhe pse politika kryesore mbetet ajo e përdorimit të lëndës brenda ciklit të ekonomisë qarkulluese.

14  Direktiva “Mbi mbetjet”, e cila shfuqizon disa direktiva. Fletorja  Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, Nr. 312, datë 22. 11. 2 008, 
faqe 3  - 30  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098 
15  “Assessment of waste  incineration  capacity  and waste shipments in  Europe” https://forum.eionet.europa.eu/nrc-scp-waste/library/
waste-incineration/etc-wmge-paper-waste-incineration-capacity-and-waste-shipments/download/en/1/ETC%20WMGE%20paper%20on%20
waste%20incineration%20capacity%20and%20waste%20shipments_10JAN2017.pdf?action=view
16  Mbetje për Energji-MpE
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3.3 Kuadri rregullator shqiptar

3.3.1 Targetat kombëtare 

Sipas kuadrit rregullator në fuqi Shqipëria është angazhuar në arritje e targetave të BE në një periudhë jo më vonë se 
viti 2025. Me rishikimin e dokumentit strategjik, Shqipëria angazhohet në arritjen e këtyre targetave në vitin 2033 dhe 
kësaj here të targetave të rishikuara sipas ekonomisë qarkulluese të paraqitura më lart.
Specifikisht sipas draft strategjisë së mbetjeve, Shqipëria angazhohet të ndërtojë një ekonomi të mbetjes të atillë që të 
arrijë një pjesë të targetave sipas tabelës së mëposhtëme:

Targeta Në ton/vit sasi e ricikluar 
apo rikuperuar

Rryma e mbetjeve Viti Rikuperim Riciklim

Mbetjet e thata 
shtëpiake  
(letër, karton, plastikë, 
metal dhe qelq)

2033 Jo më pak se 50% të peshës 551,135

Paketimet 2033
Jo më pak 
se 60% të 
peshës

- Jo më pak se 60% të 
peshës për letrën e 
kartonin

- Jo më pak se 50% të 
peshës për metalin

- Jo më pak se 23% të 
peshës për plastikën

- Jo më pak se 60% të 
peshës për qelqin

- Jo më pak se 15% të 
peshës për drurin

Mbetjet bio 2033

Jo më 
shumë se 35 
% e sasisë së 
mbetjes së 
vitit 2016

654,686  
(sasi e trajtuar me kompost) 
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Nëpërmjet këtij angazhimi Shqipëria do të nisë negociatat me BE, vecanërisht kapitullin 27 për mjedisin, duke treguar 
dhe mënyrën sesi këto targeta do të arrihen dhe rrugën që do ndjekë Shqipëria për t’u bërë anëtare e BE në një kohë 
sa më të shpejtë dhe duke përmbushur detyrimet përkatëse.

Në bazë të këtyre targetave, Shqipëria do të duhet t’i japë një hapësirë të madhe proceseve të parandalimit, rikuperimit 
të materialit për ripërdorim dhe riciklimit, në mënyrë që të lëvizë nivelin aktual të riciklimit (dhe ky jo formal) nga 
17,2% në 50% në vitin 2033. Për këtë duhen ndërtuar skema të posaçme dhe ngritur një bashkëpunim shumë efikas 
qytetar-bashki-biznes i cili përmirësohet nga viti në vit.

Në kushtet e këtyre targetave dhe premtimit të Shqipërisë për të përafruar plotësisht kuadrin Evropian për mbetjet, 
mundësia për instalimin, operimin dhe financimin e MpE duket e pamundur, e papërballueshme dhe jo eficente.

Në Raportin e Komisionit Evropian (KE) për Shqipërinë 2018, shprehet qartë ky qëndrim, në seksionin për mbetjet se: 
“...Ndërtimi i inceneritorit në Elbasan, i cili filloi të funksionojë vitin e kaluar dhe planet për investime të mëtejshme në 
incineratorë paraqesin shqetësime në lidhje me pajtueshmërinë me parimet e BE duke konsideruar se depozitimi dhe 
djegia janë opsionet më pak të preferuara për menaxhimin e mbetjeve.”

Në shtojcë përmenden disa nga kërkesat ligjore në fuqi në Shqipëri, të cilat detyrojnë Bashkitë të menaxhojnë mbetjet 
në përputhje me kuadrin ligjor shqiptar dhe në linjë me atë Evropian, duke respektuar parimet bazë dhe me shtyllë 
qëndrore hierarkinë e mbetjeve.

3.4 Kuadri ligjor për lejet 

3.4.1. Çështje ligjore të ndërtimit të inceneratorit të Tiranës

Nëse i referohemi akteve normative të nxjerra për ngritjen e inceneratorit të Tiranës, rezulton se akti i parë normativ 
është VKM nr. 855, datë 7.12.2016 “Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë 
për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori dhe rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”. 
Ky akt normative ka si bazë ligjore në pjesën hyrëse të tij, ligjin nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik 
privat”.
Duke qenë se ligji nr.125/2013 Për koncesionet dhe partneritetin publik privat, (siç përcakton qartë që në nenin 1 
të tij) ka për qellim: të krijojë një kuadër të favorshëm dhe të qëndrueshëm për nxitjen,  thithjen  dhe  krijimin  e  
lehtësive  për  investimet  që  realizohen  si koncesione/partneritete publike private”, mendojmë se një procedurë si 
ajo për ngritjen e një inceneratori, nuk duhet parë thjesht në këndvështrimin e përfitimit ekonomik, por përkundrazi 
në një këndveshtrim mjaft më të gjerë.

Kështu vendimi për hapjen e një inceneratori, është një çështje që ka efekt shumë të rëndësishëm mjedisor, ndaj 
duhet trajtuar veçanërisht nën këndvështrimin e kuadrit të politikave dhe legjislacionit në këtë fushë.

Njëkohësisht vendimi për hapjen e një inceneratori, ka efekt mjaft të rëndësishëm dhe është i lidhur ngushtë edhe me 
lokalitetin (vendin dhe komunitetit) ku ndërtohet, ndaj duhet të jetë në harmoni edhe me legjislacionin për pushtetin 
vendor.

Le të trajtojmë me hollësisht secilin prej këtyre elementëve:

1. Politikat dhe legjislacioni në fushën e mjedisit

1.1. Politikat shtetërore në fushën e trajtimit të mbetjeve.

Çelja e një inceneratori ështe një vendim që duhet të jetë në harmoni me aktet normative kuadër (pra që rregullojnë 
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atë fushë) dhe nuk mund të merret i shkëputur nga politikat e miratuara më parë, që përcaktojnë pikërisht kornizën 
për rregullimin e trajtimit të mbetjeve. 
Aspiratat apo vizionet strategjike kombëtare në një fushë të caktuar, zakonisht përcaktohen dhe rregullohen me 
Planet Kombëtare që miratohen nga Këshilli i Ministrave, të cilat duhet thënë se ekzistojnë në lidhje me menaxhimin 
mbetjeve. Në rastin konkret Këshilli i Ministrave ka miratuar me Vendimin nr.175, datë 19.1.2011 “Strategjinë 
Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve dhe Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve”.17

Strategjia mbulon periudhën 2010-2025, e cila u konsideruar nga Qeveria (në momentin e miratimit 
të Strategjisë) si periudhë e rëndësishme para dhe pas pranimit të vendit në BE. Sipas Strategjisë gjatë 
periudhës së sipërpërmendur Qeveria Shqiptare do kthente administrimin e mbetjeve në një çështje 
prioritare dhe përpjekje të rëndësishme do bëheshin për të përmirësuar rrënjësisht situatën aktuale.  
Strategjia bazohet në katër shtyllat themelore të politikës kombëtare mbi mbetjet: 

- planifikimi, 
- edukimi, 
- burimet,
- legjislacionin. 

Gjithashtu Strategjia parashikon një përafrim të planifikimit të integruar për administrimin e mbetjeve në nivel 
kombëtar, rajonal dhe lokal.
Në vlerësimin tonë, Strategjia nuk u vu në zbatim si duhet, gjë që ka sjellë realizim mjaft të ulët të objektivave të 
pretenduar. Edhe miratimi se fundmi i ngritjes së tre inceneratorëve në vend, provon edhe një herë problemin e vjetër 
që vendi ynë nuk ka problem mungesën e legjislacionin, por vuan nga moszbatimi i tij.

Gjithsesi në këtë opinion do të analizojmë momentet më kryesore të Strategjisë, që lidhen me trajtimin e mbetjeve dhe 
më konkretisht politikat dhe kompetencat e organeve shtetërore për çeljen e inceneratorëve, si vijon:

1. Në faqen 27, paragrafi 1, të Strategjisë, thuhet se: 

“Kjo nuk ndryshon faktin se Qeveria Shqiptare është e angazhuar për miratimin e legjislacionit të BE-së, si dhe praktikat 
më të mira apo të futjes së teknologjisë në sektorin e administrimit të mbetjeve, por gjithsesi duhet kuptuar që 
Shqipëria, si shtetet e tjera të pranuara në të shkuarën dhe sot, ka pranuar landfill-et (venddepozitimet sanitare), si 
opsionin kryesor të grumbullimit të mbetjeve. Shqipërisë i duhet kohë që të rregullojë dhe të aplikojë praktika të reja 
dhe teknologji bashkëkohore mbi administrimin e mbetjeve”. 

• Në faqen 24 të Strategjisë thuhet se:
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (në bashkëpunim me MMPAU18-në) ka për detyrë të hartojë rregulloret 
mbi: 

- Rehabilitimin e vendeve të hedhjes sipas specifikave të përmbajtjes së mbetjeve (neni 22 i ligjit nr.901019). 
Rregullorja nuk është hartuar ende. 

METE20 ngre një njësi që merret me koncesionet, që ka për detyrë të 
- promovojë dhe të ndihmojë autoritetin kontraktues për vlerësimin e koncesionit dhe negociatat (neni 8 i 

ligjit nr.9663). Kjo vlen për koncesionet lidhur me grumbullimin, transportin, përpunimin dhe menaxhimin e 
mbetjeve të ngurta (neni 4 i ligjit nr.9663). 

17  Kujtojmë se ky dokument ka pasur nje historik, pasi ishte në vijim të disa dokumentave të tjerë Strategjik, të miratuar më parë nga 
Qeveria Shqiptare, si: 
Strategjia kombëtare mbi mbetjet (nëntor 2006); 
Strategjia Kombëtare mbi Zhvillimin dhe Integrimin 2007-2013 (mars 2008); 
Plani Kombëtar për zbatimin e MSA 2007-2012 (shtator 2007) ;
Strategjia ndërsektoriale për Sektorin mjedisor (në zbatim të Strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim, publikuar nga Ministria e Mjedisit 
nëntor 2007); 
etj.
Qeveria në këto dokumenta strategjike, angazhohej për një përmirësim të mjedisit, si pjesë e një agjende më të gjerë politike, në kuadër të 
anëtarësimin në BE.
18  MMPAU-Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave (në atë kohë)
19  Ligji Nr.9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta” http://www.medi-tel.eu/dog/Ligji%20Nr.9010%20
dt.13.02.2003%3B%20Per%20administrimin%20mjedisor%20te%20mbetjeve%20te%20ngurta.pdf 
20  Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës (METE)
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Ky paragraf evidenton faktet se:
- Strategjia është miratuar në vitin 2011 dhe i referohet disa institucioneve që nuk ekzistojnë më (kujtojmë se 

në shtator 2015, qeveria aktuale ndryshoi numrin e ministrive nga 19 në 13 dhe gjithashtu ndryshuan edhe 
kompetencat e tyre).

- Po kështu mjaft i rëndësishëm është edhe fakti që Strategjia i referohet ligjeve tashme të shfuqizuara, siç 
është psh rasti i ligjit nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, i cili është shfuqizuar tashmë nga ligji 
nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”.

Sa më sipër tregon se duhej të ishte bërë me kohë përditesimi i kësaj Strategjie, pasi mospërditësimi i saj, krijon 
hapësira të cilat mund të shfrytëzohen negativisht për mjedisin.21

Përveç sa më sipër, koncepti i incenerimit përdoret vetëm tre herë të tjera në gjithë Strategjinë (e cila është 57 faqe). 
Më konkretisht: 

- Në faqen 23, parashikohet se: “Ministria e Punëve Publike dhe Transportit (MPPT) ka për detyrë të udhëheqë, 
të planifikojë, të koordinojë dhe të monitorojë aktivitetin e depozitimit të mbetjeve të ngurta urbane dhe 
mbetjeve të ndërtimit në të gjitha fazat e zhvillimit, si: projektimi, zbatimi i punimeve dhe shfrytëzimin e 
landfilleve rajonale dhe impianteve të incenerimit të mbetjeve urbane”.

- Ne faqe 38, parashikohet se: “Një venddepozitim kombëtar për mbetjet e rrezikshme do të ndërtohet dhe do 
të drejtohet nga qeveria e Shqipërisë. Drejtimi i këtij venddepozitimi mund t’i caktohet edhe sektorit privat, 
por kjo alternativë nuk mund të ndodhë në të ardhmen e afërt kur shumica e mbetjeve vjen nga rehabilitimi i 
zonave të nxehta, të cilat financohen nga qeveria dhe dhuruesit ndërkombëtar. Djegia e mbetjeve të rrezikshme 
është e përqendruar në një ose vetëm disa vende ku ndotja e ajrit është e kontrolluar dhe është vendosur 
një standard i lartë monitorimi. Djegie e disa llojeve të caktuara, MRR-ja22 mund të pranohet në disa raste 
kur përdoren procese industriale termike ekzistuese me temperaturë të lartë dhe me një kontroll të mirë të 
shkarkimeve (emetimeve). Për tipa të tjerë MRR, inceneratorë të veçantë janë të nevojshëm. Industria është 
e nxitur të rregullojë riciklimin e tipave të ndryshëm të MRR-së që kanë një vlerë ekonomike. Kompanitë që 
kanë kapacitetin të riciklojnë vetë mbetjet e tyre të rrezikshme janë të nxitura të pranojnë mbetje të tilla nga 
kompanitë e tjera. Për tipat e MRR-së që janë të shtrenjta për tu djegur, eksportimi i tyre në vende të tjera 
është mundësia e vetme.  ”.

- Në faqe 42, parashikohet se: “Rikuperimi i energjisë nga mbetjet është një pjesë e dobishme e menaxhimit 
të integruar të burimeve, e cila mund të bëhet në disa forma. Teknikat tradicionale, të tilla si incenerimi i 
mbetjeve mikse, të cilat janë shpesh jo të njohura për publikun dhe sigurojnë benefite të limituara”.

Pra nga pjesët e cituara më sipër, del qartë se Strategjia, jo vetem nuk parashikon si opsion kryesor mënyrën e 
eleminimit të mbetjeve nëpërmjet incenerimit, por përkundrazi është një nga mënyrat që nuk e rekomandon.

1.2. Zhvillimi i qëndrueshëm dhe inceneratorët
Ashtu si u përmend në fillim, akti normativ fillestar që ka iniciuar procedurën për ngritjen e inceneratorit të Tiranës 
(VKM nr. 855, datë 7.12.2016 “Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për 
dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori dhe rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”)23, 
është një akt që ka si bazë ligjore, vetëm legjislacionin për përfitimin ekonomik, por një tjetër parim që duhet mbajtur 
parasysh gjatë marrjes së një vendimi të tillë, është ai i zhvillimit të qendrueshëm. 

Parimi i zhvillimit të qendrueshëm parashikohet së pari në nenin 59 të Kushtetutës24, e më pas edhe në nenin 6 të ligjit 

21  Duhet thene se prej disa kohesh Ministria e Turizmit dhe Mjedisit faqen e saj të internetit, ka publikuar një projekt me titullin: 
“Strategjia kombëtare e menaxhimit të integruar të mbetjeve�, që mban datën 30 Janar 2018 (http://www.mjedisi.gov.al/strategjia-e-mjedisit), 
por për sa kohë që bëhet fjalë vetëm për një projekt, ai nuk ka asnjë fuqi ligjore dhe gjithashtu diskutimi i tij nuk është objekti i kësaj analize.
22  MRR = Mbetje e Rrezikshme
23 VKM nr. 855, datë 7.12.2016  http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2016/PDF-2016/240-2016.pdf 
24  Neni 59: “Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë      
                   private, synon:
                ….dh) shfrytëzimin racional të pyjeve, ujërave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e parimit të zhvillimit       
                 të qëndrueshëm”.
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nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Sipas nenit 6 - Parimi i zhvillimit të qendrueshëm: “Autoritetet 
publike, përmes hartimit, miratimit dhe zbatimit të akteve normative, strategjive, planeve, programeve e projekteve 
brenda kompetencave të tyre, nxitin zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror, duke përdorur burimet natyrore 
në atë mënyrë që të plotësohen nevojat aktuale dhe të ruhet mjedisi, pa cenuar mundësinë e brezave të ardhshëm për 
të plotësuar nevojat e tyre”.
Pra nuk bëhet më fjalë për çështje politikash të përmenduara vetëm në Strategji, por për parime Kushtetuese dhe 
detyrime të fiksuara qartë në ligjin kuadër për mjedisin. 
Ndaj edhe jemi të mendimit se ky parim duhet zbatuar me mjaft përgjegjësi gjatë çeljes së aktiviteteve të reja, që 
synojnë zhvillimin e vendit. 

Pikërisht analiza ndërmjet përfitimit ekonomik që sjellin aktivitete të tilla si ngritja e inceneratorëve, në raport me 
efektet negative që mund të ketë për mjedisin, turizmin, shëndetin, pronat në komunitetin lokal, etj., është një detyrim 
ligjor që duhet bërë paraprakisht, bazuar edhe në parimin e zhvillimit të qendrueshëm. Dokumenti i Vlerësimit të 
ndikimit në mjedis për ngritjen e inceneratorit të Tiranës, është i pamjaftueshëm për të analizuar gjithë sa përmendëm 
më sipër.

Është e rëndësishme të theksohet se duke pasur parasysh se aktivitete të tilla si inceneratorët janë aktivitete të cilat 
jo vetëm kushtojnë financiarisht, por mbi të gjitha kanë ndikim afatgjatë dhe ndikojnë në ekuilibrat e fushave të 
ndryshme, pikërisht për të shmangur vendime të shpejta që mund të merren nga një qeveri në një moment të caktuar 
dhe për interesa të caktuara, çështje të tilla duhen bazuar mbi Strategjitë përkatëse (të cilat u trajtuan hollësisht më 
sipër), në mënyrë trasparente dhe duke bërë pjesë të vendimmarrjes, si pushtetin vendor, ashtu edhe publikun. 
Pikerisht në këto dy elemente, do te ndalemi më hollësisht

3.4.2 Bashkëpunimi me pushtetin vendor

Një moment mjaft i rëndësishëm përpara marrjes së Vendimit nga ana e Këshillit të Ministrave për ngritjen e 
inceneratoreve, duhet të jetë edhe bashkëpunimi ndërmjet pushtetit qendror dhe atij vendor. Një gjë e tillë 
parashikohet nga legjislacion dhe është e detyrueshme pasi parashikon një sërë detyrimesh në kuadër të Pavarësisë 
së pushtetit vendor dhe Kompetencave që organet e pushtetit vendor kanë në fushën e mjedisit.

Në kuadër të garantimit të parimit të autonomisë vendore, Shqipëria me ligjin nr. 8548, datë 11.11.1999 ka ratifikuar 
si “Kartën Evropiane të Autonomisë Vendore”. Gjithashtu si ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe 
funksionimin e Qeverisjes Vendore” i ndryshuar, ashtu edhe ligje specifike, si psh ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen 
vendore”. 
Po kështu edhe legjislacioni për mbetjet psh. ligji nr. 8094, date 21.03.1996 “Për largimin publik të mbeturinave”, 
ligji 10463 date 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, etj., parashikojnë një sërë kompetencash e 
detyrimesh për organet e pushtetit vendor, të cilat do të analizohen me hollësi në vijim.

Qellimi i Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore, është sigurimi i autonomisë për organet e pushtetit vendor dhe 
decentralizimi i kompetencave nga pushteti qendror drejt atij vendor, parime të cilat janë pasqyruar në legjislacionin 
vendas, jo vetëm nëpërmjet ligjit organik “Për Organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”, por edhe ligjeve 
të tjera. Për efekt të kësaj analize do të ndalemi vetëm në kompetencat e organeve të pushtetit vendor në fushën e 
mjedisit dhe më veçanërisht në atë të mbetjeve.
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Më konkretisht legjislacioni parashikon se:
- Organet e pushtetit vendor kanë për detyrë të organizojnë heqjen e mbetjeve dhe të kontraktojnë 

kompanitë që pastrojnë qytetet  
(neni 20 i ligjit nr.8094, date 21.03.1996 “Per largimin publik te mbeturinave”).

- Bashkitë dhe komunat vendosin tarifat për heqjen e mbetjeve në territoret nën juridiksionin e tyre dhe 
autorizojnë persona të caktuar për t’i mbledhur ato  
(nenet 31 dhe 34 të ligjit nr.8094 “Për largimin publik të mbeturinave”). 

- Çdo njësi e qeverisjes vendore është autoritet kontraktues për koncesionet e aktiviteteve ekonomike nën 
juridiksionin e saj  
(neni 13 i ligjit nr. 125/2013 “Për koncensionet dhe partneritetin publik privat”). 

Gjithashtu përveç kompetencave specifike në fushën e mbetjeve, ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, 
parashikon edhe kompetenca të tjera në fushën e mjedisit, të cilat lidhen drejtëperdrejt me fushën e menaxhimit të 
mbetjeve, si vijon:

- Neni 26 (funksionet e bashkive në fushën e mbrojtjes së mjedisit), parashikon se Bashkitë
janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve: 
• Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;
• Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike; 
• Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e 

mjedisit.
- Neni 23 (funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike),

parashikon në piken 10. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.

Në Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve dhe Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve (shpjeguar 
me hollësi më sipër), konsiderohet si prioritet për zbatimin e saj, shoqërimi i Planit Kombëtar, me Plane Rajonale për 
menaxhimin e mbetjeve, në mënyrë që Shqipëria të ishte në një rrugë të pajtueshme/të përputhur me Direktivën mbi 
Mbetjet. Strategjia Kombëtare e Mbetjeve pranon nevojën për të marrë në konsideratë nevojat dhe rrethanat lokale, 
në mënyrë që të identifikohen zgjedhjet më të mira për menaxhimin e mbetjeve në të gjithë vendin. Për këtë arsye, 
Strategjia e ndan vendin në 12 zona mbetjesh bazuar në kufijtë gjeografikë të qarqeve të atëhershme (sepse më pas 
qarqet kanë ndryshuar), ku secili nga planet do të hartohej e më pas zhvillohej, në bashkëpunim me aktorët lokalë. 

Por detyrimi për të hartuar planet vendore nuk parashikohet vetëm në Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve, por edhe 
në ligjin nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”. 

Më konkretisht sipas nenit 12 - Planet rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve: 
1. Çdo qark harton planin rajonal të menaxhimit të integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion, në 
përputhje me Planin Kombëtar të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve dhe me kërkesat e nenit 10 të këtij ligji. 
2. Çdo njësi e qeverisjes vendore apo grup njësish të qeverisjes vendore harton planin vendor të menaxhimit të 
integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion, në përputhje me planin kombëtar dhe planin rajonal të 
menaxhimit të integruar të mbetjeve  .
3. Çdo njësi e qeverisjes vendore, apo grup njësish të qeverisjes vendore, përcakton rregulloren për kontrollin e 
menaxhimit të rrymave specifike të mbetjeve, që gjenerohen në territorin e vet, përfshirë letrën dhe kartonin, 
ambalazhet prej qelqi, metali e plastike të pijeve dhe ushqimeve, ose masën e gjelbër nga parqet a kopshtet e shtëpive. 
Këto rregulla mund të jenë më strikte sesa qëllimet dhe kërkesat e përcaktuara në Planin Kombëtar të Menaxhimit të 
Integruar të Mbetjeve. Këto rregullore miratohen nga këshilli i qarkut. 
4. Planet rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve rishikohen dhe, në rast se është e nevojshme, 
përditësohen të paktën çdo gjashtë vjet. 
5. Çdo njësi e qeverisjes vendore raporton çdo vit në këshillin e qarkut përkatës për zbatimin e planit vendor të 
menaxhimit të integruar të mbetjeve në formatin e përcaktuar nga ministri. 
6. Çdo qark i raporton çdo vit ministrisë për zbatimin e Planit Kombëtar të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve dhe të 
planeve rajonale apo vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve për territorin nën juridiksionin e vet, në formatin 
e përcaktuar nga ministri.



Incenerimi i mbetjeve si qasje vendore 19

Ndërkohë që neni 13 po i ligjit “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, bënë fjalë për Procedurat për hartimin dhe 
miratimin e planeve rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve, si vijim:
1. Çdo këshill qarku dhe çdo njësi e qeverisjes vendore publikojnë projektplanet përkatëse në faqet zyrtare të internetit 
dhe i vënë ato në dispozicion të publikut. 
2. Projektplani rajonal i menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe projektplani vendor përkatës i nënshtrohen vlerësimit 
strategjik mjedisor, në përputhje me nenin 24, të ligjit nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. 
3. Projektplanet rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve u dërgohen autoriteteve ose institucioneve 
përkatëse për mendim. 
4. Publiku jep mendimet e veta për projektplanet rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve. 
5. Këshilli i qarkut apo këshilli i çdo njësie të qeverisjes vendore miraton planet përkatëse rajonale apo vendore të 
menaxhimit të integruar të mbetjeve. Këshilli i qarkut apo i njësisë së qeverisjes vendore, kur miraton planin përkatës, 
merr në shqyrtim rezultatet e vlerësimit strategjik mjedisor, mendimet e autoriteteve ose të institucioneve përkatëse 
dhe mendimet e publikut. 
6. Këshilli i qarkut dërgon për shqyrtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave planin rajonal të menaxhimit të integruar 
të mbetjeve brenda 3 viteve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. 
7. Plani rajonal i menaxhimit të integruar të mbetjeve hyn në fuqi vetëm pas miratimit nga Këshilli i Ministrave. Plani 
vendor i menaxhimit të integruar të mbetjeve hyn në fuqi vetëm pas miratimit nga këshilli i qarkut. 
8. Planet rajonale apo vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve të miratuara botohen dhe i vihen në dispozicion 
publikut. 
9. Dispozitat e këtij neni zbatohen edhe për planet rajonale dhe vendore të menaxhimit të integruar të mbetjeve, të 
përditësuara e të përgatitura në përputhje me kërkesat e pikës 4 të nenit 12 të këtij ligji. 

Pra nëse do zbatohej kuadri ligjor i mësipërm, do duhej së pari që Tirana të kishte Planin e saj lokal të Menaxhimit të 
Mbetjeve, gjë që nga verifikimet tona nuk rezulton të jetë bërë.

Mungesë e një Plani lokal të Menaxhimit të Mbetjeve është konstatuar edhe nga institucione të tjera. Më konkretisht 
një nga dokumentat e konsultuar gjatë hartimit të kesaj analize është edhe auditimi i institucionit të Kontrollit të Larte 
të Shtetit, në Bashkinë Tiranë mbi auditimin e performancës: “Per menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë e 
Tiranës” (përcjellë me Vendimin nr. 168, datë 28/12/201625). Nga ky Raport auditimi, rezulton se:

- “Gjendja e menaxhimit të mbetjeve urbane dhe pastrimit të Qytetit të Tiranës, me gjithëse në zëra të caktuara 
ka përmirësim, lë ende shumë për të dëshiruar, më saktë nuk është e mirë dhe në parametrat që kërkohen për 
një kryeqytet që aspiron  të jetë pjesë e familjes europiane” (faqe 3 e Raportit të auditimit).

- “Bashkia e Tiranës nuk ka zbatuar legjislacionin për ndarjen dhe grumbullimin e mbeturinave që në burim, fakt 
ky që ka influencuar negativisht në gjendjen e vend-depozitimit të Sharrës si dhe mosfurnizimin me lëndë të 
parë të subjekteve private që merren me riciklimin e mbeturinave sipas llojit” (faqe 3 e Raportit të auditimit).

- “Bashkia e Tiranës, nuk ka studim të mirëfilltë mbi prodhimin total të mbetjeve urbane në zonat për të cilat 
janë kontraktuar subjektet private të pastrimit, studim i cili të pasqyronte faktorët socio-ekonomikë (konsumi 
për familje, aktivitetet e prodhimit, etj), faktorët territorialë (karakteristikat urbanistike, popullsinë, densitetin 
e banimit, numrin e tipologjinë e përdoruesve jo shtëpiakë, vëllimin e fluksit të hyrjeve në Tiranë, etj). Të gjitha 
këto do të çonin në identifikimin e gjenerimit të mbetjeve për frymë si dhe në identifikimin e gjenerimit total të 
mbetjeve urbane, sipas zonave për të cilat janë lidhur kontratat” (faqe 3 e Raportit të auditimit).

- “Bashkia e Tiranës nuk ka të evidentuar mbetjet urbane si mbetjet shtëpiake dhe tregtare, mbetje të gjeneruara 
nga institucionet të ngjashme, si mbetje urbane, por që kanë veti të rrezikshme si: pesticidet, fotokimikatet, 
acidet, tretësit, bojëra, ngjyra, ngjitës, etj., që përmbajnë substanca të rrezikshme, detergjentë që përmbajnë 
substanca të rrezikshme, bateritë dhe akumulatorët, pajisjet e skaduara elektrike e elektronike, mbetje të tjera 
që përmbajnë mërkur, mbetje druri që përmbajnë substanca të rrezikshme, etj. Evidentimi i tyre nga ana e 
Bashkisë së Tiranës, do të bënte që këto mbetjeve t’i nënshtroheshin një trajtimi mjedisor të veçantë dhe të mos 
trajtohen si mbetjet urbane pa veti të rrezikshme” (faqe 4 e Raportit të auditimit)

- “Kuadri rregullator në zbatim strategjisë kombëtare dhe akteve ligjore bashkëkohore të miratuara nuk është i 
përditësuar dhe si rrjedhojë objektivat nuk janë të qarta e të përcaktuara mire” (faqe 6 e Raportit të auditimit, 

25  Vendim 168, datë 28/12 /2016 Për evadimin e materialeve të auditimit të  performancës, “Menaxhimi i mbetjeve urbane në Bashkinë  
e Tiranës ” http://www.klsh.org.al/web/menaxhimi_i_mbetjeve_urbane_ne_bashkine_e_tiranes_2966.pdf 
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pika 2).
- “Edukimi publik në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjes së komunitetit nëmenaxhimin e 

mbetjeve, nga ana e strukturave të bashkisë dhe operatorëve ekonomikë ka patur mangësi të theksuara, nuk 
ka qenë i mjaftueshme dhe nuk ka dhënë ndonjë impakt të ndjeshëm social, për mbajtjen pastër të qytetit dhe 
për ndarjen e mbetjeve në burim për riciklim; në menaxhimin e mbetjeve urbane të bashkisë së Tiranës, si një 
organ vendor dhe më pranë komunitetit, qasja “qeverisja me pjesëmarrje” duhet të ishte gjithnjë në qendër të 
vemendjes së strukturave përgjegjëse të bashkisë” (faqe 6 e Raportit të auditimit, pika 4).

- “Mungesa e një strategjie të menaxhimit të mbetjeve nga Bashkia, ka ndikuar në menaxhimin e mbetjeve, me 
një infrastrukturë të dobët, me konteniere të amortizuar, të pa mbyllur, larg zbatimit të kuadrit ligjor për ndarjen 
në burim të mbetjeve; niveli teknik i makinerive teknologjike transport, fshirje, larje, etj., të disponueshme nga 
OE26 është i mangët” (faqe 7 e Raportit të auditimit, pika 6).

- “Marrja e iniciativave të deritanishme për riciklim kanë qenë të pastudjuara mirë, nuk kanë sjellë ndryshim të 
gjendjes dhe kanë dështuar duke krijuar edhe pasoja sociale” (faqe 7 e Raportit të auditimit, pika 7).

- “Konkluzionet dhe rekomandimet e këtij auditimi performance, synojnë të kontribojnë  e të ndihmojnë 
menaxhimin e Bashkisë Tiranë, në përmirësimin e situatës dhe marrjen e masave konkrete, përgatitjen e 
zbatimin e një strategjie lokale për menaxhimin e mbetjeve të ngurta (si pjesë e Strategjisë Kombëtare të 
menaxhimit të mbetjeve), ….” (faqe 7 e Raportit të auditimit).

Në përfundim të këtij Raporti auditimi, është kërkuar marrja e masave (si dhe caktimi i afateve konkrete për realizimin 
e tyre), për sa vijon: 

- “Të hartojë planin lokal për menaxhimin e mbetjeve si detyrim ligjor që rrjedh nga Ligji nr. 10463, date 22.09 
2011 “Për Menaxhimin e integruar të mbetjeve urbane”. 

- “Bashkia e Tiranës të miratojë Rregulloren e re “Për Administrimin e Mbetjeve Urban dhe Pastrimit të Qytetit”, 
ku të përfshihen të gjitha rregullat e përgjithshme, për menaxhimin e integruar të mbetjeve, përfshirë 
parandalimin ose pakësimin e ndikimeve negative nga krijimi dhe menaxhimi i tyre, përmes pakësimit të 
përdorimit të burimeve dhe përmirësimit të efiçensës së këtij përdorimi, të cilat përcaktohen në ligjin nr. 
10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, si dhe VKM nr. 418, datë 25.06.2014 “Për 
grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”. Brenda 3 mujorit I- rë 2017”.

- “Bashkia Tiranë të hartojë një program të plotë dhe të mirë studjuar që t’i shërbejë edukimit dhe ndërgjegjësimit 
të gjërë të publikut për përmirësimin e gjendjes në menaxhimin e mbetjeve urbane. Këto programe duhet të 
perfshijnë: •Fushata publike permes masmedias: programeve televizive dhe radiofonike, gazeta, fletepalosje, 
debate publike, etj., •Aktivitete të OJQ-ve, për edukim jo formal për menaxhimin e mbetjeve •Projektet pilot të 
përfshirjes së komunitetit, •Programe te përfshirjes së grupeve të interesit. Brenda 3 mujorit I - rë 2017”.

- “Të përmirësohet situata e menaxhimit të mbetjeve urbane nëpërmjet zbatimit të hierarkisë së mbetjeve dhe 
konceptit 3R (Reduktim – Ripërdorim – Riciklim), ndarja e mbetjeve që në burim, gjë që do të lehtësonte dhe 
ulte kostot e riciklimit, si dhe rriste përqindjen e mbetjeve që shkojnë për riciklim.  Në vijimësi”.

- “Bashkia e Tiranës të krijojë një website për MMU (menaxhimin e mbetjeve urbane), i cili të përmirësohet 
dhe të jetë operacional, në mënyrë që të përcjellë mesazhet e nevojshme te sa më shumë njerëz, ku të gjejnë 
vend edhe praktikat e mira të vendeve të zhvilluara të tilla si fushatat e ndërgjegjësimit publik dhe mjetet e 
përdorura për menaxhimin me efektivitet të mbetjeve urbane. Menjëherë”.

- “Bashkia Tiranë të realizojë studimin e fisibilitetit, (vlerësimin e riskut dhe analizën kosto përfitim për të gjithë 
procesin e menaxhimit të integruar të mbetjeve), duke llogaritur koston e projektit, për të bërë të mundur 
zgjedhjen e metodës me leverdisshmëri ekonomike duke respektuar njëkohsisht normat dhe standardet social-
mjedisore. Krijimin e një landfilli të ri me parametra bashkëkohorë dhe fillimin e procedurave të nevojshme, 
për garantimin e këtij procesi, sipas detyrimeve që parashikon ligji për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve. 
Brenda 3 mujorit I - rë 2017”.

- “Bashkia Tiranë, të ndërmarrë masat e nevojshme për venien në punë të impiantit të biogazit në venddepozitimin 
e Sharrës, masë kjo që do të ndikojë në pakësimin në minimum të lëshimit të erërave të këqija, ngacmuese dhe 
të dëmshme për mjedisin dhe shëndetin e popullsisë së zonës dhe të qytetit. Brenda 3 muj. I - rë 2017”.

- “Bashkia e Tiranës të ndajë në burim me anë të kontenieri specifik mbetjet familiare të rrezikshme. E 
vazhdueshme”.

26  OE = Operatori Ekonomik



Incenerimi i mbetjeve si qasje vendore 21

- “Bashkia e Tiranës të aplikojë masat për sistemimin e mbetjeve organike ose të kontenierit me mbetje të njoma 
në parcelat të vecanta për kompostim pranë landfillit.  E vazhdueshme”.

- “Bashkia e Tiranës të aplikojë masat për rindarjen e mbetjeve të thata në një pikë transferimi pranë landfillit, 
duke siguruar lëndë të parë dytësore për kompanitë e riciklimit.   E vazhdueshme”.

- “Bashkia e Tiranës të nxisë dhe stimulojë të gjithë qytetarët e Tiranës duke aplikuar masa për ngritjen e njësive 
të shërbimit për marrjen e mbetjeve me bazë riciklimi, kundrejt një tarife të llogaritur. E vazhdueshme”. 

- “Bashkia e Tiranës për çdo lloj vendimmarrje në përzgjedhjen e metodave për menaxhimin e mbetjeve urbane 
duhet ta realizojë në bashkëpunim me komunitetitn dhe qytetarët.  E vazhdueshme”.

Nga verifikimi i bërë në faqen web të Bashkisë Tiranë, rezulton se pjesa më e madhe e detyrave të sipërpërmendura nuk 
janë realizuar. Moszbatimi i këtyre detyrave, parë në kontekstin e mosrespektimeve edhe të detyrimeve të tjera ligjore 
që përmenden në këtë analizë (legjislacioni për pushtetin vendor, Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Mbetjeve dhe 
Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve, përafrimi i legjislacionit, pjesëmarrja publike, etj), në një kohë që merret 
vendim për ngritjen e një inceneratori, e bënë situatën edhe më të rëndë.

Një moment tjetër që e bënë të domosdoshëm komunikimin paraprak me organet e pushtetit vendor është edhe fakti 
që në relacionin e Ministrisë së Mjedisit27, i cili shoqëron projekt VKM nr. 855, datë 7.12.2016 “Për miratimin e bonusit në 
procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori 
dhe rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”, thuhet se: “kompania private do të ofrojë një shërbim për 
qytetarët, për të cilin do të paguhet direkt nga shteti, nëpërmjet shitjes së energjisë së prodhuar nga plehrat tek KESH, 
shitjes së materialeve të riciklueshme dhe pagesës direkt me tarifa ende të papërcaktuar nga bashkitë që janë pjesë 
e qarkut Tiranë”28.

Pyetje që ngrihen në këtë situatë janë:
- Funksionimi i inceneratoreve në vendin tonë (por edhe ai i Tiranës në veçanti) kanë një raport të qartë 

ndërmjet % në volum të mbetjeve që do përdorim midis: 
a. Atyre që do i sillen nga organet e pushtetit vendor të Republikës së Shqipërisë dhe 
b. Mbetjeve që kompania private mund të sigurojë në rrugë të tjera 

- A mundet Këshilli i Ministrave të detyrojë Bashkitë, pjesë e Qarkut Tiranë (apo edhe Bashki të tjera) të çojnë 
për eliminim mbetjet e tyre në inceneratorin e Sharrës, Tiranë ?

- Në rast se keto Bashki mund të krijojnë alternative të tjera eleminimi më rentabel, a janë të lira të zgjedhin ?
- Këshilli i Ministrave përpara miratimit të VKM nr. 855, datë 7.12.2016, është bazuar në ndonjë studim mbi 

mundësinë financiar të Bashkive (asaj të Tiranës, pjesë të Qarkut Tiranë, apo edhe Bashkive të tjera), për të 
paguar kompaninë private që do menaxhoje inceneratorin? (pra është e paqartë nëse është pushteti qëndror 
që do sigurojë fondet e nevojshme financiare për këtë proces, apo do i sigurojnë vetë Bashkitë këto fonde ?).29

Duke iu rikthyer serish kompetencave të organeve vendore, duhet permendur edhe ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin 
dhe zhvillimin e territorit”. 
Neni 19 i ketij ligji bënë fjalë për Planet sektoriale në nivel qarku. Më konkretisht Planet sektoriale në nivel qarku 
përcaktojnë zhvillimin strategjik të sektorëve të ndryshëm brenda territorit administrativ të qarkut. Planet kanë objekt: 

 dh) planifikimin e programeve dhe masave për të garantuar mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e qëndrueshëm   
        të burimeve natyrore, të tokës së kultivueshme, peizazheve dhe hapësirave të gjelbra.  
Ndërkohë që neni 20 bënë fjalë për Planin e Përgjithshëm Vendor, sipas të cilit: Objektivat e Planit të   
Përgjithshëm Vendor janë:  
  d) planifikimi i programeve dhe masave për të garantuar rigjenerimin urban, mbrojtjen e mjedisit dhe  
       zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, të tokës së kultivueshme, peizazheve dhe hapësirave të    
       gjelbra;

27  Relacion i Ministrisë së Mjedisit ( tani Ministria e Turizmit dhe Mjedisit) 7.11.2016 botuar ne median online https://www.reporter.al/
wp-content/uploads/Relacioni-per-incerneratorin-e-Tiranes.pdf 
28  Sipas mediave shoqëria që menaxhon impiantin do të paguhet nga bashkia me një tarifë prej 29 euro për çdo ton mbetje që 
përpunon, por nga kerkimet e bëra nuk rezulton që një tarifë e tillë të jetë miratuar në ndonjë nga organet e pushtetit vendor Tiranë (Keshilli 
Bashkiak, ose ai i Qarkut). http://gazeta-shqip.com/lajme/2017/08/28/koncesioni-i-mbetjeve-ne-tirane-u-shkon-holandezeve/
29  Nga media jemi informuar (http://gazeta55.al/politike/item/7822-denoncimi-i-lealba-pelinkut-edhe-inceneratori-i-tiranes-filloi-
te-thith-miliardat-e-shqiptareve) se për vitin 2018 Këshilli i Ministrave i ka kaluar një fond te caktuar Bashkisë Tiranë, pikërisht për kryerjen e 
pagesës së kompanisë private që do ndërtojë inceneratorin.
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Kujtojmë gjithashtu që një nga lejet që duhet marrë për ndërtimin e inceneratorit është edhe ajo e ndërtimit. Pra 
duhet bërë aplikimi përkatës, pranë organeve të planifikimit urban për lejen përkatëse. 

Sic përmendem që në fillim të kesaj analize, procedura për çeljen e inceneratorit ka nisur me miratimin e Vendimit te 
Keshillit te Ministrave nr. 855, datë 7.12.2016 “Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet 
shoqërisë për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori dhe rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, 
Tiranë”, çka jep idenë e gabuar sikur lejet e mëpasme janë thjesht formale, pasi gjithçka tashmë është vendosur (kjo 
mbase nisur edhe nga sa ka rezultuar në praktikën disavjeçare të deritanishme, ku nuk ka pasur asnjë rast që pas 
miratimit nga Këshilli i Ministrave të Vendimit për fillimin e një aktiviteti me ndikim në mjedis (jo vetem inceneratoret, 
por edhe aktivitete të tjera, si psh. ndërtimi i HEC-eve), kompania që do kryente aktivitetin, të mos ketë mundur të 
marrë lejet e tjera të nevojshme (lejen mjedisore, ndërtimore, etj.).

3.4.3 Çelja e një inceneratori në raport me detyrimet e legjislacionit mjedisor.

Nëse i referohemi legjislacionit mjedisor, ai ka parashikuar një sërë detyrimesh dhe rregullash në rastet e kryerjes së 
një aktiviteti me ndikim në mjedis.
Më konkretisht për çeljen e një inceneratori duhet kryer si Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (me poshtë VNM), ashtu 
edhe marrja e Lejes Mjedisore.
Rezultati i procesit të VNM-së është Deklarata Mjedisore, ndërsa rezultati i procesit të Lejes është Leja e Mjedisit (e cila 
përgatitet nga AKM-ja, firmoset nga Ministri dhe lëshohet nga QKL-ja)30. Lejet e Mjedisit kontrollohen nga Inspektorati 
i Mjedisit, për përputhshmëri me kushtet e funksionimit (ose rehabilitimit) të instalimit.
Deklarata Mjedisore përgatitet nga AKM-ja dhe firmoset nga Ministri. Është autoriteti i planifikimit që lëshon Pëlqimin 
për Zhvillimin. Kushtet mjedisore që lidhen me ndërtimin e projektit të zhvillimit (si pjesë e Deklaratës Mjedisore) 
kontrollohen nga Inspektorati i Mjedisit për përputhshmëri.
Procesi i VNM-së ndërmerret përpara trajtimit të Lejes së Mjedisit. Nëse një zhvillues do të ngrejë një instalim të ri 
ndotës (Tipi A ose B sic eshte ne rastin e ngritjes se inceneratorit të Tiranës), si Deklarata Mjedisore ashtu edhe Leja e 
Mjedisit, është e nevojshme (sipas nenit 1 te ligjit per VNM, “Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe 
II, bashkëlidhur këtij ligji, i nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis, në përputhje me kërkesat e kreut II të këtij ligji, 
përpara dhënies së lejes përkatëse nga autoriteti përgjegjës për zhvillimin ose jo të projektit”.

Ndërtimi i një inceneratori, bën pjesë në projektet të cilat duhet ti nënshtrohet procedurës së thelluar të vlerësimit 
të ndikimit në mjedis. Një detyrim i tillë është i parashikuar nga ligji nr. 10440, dt. 07.07.2011 “Për Vlerësimin e 
Ndikimit në Mjedis” (ndryshuar me ligjin 12/2015), Shtojca I, pikat 9 dhe 10 të të cilit parashikojnë që: Projektet që i 
nënshtrohen procedurës së thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis, jane edhe: “9. Instalime për asgjësimin e mbetjeve 
për incinerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve të rrezikshme, siç përcaktohet në ligjin 
“Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”. 10. Instalime për asgjësimin e mbetjeve, për incinerimin, trajtimin kimik, sipas 
seksionit D9, të mbetjeve jo të rrezikshme me një kapacitet mbi 50 tonë në ditë, sikurse përcaktohet në ligjin “Për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve”. 

Duke qenë se ndërtimi i landfillit dhe inceneratorit kanë ndikim të shumëanshëm në mjedis, një sërë detyrimesh të tjera 
mjedisore, parashikohen edhe nga akte të tjera normative si: 

- Ligji nr.10431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”; 
- Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” i ndryshuar; 
- Ligji “Për menaxhimin e integruar të ujerave”; 
- Ligji nr. 139/2015 “Për vetqeverisjes vendore”;
- Ligji 10440/2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” të ndryshuar; 
- Ligji 10448/2011 “Për lejet dhe licencat” të ndryshuar; 
- Ligji nr.8752 datë 23.03.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e 

tokës” i ndryshuar; 
- Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar; 

30  Procedurat per lejet e mjedisit, rregullohen nga ligji nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar me ligjet 44/2013 
dhe 60/2014.
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- Ligjit nr. 7764, datë 02.11.1993 “Për investimet e huaja”; 
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”; 
- Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.575, datë 10.07.2013, “Mbi miratimin e rregullave për vlerësimin dhe 

dhënien me koncesion/partneritet publik/privat”, i ndryshuar; 
- Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 452, datë 11.07.2011 “Për lendfillin e mbetjeve”; 
- Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 175, datë 19.01.2011 ”Për miratimin e strategjisë kombëtare për 

menaxhimin e mbetjeve dhe të planit kombëtar për menaxhimin e mbetjeve”; 
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 99, datë 19.02.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar për klasifikimin e 

mbetjeve” të ndryshuar; 
- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 608, datë 17.09.2014 “Për masat e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin 

e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre”; 
- Udhëzimi nr. 1738, datë 12.03.2015 “Mbi kriteret e studim projektimit për rehabilitimin e vendepozitimeve të 

mbetjeve të ngurta urbane, si dhe ndërtimin e lendfilleve apo impianteve të trajtimit të mbetjeve të ngurta 
urbane”, 

- etj.
Së fundi është bërë praktike që Ministri përgjegjës për aktivitetin e ri  (në rastin konkret të ndërtimit të landfillit, të 
inceneratorit dhe të rehabilitim të venddepozitimit ekzistuese në Tiranë), me Urdhër të tij ngre komisionin përkatës për 
ndjekjen e konçesionit partneritet publik privat. 

3.5  Analizë e procesit të Pjesëmarrjes Publike

Detyrimi për të bërë shtetasit pjesë të pjesëmarrjes publike në një procedure si kjo e çeljes së aktiviteteve të reja të ndërtimit 
të landfillit, të inceneratorit dhe rehabilitim të venddepozitimit ekzistues të Tiranes, rrjedh nga një numer mjaft i madh 
aktesh normative, si nga:

- Legjislacioni i përgjithshëm: 
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (neni 23); 
Kodi i Procedurave Administrative (nenet 6; 45); 
Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; 
Ligji nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, ashtu edhe nga 

- Legjislacioni mjedisor: 
Konventa e Aarhus-it;
Kushtetuta (neni 56);
Ligji nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” (nenet 13, 46, 47); 
Lgji nr. 10 440, datë 7.7. 2011 “Për vlerësimin e ndikimit ne mjedis” (nenet 14, 16 dhe 17); 
VKM nr. 16, datë 4.1.2012 “Për të drejtën e publikut për të pasur informacion mjedisor”, 
VKM nr. 994, datë 02.07.2008 “Per tërheqjen e mendimit të publikut në vendimmarrjen për mjedisin” (kreu 
IV shfuqizuar nga VKM 247/2014); 
VKM nr. 247, datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave, për informimin 
dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”.

Pa dashur të ndalemi në shpjegimin e detajuar të gjithë akteve normative të mësipërme, që garantojnë të drejtën e 
publikut për informim dhe e bëjne atë pjesë të vendim-marrjes për çështje që kanë ndikim në mjedis, do të përmendim 
vetëm disa prej detyrimeve kryesore që duhen zbatuar gjatë këtij procesi, që janë si vijon:

- Dokumentet që duhet të vihen në dispozicion të publikut përpara zhvillimit të dëgjesës publike:
a. përmbledhje të projektit teknik dhe të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis; 
b. dosja e plotë e projektit, për pjestarë të publikut që duan të njihen në mënyrë të plotë me të;
c. projektleja mjedisore për veprimtarinë.
Materialet e mësipërme duhet të hartohen në gjuhën shqipe dhe me terminologji të thjeshtë.

- Njoftimi për zhvillimin e dëgjesës përcakton: 
a. vendin ku qëndron i depozituar dokumentacioni rreth projektit;
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b. afatin kohor për dëgjesën publike, i cili duhet të jetë jo më pak se 1 muaj nga data e fundit e shpalljes së 
njoftimit; 
c. vendin, datën dhe orën e organizimit të dëgjesës me publikun.

- Detyrimet gjatë dëgjesës së publikut, parashikojne se në diskutimin me publikun marrin pjesë: specialistët 
e njesisë së qeverisjes vendore, ekspertët e çertifikuar që kanë përgatitur raportin e Vlerësimit të Ndikimit 
në Mjedis; specialistë të Ministrisë së Mjedisit (Drejtoria Rajonale e Mjedisit Tiranë në rastin konkret) dhe 
specialistë të ministrive që kanë lidhje me veprimtarinë për të cilën kërkohet leja.
Specialistët e Ministrisë së Mjedisit (Drejtoria Rajonale e Mjedisit  Tiranë në rastin konkret) mbajnë 
proçesverbalin e takimit, ku shënohen të gjitha sugjerimet, vërejtjet dhe propozimet e publikut.
Gjatë takimit duhet qarkulluar lista e pjesëmarrësve, ku duhet të shënohet nga vetë pjesmarrësit, emri i tyre i 
plotë, institucioni apo bashkia nga vijnë, si dhe një numër kontakti apo adresë e-maili, me të cilat do mbahen 
kontaktet për çdo zhvillim të mëtejshëm të proçesit vendimmarrës.

- Reflektimi i mendimeve të publikut: Komentet dhe rekomandimet e marra gjatë procesit të konsultimit publik 
grumbullohen nga koordinatori i konsultimit publik të organit/institucionit publik përkatës, i cili vendos për 
pranimin ose refuzimin e rekomandimeve të marra gjatë konsultimit.
Nëse rekomandimet pranohen, ato duhet të reflektohen në lejen mjedisore; nëse rekomandimet nuk pranohen 
atëherë duhej paraqitur një përmbledhje e arsyeve për mospranimin e tyre, me argumentet përkatëse.

Përsërisim se mendimi dhe komentet e publikut e të OJF-ve, janë kriter i domosdoshëm, gjatë procesit të vendimmarrjes 
së VNM-së. Konform detyrimeve ligjore të përmendura më sipër, që përpara dëgjesës publike bëhen publike dokumentet, 
studimet, analizat dhe informacionet e nevojshëm për projektin që do të ndërtohej, me qellim që personat e interesuar 
të mund të kontribuojnë në mënyrë efektive gjatë konsultimit. Procesverbali me të gjitha mendimet dhe idetë e hedhura 
nga pjesëmarrësit në takim, duhet të ishte publik, gjë që nuk rezulton të jetë bërë. Me konkretisht ne rastin konkret nuk 
rezulton të jenë zbatuar shumë nga detyrimet e mësipërme. Kështu nga vlerësimet e mediave për këtë proces, rezulton se ai 
nuk është kryer sipas procedurave ligjore31. Prej artikujve rezulton se procesi është kryer vetëm formalisht (nisur nga fakti 
që pjesëmarrja publike është kusht ligjor), por jo substancialisht, pasi parime të tilla si: 

- synimi i tërheqjes së mendimit të publikut në vendimmarrjen përfundimtare për projektin (detyrim i parashikuar 
nga neni 17/2 i ligjit nr. 10440, dt. 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedisit” (i ndryshuar»),

- apo detyrimi jo vetem për ta informuar publikun, por edhe për tu konsultuar me të (detyrim i parashikuar nga 
neni 16/1 po i ligjit nr. 10440, dt. 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”), 32

mbeten thjesht teorike dhe ne rastin konkret nuk u arritën të realizoheshin.

Për një proces kaq të rëndësishëm për qytetarët e Tiranës, në kuadër të transparencës, e konform detyrimeve ligjore, 
do duhej të ishin bërë publike, të gjitha fazat e procesit, por ndryshe nga parashikimet ligjore, nga verifikimet e bëra 
ne faqet zyrtare të insitucioneve të perfshira në këtë proces, rezulton se këto detyrime janë përmbushur pjesërisht. 
Kështu njoftimi për takimet me publikun vërtet është botuar në faqen e AKM-së, por mënyra si është e ndërtuar kjo 
faqe dhe vendi ku publikohen në faqe këto lloj njoftimesh, e bën shumë të vështirë si gjetjen e këtij njoftimi, ashtu 
edhe të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedisi. Gjithashtu mungojnë minutat e takimit të konsultimeve me publikun, apo 
informacion në se mendimet e publikut u morën ose jo parasysh.

E vetmja e dhënë në faqen e Drejtorisë Rajonale të Mjedisit - Tiranë, ështe data se kur ështe bërë konsultimi publik, por      

31  Disa prej artikujve në media në lidhje me dëgjesën publike të datës 28.09.2018 zhvilluar në Sharrë:
                  -Inceneratori i Tiranës, holandezi i Veliajt fsheh dëgjesën publike 28.09.2018  
                   https://shekulli.com.al/inceneratori-i-tiranes-holandezi-i-veliajt-fsheh-degjesen-publike/
                 - Inceneratori i Tiranës, si po mashtrohet me dëgjesat publike 8.10.2018
                  http://troc.al/2018/10/08/inceneratori-i-tiranes-si-po-mashtrohet-me-degjesat-publike/ 
                 - AKIP braktis dëgjesën publike për inceneratorin e Tiranës: Nuk na lejuan të flisnim 28.09.2018
                  https://exit.al/2018/09/akip-braktis-degjesen-publike-per-inceneratorin-e-tiranes-nuk-na-lejuan-te-flisnim/ 
                - Braktisja e dëgjesës publike 1.10.2018 https://portavendore.al/2018/10/01/braktisja-e-degjeses-publike/ 
               - Përfaqësuesit e AKIP braktisin dëgjesën për inceneratorin e Tiranës: Na mashtruan 28.09.2018
                 https://lapsi.al/2018/09/28/perfaqesuesit-e-akip-braktisin-degjesen-per-inceneratorin-e-tiranes-na
                 mashtruan/ 
32 Zhvilluesi për projektet që i nënshtrohen procedurës së thelluar të VNM-së, informon dhe konsultohet me publikun e interesuar për     
                 vlerësimin e ndikimit në mjedis të veprimtarisë së tij.
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vetë dokumenti nuk rezultonte të jetë publikuar33. 
Nga një informacion i publikuar në datë 16.10.2018  nga subjekti që ka kryer raportin e thelluar të VNM-së (EMC 
Studio) “Sqarim për keq-informimin lidhur me degjesën publike për ndërtimin dhe funksionimin e inceneratorit të 
mbetjeve Tiranë”34, shkruhet se janë bërë 2 takime konsultuese me publikun (citojmë : në dt. 28 shtator 2018 në orën 
10.30 në ambjentet e projektit “në 8 Tetor 2018 u organizua dhe zhvillua një tjëtër dëgjesë në qendër të qytetit të 
Tiranës konkretisht në ambientet e Hotel Tirana”), por në faqen zyrtare të Drejtorisë Rajonale të Mjedisit - Tiranë35, një 
takim i tillë nuk është publikuar, ç’ka tregon se ky takim i dytë nuk është bërë sipas procedurave ligjore, ndaj dhe nuk 
rezulton të jetë njohur zyrtarisht nga institucioni shtetëror përkatës.
Në përfundim të njoftimit të publikuar nga subjekti që ka kryer raportin e thelluar të VNM-së (EMC Studio), nuk 
jepen referenca për faqet zyrtare të institucioneve shtetërore ku duhet të ishin publikuar dokumentat qe legjislacioni 
parashikon për publikim, por perkundrazi ftohen qytetaret të kontaktojnë me këtë subjekt, citojme “Kushdo që do te 
informohet më tej për konsultimet dhe degjesat publike për këtë projekt është i lutur të kontaktojë EMC studio (sipas 
kontakteve të faqen elektronike)”.

Po kështu në zbatim të parashikimit të bërë nga neni 16/1 i ligjit nr. 10440, dt. 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në 
Mjedis” (i ndryshuar), ku parashikohet që “Informacionin për informimin dhe konsultimin me publikun, zhvilluesi e paraqet 
si pjesë të dokumentacionit të nevojshëm gjatë aplikimit për deklaratën në QKL”), dokumentacioni që paraqet subjekti 
për tu pajisur me leje ose licence nuk është lirisht i aksesueshem nga faqja e web-it. Ndërkohë që në këtë faqe (Qendra 
Kombëtare e Biznesit (www.qkr.gov.al) me Nipt ose emër subjekti, lirisht të aksesueshme janë: titulli (leja ose licenca), si 
dhe aktet përkatëse për pezullimin apo revokimin (aktet e ministrive nëse ka).

Për të krijuar një kuptim më të mirë të transparencës në këtë proces nuk mund të lëmë pa përmendur edhe faktin se 
jo vetëm publikimi i dokumentacionit të parashikuar nga legjislacioni nuk rezulton të jetë bërë si duhet, por edhe kur 
është kërkuar informacioni përkatës, ka pasur shumë vështirësi në marrjen e tij.
Më konkretisht Qendra Mjedisore “EDEN”, në kuadër të projektit “Tu japim zë qytetarëve - stimulimi i pjesëmarrjes 
publike mjedisore në Tiranë”, ka nisur komunikimet me Ministrinë e Infrastruktures dhe Energjisë, Bashkinë e Tiranës 
dhe Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, pikërisht për të marrë informacion në lidhje me projektin për ngritjen e 
inceneratorit në Tiranë36. 
Nga këto komunikime rezulton se institucionet shtetërore nuk kanë pasur vullnetin që parashikohet nga legjislacioni në 
fuqi për bashkëpunimin e kërkuar. Ato kanë dhënë me mjaft veshtirësi informacionin (rasti Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë, pas ndërhyrjes së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale), jo në 
afatet e parashikuara nga ligji dhe jo informacion shterues.

Për të përfunduar me pjesën që i përket pjesëmarrjes publike, është e rëndësishme të përmendim edhe momentin se 
kur është bërë konsultimi me publikun për ngritjen e inceneratorit të Tiranës?
Siç u permend në këtë analizë, akti i parë normative që ka iniciuar ngritjen e inceneratorit të Tiranës, rezulton se ka 
qenë VKM nr. 855, datë 7.12.2016 “Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë 
për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori dhe rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”, 
ndërkohë që konsultimi me publikun është bërë në datë 28.09.2018. 
Aktivitete, si ngritja e inceneratoreve, kërkojnë një studim paraprak, i cili do i nënshtrohet konsultimit publik që në 
momentin fillestar kur merret një vendim i tillë. Duke pasur parasysh faktin se në Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit 
të Mbetjeve dhe Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve (që siç përmendëm më sipër ishte miratuar me VKM 
nr.175, datë 19.1.2011), nuk përmendej një mënyrë e tillë eleminimi mbetjes, do duhej:

1. Një konsultim për miratimin e politikave të ngritjes së inceneratorëve në rang vendi ;
 

33  Konsultime me Publikun. Faqia elektronike e Drejtorisë Rajonale të Mjedisit
                   http://drmtirane.akm.gov.al/faces/konsultimmepublikun.xhtml;jsessionid=0B2B6AC1104DD09A67D808B59B32C241 (kliko mbi           
                   muajin shtator 2018 )
34  Sqarim për keq-informimin lidhur me degjesën publike për ndërtimin dhe funksionimin e inceneratorit të mbetjeve Tiranë http://        
                   www.emcstudio.al/images/Sqarim_per_keqinformimit_lidhur_me_degjesen_publike_per_ndertimin_dhe_funksionimin_e_  
                   inceneratorit_te_mbetjeve_Tirane.pdf 
35  Konsultime me Publikun. Faqia elektronike e Drejtorisë Rajonale të Mjedisit http://drmtirane.akm.gov.al/faces/konsultimmepublikun.  
                   xhtml;jsessionid=0B2B6AC1104DD09A67D808B59B32C241  (kliko mbi muajin tetor 2018)
36              Komunikimi i plote i Qendrës Mjedisore “EDEN” me keto 3 institucione shtetërore, ndodhet ne faqen e saj elektronike http://www.      
                   eden-al.org/index.php/al/publikime/korrespondenca/554-incineratori-i-tirane
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2. Në rast miratimi të sa më sipër (pra që vendi ynë do konsideronte si zgjidhje me të mirë ngritjen e inceneratorëve), 
do duhej konsultim më vehte për ngritjen e çdo inceneratori të veçantë, që në momentin fillestar kur mendohet 
të ngrihet inceneratori.

Kujtojmë se ka pasur një opinion jo të favorshëm të publikut gjatë diskutimeve për aplikimin e metodës së eleminimit 
me incenerim të mbetjeve,37 gjë që e bënte edhe më të nevojshme, marrjen e mendimit të publikut për aplikimin e një 
metode të tillë.
Në rastin konkret konsultimi me publikun është bërë gati dy vjet pas marrjes së Vendimit nga Keshilli i Ministrave 
për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës, duke e kthyer procesin e konsultimit me publikun, thjesht formal, si një 
dokument që duhet plotësuar në dosjen përkatëse.

Argumentimi i perdorur në relacionin e Ministrisë së Mjedisit, i cili shoqëron projekt VKM nr. 855, datë 7.12.2016, ka qenë 
se kemi të bëjmë me një akt me karakter individual dhe është një projektvendim dhe jo ligj, ndaj propozimi nuk ka 
nevojë të kalojë përmes procesit të konsultimit me publikun.
Në vlerësimin tonë një argument i tillë, për gjithë sa përmendëm më sipër (veçanërisht mungesa e parashikimit si një 
nga format e eleminimit të mbetjeve në Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve, por edhe pjesa tjetër e 
legjislacionit), nuk është i drejtë. 

3.6 Ngritja e inceneratori dhe elementë të tjera ligjore

a. Legjislacioni për shpronësimet dhe kontratat e mëparëshme
Inceneratori i Tiranës dhe landfilli që e shoqëron atë, janë parashikuar të ngrihen në një territor, i cili sipas 
informacioneve do të jetë pjesërisht pronë shtetërore dhe pjeserisht pronë private. Pra rrjedhimisht duhet zbatuar 
procedurat e legjislacionit për shpronësimet.

Nga Raporti i auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, në Bashkinë Tiranë mbi auditimin e performancës: “Për 
menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë e Tiranës, në faqen 5, paragrafi 4, në pjesën: Bashkëpunimi me 
Bashkinë e Veronës, rezulton se: « Gjatë periudhës së ushtrimit të këtij auditimi, në përputhje me memorandumin e 
bashkëpunimit, të nënshkruar në fund të vitit të kaluar nga kryebashkiakët e Tiranës dhe Veronës, është krijuar një 
ndërmarrje e përbashkët, me pjesëmarrjen edhe të sektori privat, që do të realizojë pastrimin e një pjese të qytetit 
të Tiranës. Kompania publike �Eco Tirana� është regjistruar tashmë më 22 qershor 2016 në Qendrën Kombëtare 
të Biznesit. Ajo është një ndërmarrje me kapital të përzier, mes Bashkisë së Veronës dhe asaj të Tiranës, ku 49% të 
aksioneve janë në pronësi të  H A A (shoqëria përfaqësuese e Bashkisë së Veronës, Itali) dhe 51% e ka në pronësi 
Bashkia e Tiranës. 
Forma e krijimit të kësaj ndërmarje të përbashkët dhe përmbajtja e realizimit të kontributeve pjesmarrëse janë 
trajtuar nga media si mungesë transparence, pa sqaruar publikun e gjerë realisht për qëllimin e kësaj shoqërie 
aksionere, si dhe planet disavjeçare që ka ndërmend të realizojë me këtë shoqëri, kontributi në natyrë i Bashkisë 
Tiranë në dhënien e sipërfaqes prej 22,000m2 për 25 vjet që deri tani ishte në pronësi të Bashkisë Tiranë, i jepet 
me qëllim ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për ushtrimin e funksioneve të shoqërisë, etj.38

Pra nga informacioni i mësipërm rezulton se perpara marrjes së Vendimit për ngritjen e inceneratorit, duhej 
sqaruar marrëdhënia juridike me Kompaninë publike “Eco Tirana“, si dhe administrimi i sipërfaqes prej 22.000 m2 
që Bashkia Tiranë i ka dhënë kësaj kompanie (pasi pyetjet që duhet të sqaroheshin paraprakisht në këtë rast janë :

a. A ka mbivendosje të objektit të punës së kompanisë që do menaxhojë inceneratorin, me objektin e punës 
së kompanisë “Eco Tirana“?

b. Sipërfaqja prej 22.000 m2 që Bashkia Tiranë i ka dhënë kësaj kompanie, do të vazhdojë të përdoret nga 
Kompania “Eco Tirana“ ?
(në se po, shpronësimi për nevoja të aktivitetit të ri inceneratori, është më shumë fitimprurës, se sa po 
të prishej kompania “Eco Tirana“ - duke bërë kështu që të shpronësohej një sipërfaqe prej 22.000 m2 më 
pak?).

Nga informacioni i publikuar deri me sot, nuk na rezulton asnjë informacion mbi mënyrën sesi është trajtuar sa më 
37 Inceneratorët, ekspertët gjermanë: 11 arsye pse duhet t’i refuzojë Shqipëria 13.02.2018 https://www.faxweb.al/inceneratoret-ekspertet-
gjermane-11-arsye-pse-duhet-ti-refuzoje-shqiperia/
38  http://www.klsh.org.al/web/menaxhimi_i_mbetjeve_urbane_ne_bashkine_e_tiranes_2966.pdf
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sipër, edhe pas kërkesës së vazhdueshme për takim me kompaninë Eco Tirana, e cila nuk i është përgjigjur kërkesës 
për takim.

b. Fusha e mbulimit të VKM-së (Bashkia, apo Qarku i Tiranes ?)
Siç përcakton në titull VKM nr. 855, datë 7.12.2016 “Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, 
që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori dhe rehabilitim të venddepozitimeve 
ekzistuese, Tiranë”, qëllimet janë dy:

a. për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori
b. rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë

Për sa i përket qëllimit të parë, sic shpjeguam më sipër kur folëm për Strategjinë, mënyra e trajtimit të mbetjeve në 
landfill, nuk është e njëjta gjë me incenerimin. Pra janë dy procese të cilat nuk është e detyrueshme të kumulohen. 
E thënë ndryshe landfilli mund të funksionojë edhe pa pasur nevojën e incenerimit më pas të mbetjeve.
Pra qëllimi i dytë është: rehabilitimi i venddepozitimeve (jo vendepozitimit) ekzistuese Tiranë, por në asnjë dokument 
nuk rezulton ndonjë informacion për vendepozitime të tjerë të Tiranës. 

Gjithashtu nëse i referohemi ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes 
vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, sipas nenit 1 te tij, Njësitë e qeverisjes vendore në Republikën 
e Shqipërisë janë: a) bashkitë dhe b) qarqet, në një kohë që VKM e sipërcituar nuk përcakton nëse bëhet fjalë për 
Bashkinë Tiranë, apo për Qarkun Tiranë.
Sipas ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 
Shqipërisë”, Qarku Tiranë përbëhet nga 5 Bashki, si vijon:
1. Bashkia Tiranë - me 14 Njësi administrative; 
2. Bashkia Kamëz - me 2 Njësi administrative; 
3. Bashkia Vorë - me 3 Njësi administrative; 
4. Bashkia Kavajë - me 5 Njësi administrative; 
5. Bashkia Rrogozhinë - me 5 Njësi administrative. 

Ndërkohë që siç përmendet më sipër në relacionin e Ministrisë së Mjedisit që shoqëron projekt VKM nr. 855, datë 
7.12.2016  thuhet se: “kompania private do të ofrojë një shërbim për qytetarët, për të cilin do të paguhet direkt nga 
shteti, nëpërmjet shitjes së energjisë së prodhuar nga plehrat tek KESH, shitjes së materialeve të riciklueshme dhe 
pagesës direkt me tarifa ende të papërcaktuar nga bashkitë që jane pjesë e qarkut Tiranë”. Pra bëhet fjalë për 
Qarkun e Tiranës dhe jo për Bashkinë e Tiranës.

c. Elementë ligjorë të konstatuar në dokumentin: Ftesë për pjesëmarrje në dëgjesen publike 

Në titullin e VKM nr. 855, datë 7.12.2016 “Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet 
shoqërisë për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori dhe rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, 
Tiranë”, qëllimet jane dy:

a. për dhënien me koncesion për ndërtim landfilli e inceneratori
b. rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë

ndërkohe që Ftesa për pjesëmarrje në dëgjesën publike (shih dokumentin në vijim) parashikon, citim: “Në kuadër të 
projektit ”Instalim për asgjesimin e mbetjeve urbane me anë të incenerimit”-qarku Tiranë, pjese integrale e ”Ndërtimit 
të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të vendepozitimit ekzistues Tiranë dhe Prodhimin e Energjisë Elektrike” Zona 
e Trajtimit të Mbetjeve Tiranë (ZTMT) ”...
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Gazetë në lidhje me dëgjesën me publikun e datës 28.09.2018

Pra nga Ftesa për pjesëmarrje në dëgjesën publike rezulton se: 

a. Objekti i punës së kompanisë që do të menaxhojë inceneratorin, është i ndryshëm nga ai i parashikuar në VKM nr. 
855, datë 7.12.2016, pasi:

1. VKM bënë fjalë për: ”rehabilitim të venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”
Ndërkohë që në ftesë parashikohet vetëm: ”rehabilitimit të vendepozitimit ekzistues Tiranë” (një 
vendepozitim dhe jo disa siç parashikon VKM)

2. Ftesa për pjesemarrje në dëgjesën publike parashikon: ” dhe rehabilitimit të vendepozitimit ekzistues 
Tiranë dhe Prodhimin e Energjisë Elektrike”, në një kohë që VKM nr. 855, datë 7.12.2016 nuk e parashikon fare 
“Prodhimin e Energjise Elektrike”

3. Po kështu në këtë njoftim ka edhe disa elemente të tjere, që nuk janë në harmoni me legjislacionin në fuqi:
Tek qellimi i takimit parashikohet :

- Prezantimi i projektit, qëllimit dhe komponentët e tij
- Prezantimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të Projektit 
Një projekt i tillë që kërkon Vlerësim të Thelluar të Ndikimit në Mjedis, ndërkohë që nga ftesa rezulton 
qartë që s’bëhet fjalë për Vlerësim të Thelluar.

Institucionet që kane organizuar takimin :
Sipas ftesës, citim: “Ky takim organizohet nga Kompania ”Integrated Energy BV SPV” shpk në bashkëpunim 
me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore të Qarkut të Tiranës”.
Qarku i Tiranës ka 29 Njësi Administrative dhe nga verifikimi i zbatimit të legjislacionit për pjesemarrjen 
publike, ku çdo njësi ka detyrimin për të bërë publikimin e kësaj ftese në njësinë e saj Administrative, na 
rezulton se asnjë prej tyre nuk e ka bërë një gjë të tillë.
Po ashtu rezulton se vetëm një numër i papërfillshëm i këtyre njësive kanë marrë pjesë në dëgjesën publike.

Është i pasaktë numri i deklaruar i landfilleve që do të ngrihen:
Nga studimi i fizibilitetit ”Për ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të vendepozitimit 
ekzistues Tiranë dhe prodhimin e energjise elektrike” Zona e trajtimit të Nbetjeve Tiranë (ZTMT)”39  Investimi 
i planifikuar sipas planit të biznesit të IINTEGRATED ENERGY B.V për ndërtimin e Z.T.M.T arrin shumën 

39  Qendrës EDEN i është vendosur në dispozicion studimi printuar i fizibilitetit që daton Maj 2017, nga Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë në sajë të kërkesës për informacion drejtuar këtij institucioni
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128.248.330 euro40. Këto para do të financojnë ndërtimin dhe të katër landfilleve të rinj, përkatësisht një 
për mbetjet e ngurta urbane, dy të tjerë për mbetjet inertet dhe landfilli i katërt do të jetë për hiret dhe 
mbetjet industriale.”
Rezulton se do te ngrihen katër landfille, ndërkohë që si VKM nr. 855, datë 7.12.2016, ashtu edhe Ftesa për 
pjesemarrje në dëgjesën publike, bëjnë fjalë vetëm për një landfill. 
Pra ngritja e katër landfilleve duhej parashikuar: paraprakisht në VKM, por edhe në Ftesën për dëgjesë, 
pasi ndikimi në mjedis i katër landifilleve, është i ndryshëm nga ndikimi i një landfilli të vetëm, veçanërisht 
kur bëhet fjale pë landfill për “depozitimin dhe përpunimin e mbetjeve të rrezikshme“.

3.6.1 Harmonizimi i politikave kombëtare për trajtimin e mbetjeve, në raport me ato Evropiane

Për të arritur anëtarësimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria duhet të përshtasë legjislacionin vendas me atë të 
Komunitetit Evropian, në rastin konkret ne fushën e mjedisit. 
Gjithashtu prioritetet e Qeverisë në lidhje me sektorin e mjedisit, në kontekstin e rrugës drejt anëtarësimit në BE, 
paraqiten në dokumentat strategjik. Në fushën e mbetjeve dokumenti më i rëndësishem strategjik është Strategjia 
Kombëtare e Menaxhimit të Mbetjeve dhe Planin Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve, e cila u shpjegua me hollësi 
më sipër.

Pra përvetësimi i standardeve ligjore të Komunitetit Evropian është një kërkesë e procesit të pranimit dhe veprimet e 
nevojshme për të arritur këtë janë përcaktuar në Planin Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit.

Në kuadrin e integrimit që tenton të bëjë vendi ynë në Bashkimin Evropian, duhen marrë si shembull edhe eksperiencat 
(praktikat më të mira) që vende të Bashkimit Evropian aplikojnë për zbatimin e çështjeve të mbetjeve. Në rastin e 
inceneratorëve nuk është një aktivitet i ndaluar në vendet e Bashkimit Europian, por dokumentat strategjike dhe 
legjislacioni (si europiane, ashtu edhe vendas), tregojnë se kjo mënyrë nuk shihet si prioritare në legjislacionin 
Europian për Mbetjet. Ndaj le të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të legjislacionit Evropian në këtë fushë.

Akti normativ kryesor i Bashkimit Europian që ka të bëjë me mbetjet është Direktiva 2008/98/BE mbi mbetjet (ose sic 
njihet ndryshe: Direktiva kuadër mbi mbetjet). Kjo Direktive miratuar në nëntor 2008, parashikon një qasje të re mbi 
administrimin e mbetjeve bazuar në parandalimin e ndikimeve negative të gjenerimit të mbetjeve dhe administrimit 
mbi shëndetin e njeriut dhe mjedisin, si dhe synon kufizimin e prodhimit të mbetjeve, si dhe nxitjen e përdorimit të 
mbetjeve si burim nga riciklimi dhe rikuperimi. 

Direktiva krijon një hierarki të mbetjeve dhe përcakton detyra konkrete për procesin e transpozimit të saj në legjislacionin 
e çdo shteti. Gjithashtu Direktiva ka për qëllim të përmirësojë parandalimin e mbetjeve duke hartuar programe mbi 
parandalimin e tyre, si një instrument politik për shtetet anëtare. Sipas Direktivës riciklimi dhe përpunimi i mbetjeve 
duhet të promovohet me objektiva, si kriteret e mbledhjes së veçuar/selektive dhe efikasiteti i energjisë. Përgjegjësia 
e prodhuesit rritet dhe shtetet anëtare duhet të gjejnë mënyra që të transpozojnë keto parime, duke pasur parasysh 
strukturat e tyre juridiko - administrative kombëtare, por edhe ato të pushtetit vendor (bashkitë/komunat). Hierarkia 
e mbetjeve të vendosura nga Direktiva si prioritare për parandalimin dhe administrimin e tyre, është: 1. Parandalim; 2. 
Përgatitja për ripërdorim; 3. Riciklimi; 4. Rikuperime të tjera, p.sh. rikuperimi i energjisë; 5. Asgjësimi.

Gjithshtu Direktiva parashikon edhe afate konkrete për Riciklimin, i cili duhet të zhvillohet duke përmbushur objektivat 
si më poshtë: 1. deri më 2015-ën, të paktën duhet bërë mbledhje e ndarë për: letër, metal, plastikë dhe qelq; 2. deri 
më 2020-ën, përgatitja për ripërdorimin dhe riciklimin e mbetjeve të tilla, si: letër, metal, plastik dhe qelq nga shtëpitë 
dhe mundësisht dhe mbetje me origjina të tjera për sa kohë ato janë të ngjashme me mbetjet shtëpiake, duhet të rritet 
minimalisht me 50% të peshës së përgjithshme të mbetjeve; 3. deri në 2020-ën përgatitja për ripërdorim, riciklim dhe 
rikuperim i materialeve të tjera, duke përfshirë operacionet për rimbushje, duke përdorur mbetje për të zëvendësuar 
materiale të tjera, përfshirë mbetjet nga prishjet dhe nga ndërtimi që nuk janë të rrezikshme, duke përjashtuar 
materialet me origjinë natyrale siç janë përcaktuar në Katalogun Europian mbi Mbetjet, do të rritet minimalisht deri 
në 70% në peshë. Pra sigurimi i kuadrit te nevojshem ligjor për të vajtur drejt një shoqërie ricikluese europiane me një 

40  Vlera 128.248.330 Euro sipas planit të biznesit shkon për: Mbylljen e venddepozitimit ekzistues, Termovalizatorët, Impiant i pastrimit 
të ujërave, Impiant i diferencimit, nënstacion elektrik, sheshe rrugë akses, mjete transport, vendepozitimi i mbetjeve urbane, vendepozitimi i 
inerteve, venddepozitimi i hireve.
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nivel dhe efikasitet të lartë burimesh, eshte një nga objektivat kryesore te Direktivës.

Duhet thënë se kjo nuk është e vetmja Direktive që lidhet me procesin e incenerimit, pasi për inceneratoret ka edhe 
dy Direktiva të tjera të rëndësishme, si vijon: - Direktiva 2000/76/KE mbi djegien e mbetjeve; - Direktiva 99/31/KE mbi 
landfill-in e mbetjeve, e miratuar në 26.04.1999, hyri në fuqi në 16.07.1999 dhe që duhej implementuar nga shtetet 
anëtare brenda datës 16.07.2001.

Duhet theksuar së për mbetjet në Bashkimin Evropian ka një kuadër më të plotë ligjor, ku ndër më kryesoret mund të 
përmendim sa vijon: - Vendimin 2000/532/ të Komisionit Evropian: Për përcaktimin e listës së mbetjeve, i cili jo vetëm 
përcakton listën e mbetjeve, por njëkohesisht bënë edhe ndarjen ndërmjet mbetjeve të dëmshme dhe të padëmshme; 
- Rregulloren 1013/2006 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit miratuar më 14.06.2006 Për transportin e mbetjeve, e 
cila parashikon se në cilat kushte mbetjet mund të lëvizin ndërmjet shteteve; si dhe një sërë Direktivash të tjera si vijon: 
- Direktiva 75/439/KEE mbi largimin e vajrave të mbetura; 
- Direktiva 2006/66/KE mbi bateritë dhe akumulatorët; 
- Direktiva 2002/96/KE mbi mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (MPEE); 
- Direktiva 2006/21/KE mbi administrimin e mbetjeve të prodhuara nga industritë nxjerrëse; 
- Direktiva 2000/53/KE mbi makinat jashtë përdorimit (në fund të jetës);
- Direktiva 96/59/KE mbi heqien e PCB/PCT; 
- Direktiva 94/62/KE mbi paketimin dhe paketimin e mbetjeve; 
- Direktiva 86/278/KEE mbi llumrat e kanalizimeve, por që nuk janë pjesë e kësaj analize. 

Pavarësisht detyrimit që ka Qeveria që të gjitha direktivat e BE-së lidhur me mjedisin perfshi edhe ato në sektorin e 
administrimit të mbetjeve, të transpozohen në legjislacionin shqiptar, e rëndësishme për këtë analizë është të theksohet 
që një pjesë e mirë e legjislacionit të mësipërm, nuk është transpozuar ende në legjislacionin vendas41. Për sa kohë që 
një gjë e tillë nuk është bërë, vendimarrjet që bëhen në këtë periudhë “kalimtare”, duhet të jenë mjaft të kujdesshme, 
që të mos detyrohemi në të ardhmen të ndryshojmë vendimet e marra.

Historia e ngritjes se inceneratoreve (djegies së mbetjeve) nisi në dhjetor të vitit 2014, kur qeveria shqiptare shënoi 
një kthesë 180 gradëshe nga Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Mbetjeve dhe Planit Kombëtar të Menaxhimit të 
Mbetjeve (që sic permendem me sipër ishte miratuar me VKM nr.175, datë 19.1.2011, në përputhje me Direktivën 
2008/98/BE mbi mbetjet). Kjo Strategji i jep prioritet parandalimit dhe riciklimit të mbetjeve, ndërkohë që e konsideron 
asgjësimin si opsion të fundit.

Kjo politikë e re e menaxhimit të mbetjeve është kritikuar edhe në progres-raportin e vitit 2018 të Bashkimit Europian42, 
në faqet 86-87 te tij, thuhet se: “Ndërtimi i një incerneratori në Elbasan, i cili filloi të operojë vitin e kaluar dhe planet 
për investime të mëtejshme në incerneratorë përbëjnë një shqetësim në termat e respektimit të parimeve të BE-së, pasi 
groposja dhe incernerimi janë opsionet më pak të pëlqyera të menaxhimit të mbetjeve”.43

Pra nga gjithë sa më sipër rezulton se Vendimi i Këshillit të Ministrave për ngritjen e inceneratorëve, nuk është në 
harmoni as me Strategjitë dhe as me legjislacionin në fuqi që u permend më sipër.

Gjithashtu jemi të mendimit se mënyra e trajtimit të mbetjeve nëpërmjet incenerimit (çelja e disa  inceneratoreve 
në vend), meriton një studim paraprak të veçantë, pasi duhen llogaritur nevojat/kapacitetet e vendit tonë për 
inceneratorë (pra për sa inceneratorë ka nevojë Shqipëria, apo këto inceneratorë do shërbejnë për incenerimin e 
mbetjeve të vendeve të tjera ?); efekti dhe pasojat që krijojne inceneratorët (pra në procesin e Vlerësimit të Ndikimit 
në Mjedis që ka inceneratori, duhet vlerësuar ndikimi i përbashket që ata kanë sëbashku në të gjthë vendin dhe jo i 
marrë në veçanti secili prej tyre).
41  Duhet të kihet gjithashtu parasysh se Mjedisi është një nga përbërësit më të mëdhenj të legjislacionit të Komunitetit Europian dhe si i 
tillë, një nga fushat më të vështira për të arritur përputhshmërinë (transpozimin me legjislacionin vendas).
42  Raporti për Shqipërinë i vitit 2018 : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-albania-report.pdf 
43  “The legal framework for waste management is partially aligned. The national strategy on waste management (covering 2010 - 
2025) is being revised but implementation remains at an early stage. 
Work done on waste landfills has brought waste treatment facilities closer to the EU standards. Further efforts are needed to close the over 300 
non-compliant landfills, increase the separate collection of different waste streams and reduce bio-waste.
Economic instruments to promote recycling and prevent waste generation remain limited. The construction of an incinerator in Elbasan which 
started to operate last year and plans for further investment in incinerators pose concerns in terms of compliance with EU principles since 
disposal and incineration are the least preferred waste management options”.
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3.7 Inspektimi mjedisor
 
Inspektimi mjedisor në Shqipëri rregullohet nga Ligji, Nr 10433, date 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e 
Shqipërisë”, ky ligj përcakton parimet e përgjithshme të inspektimit, organizimin e institucioneve publike, që kryejnë 
funksione inspektimi, statusin e inspektorëve, rregullat e procedimit administrative të inspektimit dhe krijimin e 
funksionet e Inspektoratit Qendror.

Ligji në nenin 19 rregullon marrëdhëniet e inspektorateve vendore me njësinë e qeverisjes vendore, duke përcaktuar 
në pikat 4 dhe 5 se: “4. Organi ekzekutiv i njësisë së qeverisjes vendore ka të drejtë të kërkojë raporte, informacione 
dhe dokumente për menaxhimin institucional e financiar të institucionit dhe veprimtarinë e inspektimit në përgjithësi 
apo për një çështje konkrete. 5. Organi ekzekutiv i njësisë së qeverisjes vendore mund të urdhërojë, me shkrim dhe në 
mënyrë të motivuar, fillimin e një inspektimi për një subjekt të caktuar apo për një çështje konkrete që përfshin më 
shumë se një subjekt.”

Ligji përcakon se inspektorët merren në detyrë pas një trajnimi fillestar dhe trajnohen në mënyrë të vazhduar për të 
gjithë kohën e qëndrimit në detyrë sipas një sërë standardesh, të cilat janë subjekt ndryshimesh sipas kërkesavë gjithnjë 
e në rritje të kuadrit ligjior mjedisor në Shqipëri. Kështu neni 21 Kualifikimi dhe testimi i inspektorëve, përcakton:  
1. Inspektorët shtetërorë dhe vendorë u nënshtrohen trajnimit të detyrueshëm dhe testimit profesional 
fillestar përpara konfirmimit në përfundim të periudhës së provës dhe testimit periodik. Testimi 
profesional fillestar dhe ai periodik bëhen në bazë të një provimi që organizohet nga Inspektorati Qendror.  
2. Moskalimi i testimit fillestar deri në përfundim të periudhës së provës apo moskalimi në testimin periodik, për shkaqe 
që varen nga vetë inspektori, shkakton përkatësisht moskonfirmimin në fund të periudhës së provës apo largimin 
nga detyra. Vendimi për largimin nga detyra, në rast të moskalimit periodik, merret nga “eprori i drejtpërdrejtë” 
sipas procedurave për disiplinën në legjislacionin për nëpunësit civilë, që zbatohen me ndryshimet përkatëse.  
3. Këshilli i Ministrave përcakton intervalet e testimit periodik, rregullat e hollësishme për procedurën e provimit dhe 
kriteret përkatëse të vlerësimit në këtë procedurë.”

Në rastin e instalimeve të mëdha që shkaktojnë ndotje të lartë, inspektorët duhet të aftësohen në përmbushje të 
kërkesave dhe standardeve të Direktivës për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes (IPPC) dhe Direktivës 
e Seveso III Zvogëlimi i rrezikut të fatkeqësive teknologjike 44. 

Sipas Raportit të Komisionit Evropian për vitin 201645 vlerësohet se “për ndotjen industriale dhe menaxhimin e riskut, 
investimet në shkallë të gjerë do të nevojiten për të siguruar pajtueshmëri të plotë me Direktivën e Shkarkimeve 
Industriale. Janë tranzpozuar Direktivat për Impiantet e Mëdha të Djegies (LCP) dhe Direktivat për Parandalimin dhe 
Kontrollin e Integruar të Ndotjes (IPPC). Nuk ka progres në monitorimin e zbatimit. Direktiva e Seveso III nuk është 
transpozuar. Ka pasur njëfarë progresi në forcimin e kapacitetit të inspektimit, por nevojiten më shumë përpjekje 
për të krijuar një sistem të qëndrueshëm inspektimi. Pajtueshmëria me IPPC / emetimet industriale mbetet një 
shqetësim. Nuk është bërë progres në lejet e integruara dhe autoritetet ende lëshojnë leje të shumëfishta për një 
instalim të vetëm teknik. Nuk ka përparim në cilësinë e lejeve. Janë lëshuar një numër i madh i lejeve që nuk janë në 
përputhje me kërkesat ligjore.”

Në raportin e vitit 201846 thuhet se “kapacitetet e inspektimit dhe kontrollit duhet të forcohen.”

44  Directive 2012/18/EU http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm 
45  Raporti i Komisionit Evrropian për Shqipërinë https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_
documents/2016/20161109_report_albania.pdf
46  Raporti për Shqipërinë https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180417-albania-report.pdf
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GJENERIMI I MBETJEVE 
NË SHQIPËRI
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4 Gjenerimi i mbetjeve në Shqipëri

Të dhënat për mbetjet në Shqipëri mbeten një problem madhor i cili ka sjellë një sërë pasojash me politikat e 
menaxhimit në të gjitha aspektet e menaxhimit. Të dhënat grumbullohen sot nga disa institucione si AKM, INSTAT 
dhe MIE47. Në raportet përkatëse të tyre sasitë e gjenerimit të mbetjeve jepen me ndryshime të mëdha ku në sye bie 
raportimi i vitit 2015 me një shifër gjenerimi vjetore në ton prej 951.397 nga MTI, 1.142.964 nga INSTAT dhe 2.641.498 
ton nga AKM.

Megjithatë këto të dhëna afrohen më mirë në vitin 2016, i cili mbetet viti i fundit referencë deri në përmirësimin e 
gjendjes me të dhënat, e cila pritet të rregullohet më tej me hyrjen në fuqi më 1 janar 2019 të VKM Nr. 687, datë 
29.7.2015 “Për statistikat e mbetjeve”. 

Sipas raportit të AKM-së mbi statistikat e mbetjeve publikuar më 21 shtator 201748, rezulton se në vitin 2016 janë 
menaxhuar 1,3 milion tonë mbetje nga 1,4 milion tonë në vitin 2015, duke shënuar një rënie me rreth 8 pikë përqindje.

Megjithatë ky raport i referohet vëzhgimit të bërë nga INSTAT dhe variacionet e mëdha në gjenerimin e mbetjeve vijnë 
nga deklarime të ndryshme të bëra nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, ku njësitë vendore raportojnë 
sasitë e mbetjeve të ngurta dhe nga RGJM 2015 ku sasia e mbetjeve në Qarkun Tiranë u deklarua 4,7 kg/banor/ditë 
dhe më pas u korrektua në RGJM 2016 me 0,7 kg/banor/ditë49, e cila gjithësesi mbetet përsëri shifër jo e saktë për 
Qarkun më të madh dhe me ekonominë më të zhvilluar të vendit. 

Për herë të parë, përbërja e mbetjeve të ngurta bashkiake është analizuar nga projekti INPAEL50 në kuadër të 
përgatitjes së Strategjisë dhe Planit Kombëtar 2010 – 2025. Analiza e përbërjes së MNB është kryer në përputhje 
me kërkesat specifike të Direktivës Kuadër të BE për Mbetjet duke analizuar 17 rrymat përbërëse që identifikohen 
përgjithësisht në përbërje të MNB51. Anketimi dhe analiza janë kryer në disa qytete, atje ku janë bërë dhe matje mbi 
sasinë e mbetejve. 

Krahas INPAEL, disa projekte të tjera kanë kryer analizën e përbërjes së MNB, sic janë raportet e Agjencisë Japoneze për 
Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) për qytetin e Tiranës dhe në kuadër të përgatitjes së manualit 3R për disa qytete 
të vendit.

Vlerësimi i matjeve nga INPAEL ka treguar se mbetjet e ngurta bashkiake përbëhën nga rreth 17 rryma. Duke i 
grupuar në 5 kategori kryesore, mbetjet e përzjera, ose referuar kryesisht si mbetje të biodegradueshme llogariten 
në rreth 48.8 % të totalit, rreth 33.7% përbëhet nga mbetje të riciklueshme, të tilla si letër/karton (44%), plastikë 
(28%), metale ferroze dhe jo-ferroze (3.6%) dhe qelq (19%), ndërsa pjesa që mbetet ose rreth 17.5% mbetje të tjera.  

47  Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM); Instituti i Statistikës (INSTAT); Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE); Ministria e 
Transportit dhe Infrastrukturës (MTI) aktualisht Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE)
48  http://www.instat.gov.al/media/2906/mbetjet_e_ngurta_urbane_n__shqip_ri__2017.pdf
49  Raporti i Gjendjes së Mjedisit (RGjM) 2016, Kapitulli për Mbetjet fq. 320. http://akm.gov.al/assets/web_raporti-mjedisit_17.pdf
50  Projekti INPAEL http://www.ibeca.al/pages/INPAELProject.html# 
51  MNB - Mbetje të Ngurta Bashkiake
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Raporti Sasia ne ton 
viti 2016

Organike 49.52% 513597.4
Letër dhe karton 7.87% 81623.8
Plastikë 10.00% 103715.1
Qelq 4.24% 43975.2
Metal 3.38% 35055.7
Dru 5.84% 60569.6
Tekstil 2.81% 29144.0
Të rrezikshme 0.23% 2385.4
MPEE (Mbetjet nga 
paisjet elektrike dhe 
elektronike)

0.84% 8712.1

Inerte 11.90% 123421.0
Mjekësore 0.03% 311.1
Tjetër 3.34% 34640.9

Sasia e mbetjeve të gjeneruara të prezantuara më lart, e shpërndarë në përqindje për rrymë, ndihmon në llogaritjen e 
sasisë së mbetjeve për secilën rrymë. Pra në sasinë prej 0,9 kg/person/ditë, e cila është norma kombëtare e gjenerimit 
sipas RGJM 2016, përbërja e mbetjeve është respektivisht 0,5 kg organike, 0,08 kg letër dhe katron e kështu me radhë 
sipas tabelës. 

Kjo shpërndarje na tregon se sa është sasia e mbetjeve bashkiake, jo bashkiake dhe të rrezikshme. Në këtë mënyrë 
mbetjet metal, të rrezikshme, inerte, MPEE, mjekësore e të tjera (si gomat, vajrat e përdorur, mbetjet e kafshëve, etj.) 
konsiderohen si jo-bashkiake dhe trajtimi i tyre kërkon teknologji të veçanta dhe të posaçme. 

Bazuar mbi të dhënat aktuale, rritjen ekonomike të pritshme e cila shoqëron konsumin deri në vitin 2025, prej nga 
ku rritja ekonomike nuk konsiderohet më e lidhur me mbetjet, projeksioni i mëposhtëm paraqet pritshmëritë për 
sasitë e mbetjeve në Shqipëri.

Gjenerimi i mbetjeve sipas INSTAT, Qarku i Tiranës gjeneron sasinë më të madhe të mbetjeve në nivel vendi si Qarku 
më i zhvilluar, me një sasi prej rreth 390.000 tonë në vit, e cila përfaqëson rreth 38% të sasisë totale të mbetjeve të 
gjeneruara.
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53 Duke përjashtuar impjantet për procesimin e drurit me kapacitet rreth 8000 ton/muaj 

4.1 Sektori i riciklimit të mbetjeve në Shqipëri

4.1.1 Gjendja e përgjithshme me riciklimin 

Niveli i ricklimit

Sipas INSTAT, riciklimi i mbetjeve ka ruajtur afërsisht të njëjtin nivel treguesish me tendencë në rënie. Në vitin 2016 u 
ricikluan 17.2 % e sasisë totale, ndërsa në vitin 2015 u ricikluan 25,3 %, në vitin 2014 21,6 % dhe në vitin 2013 rreth 
24,0 %. 

Fuqia e instaluar

Në Shqipëri ka një industri riciklimi të zhvilluar dhe aktive. Shoqata e Ricikluesve të Shqipërisë 52(SHRSH) raporton së ka 
rreth 38 anëtarë, përndryshe kompani private riciklimi të cilat operojnë në Shqipëri. Po nga kjo shoqatë raportohet se 
vlera e tregut e investimeve të kesaj industrie arrin në rreth 234.2 milionë Euro. 

Industria e Riciklimit në Shqipëri (Burimi: Shoqata e Ricikluesve të Shqipërisë)

Viti Nr. kompanive të 
regjisturara në SHRSH

Fuqia 
punëtore

Kapaciteti i instaluar i 
prodhimit (Ton/muaj)

Vlera e tregut 
million / €

2015 38 2,073 41,540 243.2

Kapaciteti përpunues i këtyre kompanive është rreth 498.480 ton/vit, dhe në bazë të këtyre shifrave dhe sasisë së 
mbetjeve të gjeneruar në vend, është mëse i mjaftueshëm për të përpunuar të gjitha mbetjet e riciklueshme.  

52  Shoqata e ricikluesve të Shqipërisë http://www.ara.org.al/
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4.1.2 Sektori i punësimit formal dhe jo formal në grumbullimin e mbetjeve

Sipas nje artikulli te Reporter.al54 i cili i referohet një raporti të IFC – krahu komercial i Bankës Botërore, vlerëson në një 
raport të vitit 2006 se në Shqipëri ekzistonin mbi 12,520 grumbullues romë që angazhohen në mënyrë informale me 
mbledhjen e materialeve të riciklueshme. Sipas shoqatës së ricikluesve vetëm në rajonin e Tiranës rreth 1,200 familje, 
shumica e tyre nga komuniteti rom, janë të vetëpunësuara si kolektorë individualë.

Ky sektor luan një rol të rëndësishëm dhe praktikisht përfaqëson të vetmin burim që furnizon industrinë e riciklimit me 
lëndë të parë. Kontributi i tyre bën të mundur që sasia e mbetjeve që depozitohen në landfill-e dhe venddepozitime të 
tjera të zvogëlohet të paktën me 2% - 3 %. Me ndalimin e importit të mbetjeve të riciklueshme, kjo pjesë e shoqërisë, 
në mënyrë krejtësisht informale, është praktikisht i vetmi furnizues për industrinë e riciklimit.

Integrimi i tyre në sektorin formal përbën një sfidë, por adresimi i këtij problem sjell një përfitim të shumfishtë, përfshirë:

•	 Përfitim social nëpërmjet formalizimit të sektorit;
•	 Ngritjen e një partneriteti të strukturuar për ndarjen në burim dhe grumbullimin e diferencuar të mbetjeve;
•	 Përfitime mjedisore duke rritur sasinë e mbetjeve të riciklueshme për industrinë dhe pakësimin e mbetjeve në 

landfill;
•	 Përfitim ekonomik nëpërmjet vet-punësimit dhe kushte më të mira pune për sektorin joformal;

Në mes të grumbulluesve joformalë dhe industrisë së riciklimit qëndron një rrjet grumbulluesish me shumicë të cilët 
mund të konsiderohen gjithashtu joformalë, por që luajnë një rol të rëndësishëm në grumbullimin dhe furnizimin e 
industrisë së riciklimit më material të riciklueshme.

4.2 Ekonomia e mbetjeve për Qarkun Tiranë 
Qarku i Tiranës shtrihet në pjesën qendrore të Shqipërisë, duke zënë një pjesë të Ultësirës Bregdetare dhe asaj të 
Kavajës, viset kodrinore përreth tyre dhe Malësinë e Tiranës. Ai kufizohet nga Qarku i Durrësit në Veri-Perëndim, me 
Qarkun e Dibrës në Veri e Verilindje, me Qarkun Elbasan në Lindje e Juglindje, me Qarkun e Fierit në Jug dhe me detin 
Adriatik në Perëndim. Qarku i Tiranës ka një sipërfaqje prej 1.586 km² me një popullsi prej 883.996 banorësh (INSTAT 
201855). Qendra e Qarkut të Tiranës ndodhet në qytetin e Tiranës.

Qarku i Tiranës përbëhet nga dy rrethe atë të Tiranës dhe të Kavajës dhe nga 5 bashki: Bashkia Tiranë; Bashkia Kamëz; 
Bashkia Kavajë; Bashkia Vorë dhe Bashkia Rrogozhinë.

54  Lufta e Bashkisë Tiranë për kontrollin e plehrave fsheh interesa private 8.08.2016 https://www.reporter.al/lufta-e-bashkise-tirane-
per-kontrollin-e-plehrave-fsheh-interesa-private/
55  http://www.instat.gov.al/media/2413/tab2.xlsx
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Qarku Tiranë
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Sipas RGJM 201656 sasia e mbetjeve të gjeneruara për Qarkun Tiranë sipas kategorive jepet në tabelën mëposhtë.

Të dhënat e informacionit Tiranë
Numri i Banorëve 780,531
Sasia e mbetjeve organike, shtëpiake (Kg) 264,525,500
Sasia e mbetje Inerte (Kg) 17,361,000
Sasia e mbetjeve farmaceutike Spitalore (Kg) 0
Sasia e mbetjeve Spitalore jo të rrezikshme (Kg) 250
Sasia e mbetjeve Spitalore të rrezikshme dhe Dentare (Kg) 0
Sasia e mbetjeve Plastike (Kg) 912,100
Sasia e mbetjeve të Qelqit (Kg) 1,768,600
Sasia e mbetjeve Metalike (Kg) 7,457,200
Sasia e mbetjeve të Drurit (Kg) 19,723,000
Sasia e mbetjeve të Letër dhe Kartonit (Kg) 1,088,000
Sasia e mbetjeve të Baterive të dala jashtë përdorimit (Kg) 21,600
Sasia e mbetjeve të gomave të dala jashtë përdorimit (Kg) 36,000
Numri i automjeteve të dala jashtë përdorimit 0
Sasia e mbetjeve të vajrave të përdorur (Kg) 52,000
Sasia e mbetje nga produktet e Kafshëve (Kg) 0
Sasia e mbetjeve nga plehrat kimike dhe pesticideve të skaduara nga 
përdorimi në bujqësi (Kg) 0

Sasia e mbetjeve farmaceutike bujqësore (Kg) 0
Sasia e mbetjeve të produkteve të tekstilit (Kg) 2,015,200
Sasia e mbetjeve të vajrave izolues dhe përcjellës nxehtësie që përmbajnë 
PCB/PCT (Kg) 0

Sasia e mbetjeve nga sektori i industrisë dhe minierat (Kg) 0
Sasia e mbetjeve Elektrike dhe Elektronike (Kg) 0
Sasia e mbetjeve bimore dhe shtazore e pakompostuar (Kg) 0
Sasia e mbetjeve të depozituara për kompostim e mbetjeve urbane (Kg) 0
Sasia e mbetjeve të depozituara në Lendfill (Kg) 288,092,500
Sasia e mbetjeve të depozituara në Inceneritor (Kg) 0

Gjenerimi i mbetjeve për secilën Bashki të dalë pas reformës administrative-territoriale vjen më shumë si një 
shumatore e ish njësive dhe të dhënat janë akoma për tu përditësuar, por për këtë analizë  do të përdorim koeficientët 
e gjenerimit të paraqitur në planin kombëtar të mbetjeve 2010-2025. Bazuar në gjenerimin e mbetjeve në qendrat e 
bashkive (qytetet), parashikimi i shpërndarjes së gjenerimit të mbetjeve jepet në tabelën mëposhtë.

Bashkia Popullsia 
(sipas INSTAT)

Norma e 
gjenerimit në 
banor në ditë

Sasia në 
ton në 
ditë

Sasia në ton 
në vit

Përqindja 
ndaj totalit

Tiranë 557422 1.2 669 244151 81%
Kamëz 104190 0.9 94 34226 11%
Vorë 25511 0.6 15 5587 2%
Kavajë 40094 0.8 32 11707 4%
Rrogozhinë 22148 0.7 16 5659 2%
Total Qarku 749365 0.84 826 301330

56  Raporti i Gjendjes sw Mjedisit : http://www.akm.gov.al/assets/web_raporti-mjedisit_17.pdf 
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Në parantezë, të dhënat për popullsinë jepen nga tre burime me një ndryshim shumë të madh ndërmjet tyre, të cilat 
janë: INSTAT, Gjendja Civile dhe Formula e transfertës së pakushtëzuar57 të Ministrisë së Financave dhe kësisoj sasia e 
mbetjeve të përllogaritur është një diskutim akoma i paformalizuar në Shqipëri.

Nga të dhënat e tabelës gjenerimi i mbetjeve mbetet shumë më i lartë në pjesën e brendshme të Qarkut. Bashkia 
Tiranë si më e madhja dhe më e zhvilluara e vendit gjeneron sasinë më të madhe të mbetjeve, Rrogozhina dhe Vora 
më të ultën.

Në bazë të ndarjes mercelogjike të mbetjeve do të konsiderojmë si bashkiake të përpunueshme me mundësi 
incenerimi rreth 70% të tyre ku futen organiket, letra dhe kartoni, plastika, druri dhe tekstilet. Me këtë ndarje sasitë në 
një përafësi në sasi jepen më poshtë në nivel Qarku.

Bashkia Nga të cilat mbetje që trajtohen si bashkiake 
në ton në ditë

Nga të cilat mbetje që trajtohen si 
bashkiake në ton në vit

Tiranë 468 170906
Kamëz 66 23958
Vorë 11 3911
Kavajë 22 8195
Rrogozhinë 11 3961

Total Qarku 578 210931

4.3 Menaxhimi i mbetjeve në Qarkun e Tiranës
Menaxhimi i mbetjeve në Qarkun e Tiranës organizohet sipas ligjit për vetëqeverisjen vendore 135/2015 nga Bashkitë 
e Qarkut, secila sipas vendimmarrjes së vet, në bazë të planeve vendore dhe buxheteve vendore. Mënyra e organzimit 
është në të gjitha njësitë e organizuar me ndërmarrja bashkiake dhe/ose operatorë ekonomikë sipas rregullave dhe 
procedurave të ligjeve përkatëse për procedurat e PPP.

4.4 Infrastruktura e trajtimit të mbetjeve në Qarkun e Tiranës
Bashkitë e Qarkut të Tiranës trajtojnë mbetjet e tyre me groposje ne venddepozitimet përkatëse në secilën prej 
Bashkive. Venddepozitimi më i madh është i Sharrës, i cili i shërben Bashkisë Tiranë i ndjekur nga venddepozitimet 
e Kamzës, Kavajës, Rrogozhinës dhe Vorës. Në të gjitha njësitë këto venddepozitime janë në fund të jetës ose janë 
mbyllur duke i vënë Bashkitë përballë nevojës për investime të reja infrastrukturore në trajtimin e mbetjeve. 

Sipas ligjeve në fuqi Bashkitë kanë disa hapësira për ta ndërmarrë këtë nismë. Bashkëpunimi në nivel Qarku dhe përtej 
tij është i rregulluar dhe i nxitur me ligj për të siguruar eficensë dhe ekonomi shkalle më të lartë. 

Aktualisht në nivel Qarku është nënshkruar në gusht 2016 një kontratë58 për ngritjen e një impianti të transferimit të 
mbetjeve në energji, pranë vendepozitimit të Sharrës dhe që do t’i shërbejë, sipas marrveshjes koncensionare, për 
një përiudhë 30 vjeçare, të gjitha njësive të Qarkut Tiranë.

Investime të tjera në trajtim nuk ka, por planet për të ndërtuar të tilla janë paraqitur së paku nga Bashkia Kamzës dhe 
Rrogozhinës.

57  Ministria e Financës për qëllim të korrektimit të numrit të popullsisë me anë të të cilës bëhet dhe përllogaritja e fondit të ofertës së 
pakushtëzuar për Bashkitë, ka vënë në zbatim formulën e cila konsideron popullsinë e INSTAT dhe të gjendjes civile duke bërë një korrektim me 
30% si në vijim [Popullsia = Census + (Regjistri Civil – Census) * 30%]. Kjo referencë përdoret gjerësish në përllogatitje të popullsisë për shkak 
se të dhënat e INSTAT me të Gjendjes Civile janë me një diferencë sa dyfishi duke dhënë rezultate të skajshme të papranueshme teorikisht dhe 
praktikisht. 
58  Kontratë Koncensionare “Për ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimit të vendepozitimit ekzistues Tiranë dhe prodhimin e 
energjise elektrike” zona e trajtimit të mbetjeve Tiranë (ZTMT) https://www.reporter.al/wp-content/uploads/Kontrate-koncesionare-sharra.pdf 
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4.5 Rregullimi i menaxhimit të mbetjeve për Bashkinë Tiranë

4.5.1 Planifikimi për menaxhimin e integruar të mbetjeve

Sipas kërkesave të ligjit 10463 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, Neni 12, Planet rajonale dhe vendore të 
menaxhimit të integruar të mbetjeve, ngarkon çdo qark me detyrën e hartimit të planin rajonal të menaxhimit të 
integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion, në përputhje me Planin Kombëtar të Menaxhimit të Integruar 
të Mbetjeve dhe me kërkesat e nenit 10 të këtij ligji.

Gjithashtu ligji ngarkon çdo njësi e qeverisjes vendore apo grup njësish të qeverisjes vendore për hartimin e planit 
vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion, në përputhje me planin kombëtar 
dhe planin rajonal të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe me kërkesat e nenit 10 të këtij ligji.

Më tej përcakton se çdo njësi e qeverisjes vendore apo grup njësish të qeverisjes vendore përcakton rregulloren për 
kontrollin e menaxhimit të rrymave specifike të mbetjeve, që gjenerohen në territorin e vet, përfshirë letrën dhe 
kartonin, ambalazhet prej qelqi, metali e plastike të pijeve dhe ushqimeve, ose masën e gjelbër nga parqet a kopshtet 
e shtëpive. Këto rregulla mund të jenë më strikte sesa qëllimet dhe kërkesat e përcaktuara në Planin Kombëtar të 
Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve. Këto rregullore miratohen nga këshilli i qarkut.

Kërkesat për hartimin e planeve sipas normativave të ligjit, shoqërohen me detyrimin për raportimin mbi përmbushjen 
e detyrimeve të planit pranë Ministrisë përkatëse.

Bashkia Tiranë ka miratuar planin e Përgjithshëm Vendor me vendim të KB Nr. 83, datë 29.12.2016. Ky plan është 
miratuar nga të gjitha institucionet përkatëse dhe firmosur nga kryeministri i Shqipërisë, duke e bërë planin një 
dokument detyrues për menaxhimin e territorit të Bashkisë së re Tiranë.

Plani i zhvillimit të Planit të Përgjithshëm Vendor , në kapitullin për 02.6 Administrim Mbetjesh dhe Mbrojtje e Mjedisit59 
paraqet një panoramë të përmbledhur të çështjeve të menaxhimit më mbetjeve të ngurta.

Në plan deklarohet se: “Si në shumë qytete në botë, menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Bashkinë e Tiranës po 
përballet me disa probleme, që mund të ndikojnë drejtpërdrejt në mjedis dhe në shëndetin e banorëve. Ndër këto 
probleme përmenden infrastruktura jo e suksesshme urbane e Bashkisë duke përfshirë shërbimin e menaxhimit të 
mbetjeve të ngurta (MMN).”.

Një nga qëllimet e VSPMN (Vrojtimi i Sasisë dhe Përbërjes së Mbetjeve të Ngurta) në Tiranë është të llogaritë raportin 
e materialeve të riciklueshme në mbetjet bashkiake. Prandaj klasifikimi për letrën dhe plastikën është ndarë në 
kategoritë letër të riciklueshme & plastikë dhe kategoritë letër të ndotur dhe plastikë, të cilat në përgjithësi, nuk janë 
të grumbulluara nga mbledhësit e mbetjeve.

Plani i zhvillimit përshkruan se: “Bashkia e Tiranës ka gjashtë (6) zona për grumbullimin e mbetjeve. Në Bashkinë Tiranë 
(BT) ka tri (3) grupe, që ofrojnë shërbimin e grumbullimit të mbetjeve.

- Grupi i parë janë kompanitë e grumbullimit të mbetjeve, të kontraktuara nga BT
- Grupi i dytë është Ndërmarrja e Menaxhimit të Mbetjeve, në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 1 të 

Punëtorëve të Qytetit
- Grupi i tretë ka të bëjë me subjektet, që grumbullojnë mbetjet urbane duke përdorur mjetet e tyre dhe/ose 

kontraktojnë shërbimin e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve.

Plani i zhvillimit fokusohet në mënyrë të veçantë në përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kuadri ligjor në fuqi për 
sektorin e mbetjeve duke promovuar sistemin 3R (Reduktim, Ripërdorim dhe Riciklim).

Në reduktimin e mbetjeve, plani merr në konsideratë objektivat e planit kombëtar për “zero rritje të prodhimit të 
mbetjeve” deri në 2020 dhe ruan objektivin për të arritur një ulje të mëtejshme të mbetjeve.

Në rikuperimin e materialeve të riciklueshme, plani flet për angazhimin e BT në këtë proces: “Bashkia e Tiranës ka 

59  Plani PPV Bashkia Tiranë  http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2017/06/Bashkia-Tirane-Plani-i-Zhvillimit.pdf . Miratuar me 
Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr.1 datë 14.04.2017 , fq.100
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nisur demonstrimin e ndarjes së mbetjeve të riciklueshme në godinën e bashkisë së qytetit. Tre kosha për rikuperimin e 
materialeve, si: plastika, alumini, dhe mbetje të tjera janë vendosur brenda hyrjes së bar kafesë së bashkisë së qytetit.”, 
duke shprehur vullnetin e BT për të respektuar hierarkinë e mbetjeve.

Me rëndësi është konsiderimi i punës së grumbulluesve jo formalë të mbetjeve, duke përmendur se: “Ndërmarrja e 
Menaxhimit të landfillit në varësi të BT vlerëson rreth 200 grumbullues mbetjesh që rikuperojnë materiale të riciklueshme 
në venddepozitimin e Sharrës. Përafërsisht, 60 deri në 70 grumbullues mbetjesh vërehen të veprojnë rregullisht ditën 
dhe numri i tyre rritet me 100 grumbullues nga mesnata deri në agim, periudhë e shërbimit të pastrimit në qytet. Në 
Sharrë ka 4 (katër) stacione të ngritura nga blerësit dhe grumbulluesit e mbetjeve, që shesin materialet e rikuperuara 
në disa pika.”, e cila tregon për një sektor jo-formal shumë të zhvilluar dhe një numër të madh familjesh jetët e të 
cilëve janë të lidhura me “ekonominë e gjelbër”. 

Lidhur me riciklimin, plani është thjesht informativ, duke përmendur shoqatën shqiptare të ricikluesve (ARA) me një 
numër prej rreth tridhjetë e katër (34) kompanish riciklimi.

Nga vlerësimi i gjendjes janë identifikuar 46 venddepozitime të paligjshme në të gjithë territorin, shifër e cila është e 
njëjtë me atë të planit të JICA në vitin 2012, që tregon se gjasat që numri i tyre të jetë dhe më i madh në kushtet e një 
situate menaxhimi akoma shumë të dobët.

Plani identifikon një sërë çështjes problematike thelbësore dhe jep disa detyra kryesore për përmirësimin e gjendjes 
konform kuadrit ligjor.

Në çështjet e planifikimit, plani vëren se ka probleme me shërbimin dhe kërkon që të analizohen më tej përmes: 

- formulimit të rregullave të hollësishme, rregulloreve, standardeve dhe kritereve për zbatimin e aktiviteteve 
të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në BT në përputhje me kërkesat e ligjit; 

- të formulojë një plan për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta dhe të zbatojë planet e veprimit 
dhe projektet parësore të formuluara në masterplan.

Lidhur me çështjet e zbatimit të qasjes 3R dhe trajtimin e ndërmjetëm, plani del në përfundimin se: “deri tani, BT nuk 
ka marrë nisma për aktivitetet e 3R. Reduktimi i mbetjeve nuk është promovuar ende në shoqëri edhe pse aktivitetet 
e ripërdorimit dhe riciklimit janë zbatuar nga sektori privat.”

Në nivel trajtimi plani e ngarkon BT me detyrat në vijim: 
- të fillojë identifikimin e vendit të landfillit, projektimin, ndërtimin e impianteve të venddepozitimit të ri, 

përpara se venddepozitimi i sotëm i Sharrës të arrijë kapacitetin e tij të plotë; dhe 
- të studiojë masat për reduktimin e mbetjeve organike në landfill me më pak se 35% deri ne 2016 në 

perputhje me Direktiven e Landfillit 1999/31/EC.”
Në përfundim plani udhëzon BT që të nisë procesin e grumbullimit të ndarë për të paktën letrën, metalin, plastikën dhe 
qelqin deri në 2020, me detyra të përcaktuara për: “1. përgatitja për ripërdorim dhe riciklim të materialeve të paktën 
për letrën, metalin, plastikën dhe qelqin nga familjet dhe mundësisht nga origjina të tjera deri ne 2020 të paktën deri në 
50% sipas peshës; dhe 2. përgatitja për ripërdorim, riciklim dhe rikuperime të tjera materialesh, duke përfshirë veprime 
mbushëse duke perdorur mbetjet për të zëvendësuar materialet e tjera jo të rrezikshme të ndërtimit dhe nga prishjet 
deri në 2020 deri në 70% sipas peshës.”

Me nismën e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit në bashkëpunim me partnerë është zhvilluar analiza dhe përgatitur 
plani kombëtar “Zbutja e Riskut në Venddepozitime, Tiranë 2018”, i cili vlerëson se në Qarkun e Tiranës janë 31 
venddepozitime mbetjesh nga të cilat: 13 për mbyllje përfundimtare për shkak të riskut të lartë në mjedis po kostos 
së lartë për largim; 16 për largim për shkak të riskut të lartë por kostos së ulër për largim; dhe 2 për rehabilitim për 
përdorim deri ne vitin 2030.

4.5.2 Rregullorja bashkiake
Bashkia Tiranë me vendim Nr.1 datë 05.02.2007 ka miratuar rregulloren “Për rregullimin e administrimin e mbetjeve 
urbane dhe pastrimit të qytetit”60.

60  Vendim Nr.1 datë 05.02.2007 ka miratuar rregulloren “Për rregullimin e administrimin e mbetjeve urbane dhe pastrimit të qytetit”  
http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2017/07/Rregullore-per-Administrimin-e-Mbetjeve-Urbane-dhe-Pastrimiit-te-Qytetit.pdf 
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Kjo rregullore mbështetet në një sërë ligjesh dhe dokumentash të tjera 61 të cilat ose janë shfuqizuar, zëvendësuar me 
ligje në përputhje me kuadrin e BE, ose nuk janë në përputhje me kuadrin ligjor të miratuar pas vitit 2011 me miratimin 
e strategjisë dhe planit kombëtar të mbetjeve.

Rregullat e përcaktuar nga ligji Nr.8094, datë 21.03.1996 “Për largimin publik të mbeturinave”, qëndrojnë akoma në 
fuqi dhe përdoren nga të gjitha Bashkitë e vendit si të vetmet norma dhe standarde për pastrim. Megjithatë ky ligj 
bie ndesh me ligjin kuadër të menaxhimit të mbetjeve 10463 dhe është planifikuar për t’u shfuqizuar pas miratimit të 
Strategjisë së re për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve 2018-2033.

4.5.3 Kompania Eco-Tirana
Nëpërmjet Vendim i Këshillit Bashkiak (VKB) Nr. 40, datë 23.05.201662, “Themelimin dhe pjesëmarrjen e bashkisë së 
tiranës në shoqërinë aksionare “Eco Tirana” sh.a., miratimin e aktit të “Themelimit dhe statutit”, Këshilli Bashkiak 
miraton themelimin dhe pjesëmarrjen e Bashkisë së Tiranës në shoqёrinё aksionare me ofertё private e quajtur “Eco 
Tirana” sh.a., me kapital tё barabartё me 3.900.000 (tremilion e nёntёqind mijё) Lekё, me një vlerë nominale prej 1.000 
(njё mijё) Lekё secili, ose ekuivalenti nё Euro sipas kursit tё këmbimit tё Bankёs sё Shqipёrisё nё ditёn e themelimit tё 
saj.

Sipas VKB Bashkia e Tiranёs tё zotërojё 1.989 (njё mijё e nёntёqindetetёdhjetëenëntё) aksione, të cilat përbëjnë 51% 
(pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit themeltar tё “Eco Tirana” sh.a., me një vlerë prej 1.989.000 (njё milion e 
nёntёqindetetёdhjetenentё mijё) Lekё ose ekuivalentin nё Euro sipas kursit tё këmbimit tё Bankёs sё Shqipёrisё nё 
ditёn e themelimit tё saj.

Vendimi specifikon së për një periudhë fillestare, jo më të gjatë se 18 (tetëmbëdhjetë) muaj, “Eco Tirana” sh.a. do të 
mbulojë shёrbimin e mbledhjes dhe largimit tё mbetjeve urbane pёr atё pjesë të territorit të Bashkisë së Tiranës të 
identifikuar në Shtojcën nr. 2 si “Zona e Kuqe”. Vlera vjetore e kontratës sё shёrbimit pёr Zonën e Kuqe do të jetë 
jo mё pak se 2.500.000,00 (dy milion e pesёqindmijё) Euro pa TVSH – e barbartё me 330.000.000 (treqindetridhjet 
milion) Lekë pa TVSH ose ekuivalentin sipas kursit tё këmbimit tё Bankёs sё Shqipёrisё nё ditёn e nёnshkrimit, e 
shtuar me një vlerë të barabartë me 10% (dhjetё pёr qind) sapo “Eco Tirana” sh.a. fillon mbledhjen e diferencuar të 
mbetjeve. Në përfundim të muajit të 18 (tetëmbëdhjetë), në mungesë të ankesave objektive dhe të dokumentuara 
mbi mbarëvajtjen e shërbimit, administrimi i mbledhjes sё mbeturinave urbane do të zgjerohet automatikisht dhe 
gradualisht në të gjithë Bashkinë e Tiranës. Shёrbimi i ofruar nga “Eco Tirana” Sh.A. pёr Bashkinё e Tiranёs do tё ketё 
njё kohëzgjatje jo më tё vogёl se 25 (njёzetepesё) vjet.

Sipas “Monitor” 63i cili ka siguruar planin e biznesit të saj. “Në përfundim të kësaj periudhe, menaxhimi i shërbimeve dhe 
mbledhja e diferencuar do të zgjerohen automatikisht deri në përfshirjen e të gjithë territorit të Bashkisë së Tiranës, 
ku përfshihet territori i bashkisë përpara reformës territoriale. Nga 1 qershori 2017, zona zgjerohet në 50% të territorit 
që mbetet dhe nga 1 qershori 2018 do të mbulojë të gjithë territorin si më sipër”, – thuhet në planin e biznesit të “Eco 
Tirana”.

Në ‘zonën e kuqe’ parashikohet t’iu shërbehet rreth 200 mijë rezidentëve. Sasia e mbetjeve në këtë zonë është 
parashikuar 20% e totalit të Tiranës, afro 200.000 tonë. Pra supozohet se në zonën e kuqe janë 40.000 tonë”, thuhet 
në planin e ndërmarrjes publike të sapo krijuar. Vitin e parë, kompania do të përpunojnë vetëm 20.000 tonë, duke 
qenë se do të operojë vetëm për 6 muaj, më pas ajo do të zgjerojë aktivitetin vitin e dytë me 80.000 tonë dhe të tretin 
me 120.000. Në fund të planit të saj, 2019-a do të fillojë menaxhimin e 200.000 tonë mbetjeve.

61  Ligje dhe dokumenta ku mbështetet regullorja “Për rregullimin e administrimin e mbetjeve urbane dhe pastrimit të qytetit” në: 
Ligjin Nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 10 dhe neni 32/k
Ligjit Nr.8934, datë 05.09.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit”, neni 73
Ligjit Nr.8094, datë 21.03.1996 “Për largimin publik të mbeturinave”
Ligjit Nr.9010, datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”
Ligjit Nr.7697, datë 07.04.1993 “Për kundravajtjet administrative” (me ndryshimet përkatëse),
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.99, datë 18.02.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve”
Rregullores Higjeno-Sanitare Nr.376, datë 17.11.1997 “Për pastrimin në zonat urbane dhe rurale, për administrimin dhe trajtimin e 
mbeturinave”
62  Vendim i Këshillit Bashkiak (VKB) Nr. 40, datë 23.05.2016 http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2016/11/Vendim-Nr.-40-Eco-
Tirana-Sh.pdf
63  Monopoli shtetëror i plehrave 14.08.2016 http://www.monitor.al/fillon-krijimi-monopoleve-shteterore-3/ 
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Investimet e ndërmarrjes së re do të përqendrohen në blerjen e automjeteve dhe makinerive e pajisjeve teknologjike 
për ofrimin e shërbimit dhe do të synojë teknologjinë më të mirë në dispozicion. Në vitin e parë të operimit, shpenzimet 
kapitale do të arrijnë në 1,8 milionë euro, ndërsa në të dytin dhe të tretin kjo shifër do të dyfishohet. Në harkun kohor 
të 5 viteve, shpenzimet do të arrijnë 10,9 milionë euro.

INCENERIMI SI METODË E 
TRAJTIMIT TË MBETJEVE
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5 Incenerimi si metodë e trajtimit të mbetjeve
Nga analiza e leksioneve të nxjerra në nivel global64, janë përvijuar disa elementë të rëndësishëm në përgatitjen për 
një vendimmarrje të trajtimit të mbetjeve me teknologjitë e transferimit në energji (Mbetje për Energji - (MpE) të 
tyre. Këtë analizë do ta përballim me situatën e objektit të raportit tonë, për të parë nëse vendimmarrja është e mirë 
menduar nga ana e qeverisjes së mbetjeve.

64  Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste Management  
https://www.giz.de/en/downloads/GIZ_WasteToEnergy_Guidelines_2017.pdf

1
Në zhvillimin e nje infrastrukture për menaxhimin e integruar të mbetjeve, hierarkia e mbetjeve duhet 
të zbatohet si parim themelore i menaxhimit. Reduktimi i mbetjeve përmes parandalimit e ndjekur me 
përgatitjen për ripërdorim dhe riciklim janë hallkat e para të marra në konsideratë. Investimet në MpE do 
të shërbejnë për trajtimin e fraksioneve të mbetjeve të cilat nuk mund të riciklohen më, mbetje të cilat 
konsiderohen si mbetjeve bashkiake të përziera. Depozitimi ose lendfillimi i sigurtë janë opsioni më pak i 
preferuar dhe do duhet të shmanget maksimalisht.
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Nga analiza e paraqitur më lart, Qarku i Tiranës gjeneron një sasi ditore prej rreht 826 ton mbetje në të gjithë 
territorin e tij, ku përfshihet dhe mbetjet në Bashkitë Kavajë dhe Rrogozhinë të cilat ndodhen respektivisht 
50km dhe 75km larg nga Tirana. Kjo sasi mbetjesh siç dhe është paraqitur me lart përbën të gjithë mbetjen 
bashkiake dhe jo bashkiake, përfshi mbetje të rrezikshme. Kësisoj vetëm një pjesë e kësaj mbetje mund të 
përdoret për MpE për rreth 70% ose 578 ton mbetje në ditë me parakushtin se e gjithë sasia e mbetjeve të 
gjeneruara grumbullohet dhe dërgohet në impiant. Por, duke konsideruar se mbulimi me shërbim nuk i kalon 
70% të territorit, sasia e mbetjeve të disponueshme bie në më pak se ~ 404 ton në ditë. 
Në këtë analizë morëm në konsideratë të gjithë sasinë e mbetjeve të gjeneruara, pa ndarje në burim. 
Në analizën sipas kërkesave ligjore të vendit, ku targetat ligjore kërkojnë ndarje në burim për disa rryma 
mbetjesh të tilla si paketimet dhe mbetjet organike të kompostueshme, të cilat zënë respektivisht 20% dhe 
40% të sasisë përbërjes së mbetjeve, sasia e mbetjeve të cilat mund të konsiderohen për MpE mund të zbresë 
në së paku 20% më pak ose 40% më pak, pra respektivisht në ~ 325 ose 244 tonë në ditë.

2
Impiantet MpE duhet të përmbushin standarde të larta të kontrollit ndaj shkarkimeve në ajër. Kuadri ligjor 
rregullator për këto impiante duhet të jetë shumë i zhvilluar dhe kapacitetet monitoruese po ashtu të 
larta. Ndotja që shkaktohet nga këto impiante mund të ketë pasoja shumë të rënda në shëndet.
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Në rregullimin e këtyre impianteve dy janë aktorët kryesorë që kanë rol direkt: 
- Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila jep lejet e tipit A ose B për këto lloj instalimesh bazuar në një 

VNM të thelluar për ndikimin e që ka impianti në tokë, ujë, dhe ajër 
- Inspektorati Shtetëror për Mjedisin dhe Pyjet i cili përmes inspektorëve të aftësuar në zbatim të 

Direktivës për shkarkimet industriale 2010/75/EU duhet të inspektojnë zbatimin e lejes. Vetë operatori 
duhe të përgatisë raporte të posatçme dhe të mbajë të përditësuar Regjistrin e Shkarkimeve dhe të 
Transferimit të Ndotësve – PRTR pranë AKM.

Për ndërtimin e këtyre impianteve, standarte të larta teknike duhet të kërkohen në prokurim dhe një analizë 
shumë e detajuar mbi kapacitetet për monitorimin dhe inspektimin ekzstojnë dhe teknologjia më e mirë e 
mirë e mundshme (BAT) është konsideruar për ndërtimin e impiantit. 
Akti kryesor që rregullon instalimet MpE është VKM Nr. 178, datë 6.3.2012 Për incinerimin e mbetjeve. 
Ky akt përputh Direktivën Evropiane 2000/76/EC për incenerimin e mbetjeve e cila është zëvendësuar me 
hyrjen në fuqi të direktivës për shkarkimet industriale. Ky bashkim i disa direktivave e ka forcuar së tepërmi 
legjislacionin Evropiane ku inspektimi merr një peshë shumë të madhe.
Strukturat aktuale në Shqipëri nuk kanë në përmbajtje të tyre staf të aftësuar në zbatim të standardeve të 
kërkuara për këto impiante dhe nuk ka asnjë inspektor mjedisor të çertifikuar për inspektimin e integruar 
sipas IPPC dhe LCP (direktiva për emetimet industriale - Kontrollin dhe Parandalimin e Integruar të Ndotjes 
IPPC dhe Impiantet me Djegie të Lartë .
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3
Ndërtimi i MpE kërkon njohjen e sasive të sakta karakteristikave të mbetjeve në zonën e shërbimit. Sasitë 
e mbetjeve mund të ndryshojnë për arsye të ndryshme dhe për këtë kërkohet një planifikim profesional 
me një projektim të mirë të sasive të mbetjeve. Përbërja e mbetjeve është shumë e rëndësishme në 
përcaktimin e fuqisë kalorifike të tyre, kërkesa këto dhe të ligjeve në fuqi para marrjes së lejet për ndërtim.
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Qarku Tiranë, në bazë të ligjit kuadër të mbetjeve dhe planit kombëtar nuk ka zhvilluar plan rajonal për 
mbetjet dhe nuk ka një analizë të thelluar të sasive dhe përbërjen e mbetjeve. Në nivel vendor Bashkitë e 
Qarkut nuk kanë hartuar plane të menaxhimit të integruar të mbetjeve, përveç Tiranës e cila e ka zhvilluar 
në vitin 2012, por që nuk e ka të miratuar si dokument zyrtar. Nuk ekziston asnjë analizë në nivel zyrtar të 
përbërjes mercologjike të mbetjeve në 5 vitet e fundit. 
Megjithëse sasia e mbetjeve të gjeneruara në nivel Qarku mund të konsiderohet me projeksion rritje, disa 
nga njësitë e Qarkut e kanë teknikisht të vështirë të bëhen pjesë e një zone mbetjeje me kufinj Qarkun. Kështu 
Rrogozhina e ka më efektive të dërgojë mbetjet në Elbasan dhe Kavaja në zonën e mbetjeve të Qarkut Durrës, 
në rast se atje do të ketë një impiant trajtimi të mbetjeve.
Nevoja për planifikim në nivel Qarku dhe në nivel të secilës Bashki është e domosdoshme para përcaktimit 
të formës të trajtimit të mbetjeve në nivel Qarku në zbatim të hirearkisë së mbetjeve. Në Qarkun e Tiranës 
operojnë një numër i konsiderueshëm kompanish që riciklojnë mbetjet, interesat e të cilave janë të lidhura 
drejpërdrejtë me planifikimin e menaxhimit të mbetjeve në secilën Bashki.

4
Instalimi i impianteve MpE kërkon një sistem menaxhimi shumë efikas në nivel Bashkie, i cili siguron që të 
gjitha mbetjet e gjeneruara grumbullohen dhe transportohen drejt impiantit.

Sistemi i menaxhimit të mbetjeve në të gjitha Bashkitë e Qarkut, përfshi Bashkinë e Tiranës është shumë i 
amortizuar dhe jo i shtrirë në të gjithë territorin e Bashkive. Vështirësit e mbartura nga reforma dhe thyerja 
e madhe e terrenit e bëjnë pothuaj të pamundur kapjen e të gjithë sasisë së mbetjeve në Bashkitë e Qarkut. 
Në mungesë të planit vendor është e vështirë të nxirren shifra të nevojës për ndërtimin e infrastrukturës 
transferuese, por qartësisht në nivel Qarku, Bashkitë Rrogozhinë dhe Kavajë nuk mund të ndërtojnë dhe 
përballojnë financiarisht një sistem transferimi të mbetjeve në Tiranë. Po ashtu vetë njësitë e largëta të 
Bashkisë Tiranë, Kamëz dhe Vorë nuk mund të përballojnë financiarisht zhvendosjen në distancë të madhe të 
mbetjeve drejt një impianti trajtimi të mbetjeve në Tiranë.

5
MpE janë impiante shumë të kushtueshme në ndërtim dhe në operim. Sigurimi i të ardhurave për operimin 
e tyre është thelbësore duke konsideruar të ardhurat e Bashkisë apo mundësive të tjera financiare.
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MpE kanë një kosto investimi  e cila varion shumë nga kapaciteti i përpunimit të mbetjeve që ato do të 
trajtojnë. Këto investime variojnë nga dhjetra në qindra milionë Euro. Sipas ligjeve shqiptare, këto impiante 
mund të ndërtohen me para publike, por mund të ndërtohen dhe me para private sipas ligjit Nr. 125/2013 
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”    por megjithatë operimi i tyre është gjithmonë në kosto të 
Bashkisë dhe në fund të ditës të qytetarëve. 
Kostot e operimit mbulohen nga disa politika të ardhurash, të cilat përfshijnë shitjen e energjisë së prodhuar, 
avullit për ngrohje, materialeve të ndara në burim, por gjithmonë kanë si të ardhur kryesore pagesën e 
tarifës në hyrje (gate fee).
Tabela mëposhtë paraqet rezultatet e analizës së këtyre impianteve për impiante të avancuara dhe impiante 
më pak modernë në vendet në zhvillim, sipas udhëzuesit të prodhuar nga GIZ .
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65  Ligji nr.  12 5 / 2013 ndryhsuar me ligjin nr .88 / 2014 dhe ligjin nr.77/2015 Pwr koncensionet dhe partneritetin publik privat 
66  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2017). Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste 
Management



Incenerimi i mbetjeve si qasje vendore 47

Di
sk

uti
m

i m
bi

 ra
sti

n
Kostot e incenerimit të mbetjeve në vendet e industrializuara dhe vendet në zhvillim sipas një orientmi të përafërt  

150’000 t/v  

Kostot kapitale 
për ton mbetjet 
të trajtuar 

Kostot O&M 
në ton  

Kostot totale në 
ton 

Të ardhurat nga 
shitja e energjisë 
në ton  

Kostot për tu 
mbuluar nga të 
ardhura të tjera 
(gate fee) 

Kostot bazë në 
vendet e BE  
(sisteme të 
avancuara me dy 
linja furre) 

135 – 185 
milionë EUR 80 – 115 EUR/t 180 EUR/t 260 – 295 EUR/t 

60 EUR/t (ngrohje 
dhe elektricitet) 27 
EUR/t (elektricitet) 

200 - 235 EUR/t 

Kostot bazë në 
vendet në (sisteme 
bazike me 1 linjë 
furre) 

30 – 75 
milionë EUR 22 – 55 EUR/t 20 – 35 EUR/t 42 – 90 EUR/t 2 - 10 EUR/t 

(elektricitet) 40 - 80 EUR/t 

Bazuar në të dhënat më lart, instalimi i një impianti MpE në një Qark si Tirana, do të kërkonte një sasi 
mbetjesh jo më të vogël se 150.000 ton në vit mbetje me fuqi të pranueshme kalorifike, e cila rezulton një një 
kërkesë financimi ndërmjet 6 milionë – 12 milionë Euro. Në rast të një shembulli konkret për instalimin e një 
impianti me kërkesë ditore prej 920 ton dhe kërkesë vjetore 335.800 tonë, nevoja për financim pas shitjes së 
energjisë është ndërmjet 13,5 – 26,8 milionë Euro në vit.

Aktualisht në Shqipëri sipas të dhënave nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sektori i menaxhimit 
të mbëtjeve financohet në masën 32 milionë Euro në vit (viti 2016) për të gjitha shërbimet duke përfshirë 
grumbullim, transferim dhe trajtim. Kjo shifër shpenzohet për një shërbim i cili mbulohet me tarifë vetëm në 
masën 34% të shpenzimeve.

Nga një analizë e shpejtë, vetëm instalimi i një MpE në Qarkun e Tiranës, do të duhej të shpenzohej gjysma e 
buxhetit të vendit vetëm për operimin e këtij impianti. 
Por, duke marrë parasysh ekzistencën e së paku 5 instalimeve të tjera ekzistuse ose të pritshme, të cilat janë 
Lendfillet e Bajkaj, Korcës, Vlorës, Beratit dhe Bushatit dhe Inceneratorët e Elbasanit dhe Fierit, nevoja për 
mbulim të kostove bëhet disa fish më e lartë.

Në Shqipëri nuk ka përvojë me teknologjitë e incenerimit dhe në rastet e furrave të djegies përvoja me cilësinë 
e punë së arritur në to nuk flet për sukses. 
Impiantet që kanë funksionuar në Shqipëri janë të para viteve 90 dhe teknologjia e përdorur atje është shumë 
më e prapambetur se ajo e impianteve MpE. 
Në universitetet shqiptare nuk ka specializim për këtë lloj teknologjie dhe inxhinierët e rinj nuk kualifikohen 
në këtë nivel trajtimi nga ana praktike.
Rreziku i aksidentit industrial mbetet shumë i lartë në kushtet e mungesës së këtij stafi dhe sidomos të 
inspektorëve të kontrollit të cilësisë së operimit.

6
Impiantet MpE kërkojnë staf të kualifikuar në disa disiplina. Puna me energjinë, gazin, nxehtësinë apo 
avullin është e sofistikuar dhe mirëmbajtja e këtyre impianteve kërkon staf shumë të kualifikuar.

Di
sk

uti
m

i m
bi

 ra
sti

n Në Shqipëri nuk ka përvojë me teknologjitë e incenerimit dhe në rastet e furrave të djegies përvoja me cilësinë 
e punë së arritur në to nuk flet për sukses. 
Impiantet që kanë funksionuar në Shqipëri janë të para viteve 90 dhe teknologjia e përdorur atje është shumë 
më e prapambetur se ajo e impianteve MpE. 
Ne universitetet shqiptare nuk ka specializim për këtë lloj teknologjie dhe inxhinierët e rinj nuk kualifikohen 
në këtë nivel trajtimi nga ana praktike.
Rreziku i aksidentit industrial mbetet shumë i lartë në kushtet e mungesës së këtij stafi dhe sidomos të 
inspektorëve të kontrollit të cilësisë së operimit.
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5.1 Incenerimi i mbetjeve në Tiranë – analizë e fokusuar e studimit të fizibilitetit
Në gusht 2017 sipas një procedure prokurimi me ofertë të pakërkuar, Ministria e Mjedisit shpalli fitues “Integrated 
Energy” B.V dhe nënshkroi kontratën ‘’Për ndërtim landfilli, inceneratori dhe rehabilitim i venddepozitimeve ekzistuese 
Tiranë dhe prodhimin e energjise elektrike” për një periudhë koncensionare 30 vjecare.

Objekti i koncensionit është dhënia nga Autoriteti Kontraktues, i autorizuar nga legjislacioni në fuqi i jep Koncesionarit, 
me koncesion të formes BOT (ndertim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të 
Kontratës së Koncesionit), financimin, projektimin, rehabilitimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, operimin 
dhe mirëmbajtjen e Veprave dhe Veprave Plotësuese për Mbetjet e Qarkut Tiranë, si dhe prodhimin e energjisë 
efektrike, për periudhen e koncesionit 30 vjecare si dhe transferimin e tij në përfundim të Kontratës nga Koncesionari 
tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj Kontrate. 

Projekti do të përfshijë Veprat e mëposhtëme:
1. Kapsulimi i Venddepozitimit Ekzistues (Sharra), LOT A;
2. lmpianti i Perpunimit te Ujrave të Ndotura, LOT E;
3. lmpianti i Diferencimit të Mbetjeve, LOT D;
4. Venddepozitimi i Mbetjeve të Ngurta Urbane, LOT B;
5. lmpianti i Përpunimit të Mbetjeve, LOT C;
6. Nënstacioni Elektrik, LOT I;
7. Venddepozitimi i Hireve, LOT F;
8. Venddepozitimi i Mbetjeve lnerte, LOT G dhe H.

Nga studimi i fizibilitetit të paraqitur nga kompania paraqitet analiza teknike, ndërtimore dhe operative, sociale dhe 
mjedisore, ekonomike dhe financiare, dhe aspekte të tjera e zbatimit të projektit të paraqitur.

Nga ky studim do të analizojmë më tej qëdrueshmërinë e veprës së paraqitur kundrejt aspekteve ekonomike, sociale 
dhe mjedisore duke marrë për bazë analizën e mësipërme dhe kushtet e tjera specifike, në të cilën ndodhet sot 
rajoni i mbuluar me shërbim nga kjo vepër. Diskutimet ndërmerren në nivel faktesh duke u përpjekur të mos dilet në 
përfundime direkte, në mënyrë që mundësia për diskutim të mëtejshëm mbi qëndrueshmërinë e veprës të mund të 
zhvillohet sa më e paanëshme të jetë e mundur.
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69 http://open.data.al/opencorporate/agreements/StudimFizibiliteti.pdf raporti i plotë i fizibilitetit i siguruar në sajë të korrespondencës 
me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë gjendet i printuar në zyrën e qendrës EDEN

3.PËRSHKRIMI KONSTRUKTIV, FUNKSIONAL DHE TEKNIK I Z.T.M.T
3.3 Funksionimi i Z.T.M.T* në bazë të 
tipeve të ndryshme të mbetjeve që 
trajtohen 
Impianti i trajtimit është planifikuar 
të pranojë të gjithë mbetjet inerte 
dhe urbane me prejardhje nga qarku i 
Tiranës.
Z.T.M.T. është projektuar për të pritur 
dhe trajtuar nga 550 në 800 ton / ditë 
mbeturina në fillim të operimit (Viti i 1) 
dhe është në gjendje të pranojë sasi më 
të lartë nëse është e nevojshme brenda 
kohëzgjatjes së koncesionit dhe në rast 
të një rritje të prodhimit të mbetjeve në 
qarkun e Tiranës.

* Zona e Trajtimit të mbetjeve, Tiranë 
(ZTMT)
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Mbledhja e të gjitha mbetjeve nga Qarku i Tiranës është e 
pamundur nga ana infrastrukturore/financiare pasi Bashkitë 
Rrogozhinë dhe Kavajë janë në një distancë mbi 50 km larg nga 
impianti. 
Dihet se për çdo 25 km distancë duhet të ngrihet një stacion 
transferimi në mënyrë që kostot të mbahen të përballueshme. 
Nësë bëjmë një llogari të përgjithshme kostot e Kavajës për 
menaxhimin e mbetjeve me incenerator do të varionin si vijon:
Kosto aktuale operacionale ~20 milionë lekë
Kosto aktuale + transferim ~30 milionë lekë
Kosto aktuale + transferim + incenerim ~90 milionë lekë
Kjo tregon një rritje të kostos aktuale me 4-5 herë.

Njësitë Vorë dhe Kamëz, të cilat ndodhen respektivisht 16 dhe 
10 km larg, duhet të paraqesin interesin e tyre për trajtimin e 
mbetjeve në këtë impiant, duke marrë parasysh distancën dhe 
koston, bazuar në aftësitë e tyre përballuese financiare.

Dhe në rast të ngritjes së një skeme grumbullimi, sasia totale e 
mbetjes së djegshme e llogaritur më lart do të ishte rreth 580 
ton/ditë.
Në këto kushte e gjithë mbetja e gjeneruar në Qark do të duhet 
të vinte në incenerator, duke detyruar të gjitha format e tjera të 
menaxhimt të pushojnë së ekzistuari për 30 vite.

Aktualisht nuk ka asnjë skemë të instaluar për transferimin 
e mbetjeve nga njësitë Rrogozhinë, Kavajë, Vorë dhe Kamëz. 
Ndërkohë që Bashkia Rrogozhinë është planifikuar si pjesë e 
zonës së mbetjeve të inceneratorit të Elbasanit.

Sipas studimit të fizibilietit Re
f.

Diskutime

2. ANALIZA TEKNIKE

2.7.1 Qasja e qëndrueshme
Zgjidhja më e mirë për menaxhimin e 
integruar të MNU për qytetin e Tiranës, 
pra, do të jetë ajo që është:
-E qëndrueshme Shoqërisht: aktorët 
lokalë dhe komunitetet duhet të 
përfitojnë nga projekti:
-Teknikisht i qëndrueshëm: ndërtimi 
dhe menaxhimi i zgjidhjeve të zbatuara 
do të shpërndajë performancën lokale 
mjedisore të kërkuar(p.sh. cilësinë e 
ajrit, cilësinë e ujit) dhe materialisht 
të kontribuojnë në qëllime më të 
mëdha të mjedisit (p.sh. rekuperimin e 
materialeve, reduktimin e emetimeve të 
gazrave serë);

f.3
5

Sipas të gjitha analizave zgjidhja më ë mirë dhe më pak e 
kushtueshme e menaxhimit të mbetjeve është ajo e parandalimit, 
ripërdorimit dhe riciklimit. 
Veç të tjerash ky përfundim duhet të jepet nga një plan 
alternativash për trajtimin e integruar të mbetjeve për zgjidhjet 
më të mira ku zgjidhja më e qëndrueshme mjedisore mund të 
ishte më e mbështetur.
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Mbetjet bashkiake do ti nënshtrohen 
një paraselektimi manual përmes të cilit 
operatorët do të largojnë materialet 
metalike, për tu dërguar në riciklim, si 
dhe mbetjet vëllimore: dyshek, goma 
etj.
Materialet ferroze do të shkojnë për 
riciklim, ndërkohë mbetjet vëllimore do 
të dërgohen në sektorin e mbetjeve jo 
të rrezikshme të venddepozitimit (Lot B).
Mbetjet e ngurta urbane të 
paratrajtuara më tej do të dërgohen në 
një sektor selektimi të përshkruar me 
detaje në paragrafet e mëposhtëm.
Impianti i trajtimit do të ketë selektim 
mekanik dhe manual dhe do të jetë në 
gjëndje të selektojë materialet metalike 
dhe jo metalike si edhe parashikon 
selektimin manual të qelqit, plastikës, 
letrës dhe aluminit, dhe të gjitha këto 
materiale do të dërgohen në riciklim.
Mbetjet që ngelen do të vazhdojnë në 
linjën e procesit duke kaluar në sektorin 
e sitosjes, i cili do të jetë në gjëndje që 
të ndajë materialin më të madhe se 
60mm të quajtur mbetje e thatë nga 
materiali më i vogël se 60mm, zakonisht 
i përbërë nga mbetje organike e lagësht.
Materiali me përmasa të vogla do të 
shkojë në venddepozitim pas një procesi 
stabilizimi. Ai është një mbetje jo e 
rrezikshme dhe do të shkojë në Lot B.
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Nga studimi nuk është e qartë për çfarë sasish paraselektimi 
bëhet fjalë.
Duke qenë se grumbullimi i mbetjeve në të gjitha bashkitë nuk 
është i ndarë në burim, gjasat që materiali të vlejë për riciklim 
është pothuaj zero.
I vetmi material i seleksionueshëm është metali.

Në studim nuk paraqitet asnjë informacion nësë nëpër bashki do 
të ngrihen skema të grumbullimit të veçuar të mbetjeve, kush i 
ngren dhe kush i financon dhe pse.

Studimi nuk paraqet asnjë metodologji sesi do të trajtohet skema 
e grumbullimit nga grumbulluesit jo formalë, të cilët e heqin 
pothuaj të gjithë mbetjen e thatë e të riciklueshme nga koshat 
e grumbullimit në çdo qytet, duke ulur sasinë dhe shmangur 
materialin e vlefshëm.

Depozitimi i mbetjeve si organike do të jetë miks me shumë 
materiale të tjera duke e bërë mbetjen të njëjtë me miksen e cila 
kërkon trajtim tjetër. 
Mungesa e një skeme tërheqje të veçuar për mbetjen organike e 
bën të vështirë këtë ndarje.

Grumbullimi i mbetjes inerte dhe depozitimi i saj është 
praktikë jo e pëlqyer, pasi në trajtimin e integruar ky material 
konsiderohet si i vlefshëm për ripërdorim në drejtime të tjera. 
Depozitimi i tij mund të konsiderohet si investim urban dhe 
tjetërsim përfundimtar të tokës.

3.4.1 Zgjedhja teknologjike për 
trajtimin e mbetjeve
Sasia totale e MNU të trajtuara nga 
imipanti në të katërta linjat do të jete 
rreth 920 t/ditë.

fq
. 4

7

Kjo sasi është pothuaj e pamundur për tu siguruar për arsyet e 
paraqitura më lart.
Kjo sasi e detyron të gjithë Qarkun të mos ngrejë skema të 
tjera për menaxhimin e mbetjeve duke ndaluar veprimtarinë 
ricikluese.
Kjo sasi ndërhyn në përmbushjen e targetave të vendosura nga 
Strategjia Kombëtare e Mbetjeve dhe VKM teknike për mbetjet 
duke i bërë të pazbatueshme.

3.4.2 Përshkrimi i operimit
Sistemi i pastrimit të tymrave do të 
funksionojë konform standardeve 
dhe Direktives CE 76/2000 dhe është 
në linjë me standardet më të mira 
ndërkombëtare. Ajo ka një DeNOx SNCR, 
në përputhje me standardete BE, për 
të garantuar limitin prej 200 mg/m3 të 
NOx në shkarkim.
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Ky propozim deklarativ nuk propozohet me zgjidhjen teknike 
përkatëse të shprehur në raport.
Sipas kuadri ligjor në fuqi, kompanitë vetë-monitorojnë, por 
është inspektoriati ai që analizon dhe çertifikon me anë të 
inspektimit nësë raporti është i vertetë. 
Edhe nëse teknologjia është e nivelit të lartë, inspektimi dhe 
kontrolli i saj është i pamundur në kushtet e mungesës në vend të 
inspektorëve të çertifikuar në IPPC (Kontrollin dhe Parandalimin e 
Integruar të Ndotjes).

Në Shqipëri sistemi i monitorimit të ndotjes PRTR - Regjistri 
i Shkarkimeve dhe të Transferimit të Ndotësve-është akoma 
në fillesat e veta me vetëm një kompani që deklaron sipas 
Direktivës. 
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Nëpërmjet menaxhimit të duhur të 
sasisë dhe tipologjisë së zonës së 
diegies, është e mundur të garantohet 
respektimi i parametrave të emetimit të 
CO dhe NOx të kërkuara nga normativat 
aktuale.
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Arsyetimi është njëlloj si më lart

3.6.2 Procesi i selektimit
Përveç kësaj linje, operatorë të tjerë 
manualë do të selektojnë materialet e 
letrës, plastikës dhe qelqit.
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Si më lart, në mungesë të një sistemi të ndarjes në burim, ndarja 
e letrës, plastikës dhe qelqit është e pamundur ose e pavlerë.

Këto materiale duhet të grumbullohen në gjendje të pastër dhe 
të pa ndotur në mënyrë që të ruajnë vlerën e lëndës për riciklim.

Përveç kësaj studimi nuk tregon me shifra apo në mënyrë të 
përgjithshme sesa mund të jetë sasia e mbetjes që ndahet në 
sistemin manual.

4.ANALIZA SOCIALE DHE MJEDISORE

4.1 Kontributi ndaj mbrojtjes së klimes
Projekti ka për qëllim për të zvogëluar 
volumin e MNU që do të depozitohen 
në të ardhmen në venddepozitim, 
stabilizimin e mbetjeve dhe rritjen e 
normës së riciklimit në përputhje me 
nivelin e synuar të targetit të normës 
në % e rigjenerimit dhe riciklimit, siç 
është përcaktuar në Planin Kombëtar të 
Menaxhimit të Mbetjeve.
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Projekti në vetvete është i fokusuar tek hallka e katërt e 
hierarkisë së mbetjeve, duke kapëcyer parandalimin, ripërdorimin 
dhe riciklimin.
Projekti nuk mund të përmbushë në të njëjtën kohë targetat e 
riciklimit (psh. sipas VKM Nr. 177, datë 6.3.2012 “Për ambalazhet 
dhe mbetjet e tyre” [...] b) Jo më vonë se data 31 dhjetor 2019: 
[...] ii) riciklon 55-80% të peshës së ambalazheve; iii) riciklon, 
sipas llojit të materialit të mbetjes së ambalazhit:  60% të qelqit; 
60% të letrës dhe kartonit; 50% të metalit; 22,5% të plastikës, 
duke llogaritur vetëm atë që riciklohet përsëri në plastikë; 15% të 
drurit.), për arsye të përmendura dhe më lart që kanë të bëjnë 
me ndarjen në burim dhe grumbullimin e veçuar.

Bashkitë e Qarkut mundet të arrijë këto targeta nëse vendosin të 
ndajnë mbetjet në burim në 4 kosha sipas strategjisë në fuqi për 
mbetjet organike, të thata, bateritë dhe qelqin dhe ti riciklojnë 
materialet.
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4.3.1 Ujrat sipërfaqësore
4.3.2 Ujrat nëntokësorë
Për shkak të karakteristikave gjeologjike 
të zonës ku depozitat argjilore 
janë kryesisht të pranishme, ujërat 
nëntokësore janë raportuar të jenë 
të pakta dhe të mos përdoren për 
qëllime njerëzore. Në çdo rast një 
studim i detajuar hidrogjeologjik duhet 
të kryhet në fazat e projektimit të 
mëvonshëm
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Ndikimet e mundshme e paraqitura në studim janë plotësisht 
të mundshme dhe për parandalimin e tyre nevojitet më shumë 
informacion dhe analizë më e qartë e cila mund të çojë në masat 
konkrete për parandalimin e tyre.

Vetë studimi përcakton se kjo analizë është e nevojshme dhe 
sugjeron pa thënë nëse do të ndërmerret një e tillë ose nëse 
ndërmerret dhe rezulton dhe impianti duhej ndërtuar diku tjetër, 
do të jetë shumë vonë për një masë të tillë.

Parandalimi dhe mbrojtja e mjedisit nga ndotja është thjesht në 
nivelin e deklaratës.

Në mungesë të një VNM për impiantin vetë përcaktimi i vendit 
dhe metodës si një të vetme janë të pamjaftueshme për të 
përcaktuar nëse zgjedhja dhe zgjidhja janë të mjaftueshme.

4.4 Cilësia e ajrit

Si rezultat i zbatimit të projektit, cilësia e 
ajrit në këtë zonë mund të preket nga:
• Emisionet e operacioneve të ndërtimit 
në mjedis, sidomos nga brezi i pluhurit;
• Lëshimi i gazit të djegies nga 
termovalorizatori, grimca me 
granulometri të madhësive të 
ndryshme; dhe gazeve të tjera acid - HCl, 
HF, HBR, HI, SO2, NOx; metalet e rënda 
- Hg, Cd, TL, As, Pb, Zn, Ni, Sb, Se, Sn; 
Komponimet e karbonit - CO, VOC, PCDD 
/ PCDF, PCB, PAH.
• Depozitimi i mbetjeve organike në 
venddepozitime, karakterizohet nga një 
proces i çlirimit të erës së pakëndshme, 
biogazit gjatë procesit të dekompozimit 
dhe gazrave nga sistemi trajtimit të 
ujrave të ndotur;
• gazrat e landfill, duke përfshirë sulfurin 
e hidrogjenit, metanol, monoksidin e 
karbonit, amoniaku dhe azotin;
• gazeve të prodhuara nga sistemi i 
trajtimit të ujrave të ndotur, të cilat janë 
komponime organike të paqëndrueshme 
të metanit;
• Teknika e depozitimit të hirit në 
modulin përkatës mund të shkaktojë 
përhapjen e pluhurave me metale të 
rënda.

Rreziku i ndikimeve të mundshme 
mund të zbuten dhe të kontrollohen 
me procedurat e duhura operative dhe 
monitorimin e mjedisit. Këto ndikime të 
mundshme në përgjithësi janë shumë të 
ulëta në impiantet moderne të trajtimit 
të mbeturinave.
mund të zbuten dhe të kontrollohen 
me procedurat e duhura operative dhe 
monitorimin e mjedisit. Këto ndikime të 
mundshme në përgjithësi janë shumë të 
ulëta në impiantet moderne të trajtimit 
të mbeturinave. të mbeturinave.
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4.8.1 Ndikimet sociale dhe ekonomike
Ndikimet e mundshme negative të 
impiantit në mjedisin social lidhen para 
së gjithash me shkarkimet në ajër dhe 
ujëra
Megjithatë ndikimi në mjedisin social-
ekonomik ka më shumë gjasa të jetë 
pozitiv. Para së gjithash ndërtimi dhe 
funksionimi i instalimit përfundimisht 
do të zgjidhë problemin e trajtimit të 
mbetjeve urbane, jo vetëm për qytetin, 
por edhe për zonat përreth.
Ndër ndikimet e mundshme pozitive të 
projektit në mjedisin socio-ekonomik 
renditen krijimi i vendeve të reja të 
punës për ndërtimin dhe funksionimin 
e impiantit, së bashku me të ardhurat 
shtesë dhe taksat që shkojnë në 
shërbim të ekonomisë sociale.
Edhe pse ajo pritet të marrë masat e 
duhura për të zbutur ndikimet e sociale 
dhe mjedisore, bizneset dhe familjet që 
janë brenda një rreze të caktuar ngjitur 
me impiantin do të ndikohen nga 
ndërtimi dhe funksionimi i saj dhe do të 
përpiqen të zhvendosen.

• Shpenzimet e pagave për rreth 27 të 
punësuar në vitin e dytë të funksionimit
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Në këtë seksion përmenden një sërë dobish të kësaj ndërhyrje 
dhe pse ajo është zjgidhja më pak e preferuar nga vetë Direktiva 
e BE. Në këtë projekt do të përfshihen impianti i trajtimit të 
mbetjeve me incenerim për prodhim energjie, landfill i mbetjeve 
organike dhe më veçanërisht landfill për hirin toksik të djegies.

Këto tre teknologji janë më pak të preferuarat pikërisht sepse 
janë më ndotëset dhe përdorimi i tyre nuk mund të konsiderohet 
si pozitive.

Deklarimi se projekti do të zgjidhë problemin për të gjithë rajonin 
është i pasaktë për arsyet e përmendura më lart.

Në raport deklarohet se disa nga bizneset dhe familjet në një 
rreze të caktuar - pa ditur pse saktësisht dhe sa do të jetë rrezja 
– do duhet të zhvendosen. Nuk dihet nëse janë identifikuar këto 
biznese dhe familje dhe a janë njoftuar për këtë ndërhyrje dhe a 
janë dakort me këtë.

Në raport jepet si aspekt pozitive krijimi i vendeve të reja 
të punës, por më pas në analizën financiare numri i të 
punësuarve deklarohet në vetëm 27. Në dukje kjo shifër mund 
të konsiderohet shumë e ulët krahasuar me p.sh. formalizimin 
dhe ngritjen e një skeme grumbullimi në qytet, ndarje mekanike 
dhe punë të tjera me ricikluesit informal aktual dhe industrinë e 
riciklimit. Ky punësim me gjasë do të lërë pa të ardhura së pari 
grumbulluesit në Sharrë, të cilët vlerësohen rreth 200 në ditë nga 
Bashkia Tiranë.

Forma aktuale e grumbullimit të veçuar të mbetjeve në kazanët 
bashkiak nga grumbulluesit jo formalë do të duhet të pushojë së 
ekzistuari dhe një numër shumë i madh grumbulluesish parësor 
dhe dytësor dhe përpunuesish të materialeve të grumbulluara do 
të duhet të gjejnë punë tjetër për të siguruar të ardhura.
Sipas shoqatës së ricikluesve vetëm në rajonin e Tiranës rreth 
1.200 familje, shumica e tyre nga komuniteti rom, janë të 
vetëpunësuara si grumbullues individualë.                                                                                                                                                                                                                                                                                             70

70 Lufta e Bashkisë Tiranë për kontrollin e plehrave fsheh interesa private 8.8.2016 
https://www.reporter.al/lufta-e-bashkise-tirane-per-kontrollin-e-plehrave-fsheh-interesa-private/
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4.8.2 Angazhimi I grupeve të interesit
Kundërshtimi i banorëve rezidencialë 
apo jo rezidencialë pritet të ketë 
një efekt të rëndësishëm dhe duhet 
të adresohen në hapat e parë të 
propozimit.
•	Ky efekt është pranuar të jetë i 

përkohshëm në fazat e para të 
propozimit, gjatë ndërtimit dhe 
specifikisht gjatë periudhës së parë 
të operimit.

•	Ndër masat më efektive për 
reduktimin e kundërshtimit 
nga komunitetet lokale është 
identifikimi i aktorëve që mund të 
influencohen direkt ose indirekt, ata 
që kundërshtojnë apo mbështesin 
projektin dhe adresimin e tyre me 
transparencë dhe komunikim, si dhe 
kompensimin eventual, duke trajtuar 
probleme sociale ose ekonomike 
të cilat nuk janë të lidhura 
domosdoshmërisht me projektin e 
propozuar.

•	Është e rëndësishme që komuniteti 
pranë vendit dhe banorët e qytetit 
të Tiranës janë dëgjuar dhe duhet të 
trajtohet si palë përfituese. Punësimi 
i fuqisë punëtore nga zona përreth 
gjatë ndërtimit dhe funksionimit 
të impiantit mund të jetë një masë 
efektive për të siguruar suportin e 
tyre.

•	Mbështetja dhe besimi i 
komuniteteve lokale kërkon njohuri 
dhe ndjeshmëri ndaj grupeve të 
caktuara të interesit, përfshirja e 
tyre në procedurat e monitorimit 
dhe zbatimit të projektit, është 
thelbësore.
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E gjithë kjo pjesë ka nevojë për një mendim të drejtpërdrejtë të 
komunitetit të prekur dhe të trajtuar në këtë mënyrë. 

Disa nga çështjet për diskutim që dalin nga leximi kësaj pjese 
dhe detyrimet ligjore në lidhje me pjesëmarrjen qytetare në 
konsultim:

1. Të gjithë banorët e Qarkut Tiranë duhet të ishin 
konsultuar me ndërtimin e këtij impianti, jo vetëm 
banorët e prekur direkt. Pagesa për tarifën për shkak 
të zgjidhjes së miratuar do të prekë të gjithë banorët e 
Qarkut pa përjashtim.

2. Ndikimi në cilësinë e mjedisit dhe jetës së banorëve të 
prekur direkt nuk mund të jetë i përkohshëm. Impianti 
nuk është investim rehabilitimi, por instalimi dhe operimi 
i një impianti me rrezik shumë të lartë ndotje. Ndotja 
direkte dhe rreziku i një ndotje nga aksidenti industrial 
do të jetë i mundshëm për së paku 30 vite nga impianti 
dhe për më shumë se 100 vite nga lendfillet përkatëse, 
sidomos nga lendfilli i hirit toksik.

3. Punësimi i fuqisë punëtore për të shmangur 
kundërshtimet nuk është formë kompensimi i njohur 
me ligj. Veç kësaj në këto impiante duhet të punësohet 
specialistë shumë të kualifikuar, të cilët nuk gjenden në 
Shqipëri dhe aq më pak në zonën e ndërtimit të projektit.

4. Kompensimi i disa individëve apo grupeve të caktuara 
për një rrezik ndotje në shkallë të gjerë apo për një 
investim me ndikim në jetën e rreth 750.000 banorëve 
nuk është zgjidhje ligjore.

4.9 Peisazhi dhe vlerat vizuale
Ndërtimi i Z.T.M.T do të gjenerojë një 
ndikim të pakthyeshëm të peizazhit 
brenda zonës së planifikuar. Ndërtimi 
i impiantit do të ndryshojë aspektet 
vizuale të zonës e cila tani është e 
natyrshme dhe ka një destinacion 
bujqësor.
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Raporti konsideron se zona ka një destinacion bujqësor. Kësisoj 
ndërhyrja do të tjetërsojë direkt një tokë të vlefshme bujqësore 
në një vend me të ardhurat kryesore nga bujqësia.
Në mungesë të VNM përkatëse, ku mund të jepeshin alternativa 
të ndryshme, prishja e peizazhit mbetet e vetmja zgjidhje e 
popozuar.
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4.10 Shëndeti dhe siguria publike
Megjithatë, mungesa e funksionimit të 
duhur të impianteve të tilla mund të 
shkaktojnë ndikime mjedisore për shkak 
të emetimit pluhurave, lëngjeve apo 
gazeve. Për të shmangur këto impianti 
do të operojë sipas procedurave strikte 
dhe të kontrolluara me monitorim të 
vazhdueshëm të mjedisit
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Ashtu si më lart, forma deklarative se duke punuar me 
përgjegjshmëri do të shmanget ndotja është e pamjaftueshme 
për nje impiant me rrezikshmëri të lartë si inceneratori dhe 
veçanërisht lendfilli i mbetjeve toksike të hirit.

6. ANALIZA EKONOMIKE DHE FINANCIARE

6.1 Supozimet Sasiore
Supozimet janë në bazë të propozimit 
teknik, të dhënat ekonomike që lidhen 
me kostot e investimit dhe operative të 
llogaritura në bazë të propozimit teknik, 
dhe në bazë të volumit të mbetjeve që 
do të trajtohen në impiant.
Sipas një vlerësimi paraprak, zhvilluesi 
pret për të trajtuar një volum prej 550-
800 ton mbeturina në ditë, ekuivalente 
me një shumë maksimale prej 292.000 
ton të mbeturinave urbane në vit. Këto 
mbetje do të gjenerohen nga qarku i 
Tiranës
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Sasia e mbetjeve të projektuara për trajtim përbën pothuaj të 
gjithë sasinë mikse të mbetjeve të të gjithë Qarkut.
Përveç arsyeve të përmendura më lart, ndikimi në hirearkinë e 
mbetjeve dhe dekurajimi i formave të parandalimit dhe riciklimit 
të mbetjeve do të jetë i drejpërdrejtë duke ndaluar veprimtaritë 
aktuale dhe dekurajuar çdo formë tjetër respektimi të hierarkisë.
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Bashkitë të cilat do të jenë pjesë e 
projektit, do të depozitojnë mbetjet në 
këtë impiant dhe do të paguajnë vlerën 
e përllogaritur prej 29.05 euro për ton 
mbetje e cila do të depozitohet.

Kryesisht mbetjet që do të depozitohen 
do jenë prodhim i banorëve të Bashkisë 
Tiranë. 

Duke qënë të vetëdijshëm në lidhje 
me buxhetet respektive të Bashkisë së 
Tiranës, Bashkisë së Vorës, Bashkisë 
së Kavajës dhe Bashkisë së Kamzës, 
është parë e arsyeshme që këto katër 
institucione, por kryesisht Bashkia 
Tiranë, të subvencionohen nga shteti për 
përballimin e kostove të depozitimit të 
mbetjet në impjant me qëllim realizimin 
e një trajtimi tërësisht mjedisor të tyre.

Vlerat e sipërcituara janë llogaritur mbi 
bazë të tonazhit ditor të depozituar në 
impjant prej 700 ton/ditë. Përkatësisht 
700ton/ditë x 365 dite x 29.05 euro/ton 
= 7.422.275 euro në vit pa TVSH
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Në analizën financiare raporti lë të kuptohet se e ka konsideruar 
faktin se mbetjet nga i gjithë Qarku nuk mund të mbërrijnë në 
impiant.

Fokusi tek mbetjet e qytetit të Tiranës vetëm, do të sjellë një sërë 
problemesh, por ato më me rëndësi janë:
•	Tirana gjeneron rreth 600 ton mbetje në ditë, sipas përbërjes 

së paraqitur më lart në këtë raport. Kjo sasi nuk mjafton 
për të mbajtur në punë impiantin i cili kërkon jo më pak se 
700 ton në ditë apo qoftë 550 ton në ditë sipas kontratës 
koncensionare.

•	Kompania EcoTirana e cila ka investuar 2,5 milionë Euro për ti 
shërbyer rreth 200.000 banorëve me një plan për të tërhequr 
rreth 200.000 ton mbetje në vit, do të duhet të pushojë së 
ekzistuari ose të bëhet pjesë e impiantit.

•	Veprimtari të tjera të mundshme si ndarja në burim, edukimi 
përmes ripërdorimit, riciklimit, “upscaling” ripërdorimit të 
mbetjeve, do të jenë të pavlefshme pasi rezultati i tyre është i 
paracaktuar, incenerim.

Raporti e pranon analizën e paraqitur në këtë raport, se Bashkitë 
e kanë të pamundur ta përballojnë këtë zgjidhje. Vetë Raporti 
po ashtu dhe kontrata e kanë parashikuar subvencionimin nga 
qeveria qendrore. Megjithatë vetë qeveria qendrore nuk zotëron 
fonde për mbështejen e kësaj skeme dhe ka një fond pothuaj 
zero lek për mbështetjen e investimeve në impiantet e trajtimit 
në PBA-Projekt Buxhet Afatmesëm aktual.

Tarifa e nxjerrë nga analiza dhe vendosur në kontratë është më 
e ulët se impiantet e ngjashme në botë, siç dhe paraqitet më 
lart. Kjo tarifë me gjasë nuk mund të mbulojë operimin sipas 
standardeve të BE të impiantit dhe veç kësaj të mirëmbajtjes 
së lendfillit për mbetjet organike dhe të hirit, si dhe impiantin e 
trajtimit të leksiviateve (lëngjeve që dalin nga venddepozitimi) 
dhe mbylljen e venddepozitimit të Sharrës.

Banorët e Tiranës paguajnë sot një tarifë fikse sipas zonave të 
banimit A, B dhe C, tarifat vjetore të pastrimit respektivisht 5000, 
2000 dhe 1000 lek në vit dhe për bizneset nga 3. 500 deri në 
450.000 lekë në vit. në mënyrë të përmbledhur totali i tarifës së 
grumbulluar nga familjarët për vitin 2016 është 680 milionë lekë 
(~5,2 milionë Euro) dhe nga subjektet e biznesit ~930 milionë lekë 
(~7,2 milionë Euro), së bashku 12.5 milionë euro në vit.    Tarifa 
për trajtimin e mbetjeve prej 29 Eurosh e pa ndryshueshme në 
zbritje për 30 vite do t’i shpërndahet këtyre tarif-paguesish sipas 
një rregulli akoma të paqartë. Sidoqoftë barra shtesë do të jetë 
jo më pak se 7.5 milionë Euro në vit.  Kësisoj detyrimi vjetor i 
bashkisë Tiranë për të menaxhuar mbetjet do të jetë pothuaj 
dyfish në vit, në kundërshtim me politikate e qeverisjes së mirë 
për të ulur barrën e detyrimeve të qytetarëve përmes menaxhimit 
efektiv dhe eficient.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          67

67 Programi buxhetor  afatmesem 2018-2020  http://www.tirana.al/wp-content/uploads/2018/01/Relacioni-i-PBA-2018-2020.pdf
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Veç çështjeve të sipërpërmendura, ku nevoja për një analizë më të qartë se nga ku do të vijnë mbetjet dhe si do të 
respektohet hierarkia e mbetjeve e parashikuar në kuadrin rregullator dhe ligjor në vend, në kontratën koncensionare 
evidentohen akoma më shumë aspekte, ku në veçanti jepen më poshtë 2 prej tyre.

SIPAS KONTRATËS KONCESIONARE

Diskutime

5. TË DREJTAT E KONCENSIONIT

5.11. Bashkëpunimi mes Entiteve Shtetërore
Autoriteti Kontraktor dhe Njësitë Vendore 
të Qarkut Tirane do të bashkëpunojnë 
në favor te kesaj Kontrate, se bashku me 
Koncesionarin me qëllim shmangien dhe 
evitimin e mbivendosjeve me këtë projekt, të 
marrëveshjeve apo inisiativave të të njëjtës 
natyrë me Projektin nga keto njësi vendore, në 
cilësinë e përfituesve.

Kjo klauzolë e kontratës nuk lejon dhe për më tepër detyron të 
gjitha njësitë vendore brenda Qarkut që të ndalojnë veprimtari të 
ngjashme me këtë projekt, që nënkupton:

•	Veprimtari riciklimi
•	Veprimtari trajtimi të mbetjeve organike si kompost 
•	Veprimtari të incenerimit
•	Veprimtari të lendfillimit sanitar

7.3 DETYRIMI PER SASI MINIMALE MBETJESH URBANE

7.3.1 Përgjatë të gjithë Kohëzgjatjes së kësaj 
kontrate Autoriteti Kontraktor nëpërmjet 
Njësive Vendore të Qarkut Tiranë, garanton 
Koncesionarin në lidhje me furnizimin e tij me 
Sasinë Minimale të Garantuar të Mbetjeve 
Urbane.

Sasia minimale e raportuar nga kompania është 550 ton në ditë, 
ndërkohë që në studimin e fizibilitetit vlerësimi ekonomik flet për 
së paku 700 ton në ditë dhe përllogaritjen sesi do të mbulohet kjo 
shumë nga qeveria qendrore dhe vendore.

7.3.2. Në rast se sasia e Mbetjeve Urbane të 
dorëzuara Koncesionarit është më pak se Sasia 
Minimale e Garantuar e Mbetjeve, atëherë 
Bashkia Tiranë do t’i paguajë Koncesionarit 
diferencën mes vleres totale të cmimit për 
Ton Mbetje Urbane për sasinë e Mbetjeve 
Urbane dorëzuar Koncesionarit si më siper dhe 
vlerës totale të Sasisë Minimale të Garantuar 
të Mbetjeve Urbane shumëzuar me cmimin 
per Ton Mbetje Urbane…

Në këtë pikë të kontratës ajo bëhet detyruese vetëm për Bashkinë 
Tiranë.

Detyrimi për sasinë miminale prej 550 ose 700 tonë në ditë 
mbetjesh, të cilat nuk mund ti gjenerojë Bashkia Tiranë, do duhet ta 
paguajë po Bashkia Tiranë e vetme. Kjo do të thotë se veç detyrimit 
të sasisë, të cilën duhet ta dërgojë me patjetër në impiant, Bashkia 
Tiranë do të duhet të paguajë para shtesë me 29 euro/ton për 30 
vite për mbetjet që as nuk i ka të gjeneruara.

Me këto kushte Bashkia Tiranë e ka të ndaluar që të parandalojë 
gjenerimin e mbetjeve, ose nëse e bën e paguan sikur ta kish 
gjeneruar duke shkelur të gjitha të drejtat e banorëve të saj për një 
mjedis më të pastër dhe shërbime me eficente nga ana financiare.

                                                                                                          68

68 https://www.reporter.al/wp-content/uploads/Kontrate-koncesionare-sharra.pdf
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6 Konsultime dhe opinione
Mendimi i banorëve në lidhje me incineratorin e Tiranës
Në kuadër të këtij projekti janë mbledhur të dhëna edhe në lidhje me mendimin e banorëve pranë vendndodhjes së 
ndërtimit të incineratorit të Tiranës. Për këtë qëllim janë anketuar 300 banorë në lidhje me çështje si transparenca 
e vendimmarrjes për ndërtimin e incineratorit, nivelin e informimit të banorëve dhe pjesëmarrja e publikut në këtë 
proces. Të dhënat janë mbledhur gjatë muajit Maj-Korrik 2018 përmes një pyetësori. Pyetësori fillimisht është pilotuar 
tek një grup banorësh dhe janë bërë modifikimet e nevojshme për t`ju përshtatur sa mirë qëllimit të anketës. Më 
pas janë trajnuar 15 intervistues në lidhje me metodologjinë dhe teknikat e administrimit të pyetësorit. Më poshtë 
prezantohet gjetjet e anketës sipas seksioneve përkatëse.

6.1 Pjesëmarrësit në studim

Në këtë anketim morën pjesë 300 banorë të zonës Sharrës, banues pranë vendndodhjes së ndërtimit të incineratorit të 
Tiranës. Të gjithë të anketuarit janë në moshë madhore (18 vjeç e sipër) dhe mosha mesatare të të gjithë të anketuarve 
është rreth 44 vjeç. Për këtë studim është përpjekur që të ruhet një përfaqësim sa më i mirë si nga ana gjinore ashtu 
edhe arsimore. Konkretisht janë intervistuar 130 femra (ose 43.3% e të gjithë të anketuarve) dhe 170 meshkuj (ose 
56.7% e të gjithë të anketuarve). 90 të anketuar (ose 30%) kanë arsim 8-9 vjeçar, 164 të anketuar (ose 54.7%) kanë 
arsim të mesëm dhe 46 të anketuar (ose 15.3%) kanë arsim të lartë. 

6.2 Informimi i banorëve mbi ndërtimin e incineratorit

Në këtë studim banorët u pyetën nëse kishin dijeni se pranë vendbanimit të tyre (Sharrë) do të ndërtohet një incinerator. 
Nga të dhënat e mbledhura rezultoi se nga 300 të anketuar 122 prej tyre (ose 40.7%) kishin ndijeni për ndërtimin e 
incineratorët, ndërsa pjesa tjetër prej 178 persona të anketuar (ose 59.3%) nuk kishin dijeni. Pra mbi gjysma e të 
anketuarve që banojnë në zonën e Sharrës nuk janë në dijeni të faktit që në zonë e tyre do të ndërtohet një incinerator. 

Gjysma e meshkujve të intervistuar nuk ishin në dijeni për ndërtimin e incineratorit, por gjysma tjetër ishte në dijeni. 
Ndërsa tek të anketuarit e gjinisë femërore, 71.5% e tyre (ose 93 femra) nuk ishin në dijeni, krahasuar me 28.5% të tyre 
(ose 37 femra) të cilat ishin në dijeni të ndërtimit të incineratorit në Tiranë.   

Banorët e Sharrës të anketuar të cilët kishin dijeni mbi ndërtimin e incineratorit pohojnë se për ndërtimin e tij janë 
informuar kryesisht nga media (televizioni) (57%) dhe nga bisedat me banorët e tjerë dhe miqtë (24.8%). Një pjesë 
më e vogël e të anketuarve deklarojnë se e kanë parë vetë ndërtimin e incineratorit (6.6%), disa janë informuar nga 
punëtorët që punojnë pranë incineratorit (3.3%) dhe disa janë informuar nga interneti (5%) dhe mediat sociale (3.3%).
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6.3 Pjesëmarrja e publikut në proces

Në qëllim tjetër i këtij studimi është që të evidentohet niveli i pjesëmarrjes së publikut në vendimin e ndërtimit të 
incineratorit. Për këtë arsye të anketuarit janë pyetur nëse kanë dijeni për organizimin e dëgjesave me publikun për 
incineratorin, nëse kanë marrë pjesë dhe kanë mundur të japin mendimin e tyre në këto dëgjesa. Nga studimi rezultoi 
se nga 300 të anketuar vetëm 8 prej tyre (ose 2.7%) pohojnë se janë bërë dëgjesa me publikun për incineratorin. Këta 8 
persona të cilët pohojnë se janë bërë dëgjesa me publikun për incineratorin janë shprehur se këtë informacion e kishin 
marrë nga televizioni (4 persona), nga bisedat me banorët dhe miqtë (3 persona) dhe nga media sociale (1 person). 

6.4 Qëndrimet e banorëve mbi incineratorin 

Ky studim përpiqet të vlerësojë edhe qëndrimet e përgjithshme të banorëve në lidhje me incineratorin si metodë për 
trajtimit të mbetjeve bashkiake të Tiranës. Rezultate tregojnë se rreth 63.7% e të anketuarve (ose 191 persona) në 
përgjithësi nuk janë dakord që mbetjet bashkiake të Tiranës të trajtohen përmes incineratorit. Arsyet për këtë qëndrim 
lidhen me mendimin se incineratori ndot ajrin me tymra dhe gazra, se shkakton ndotje dhe është i dëmshëm për 
shëndetin dhe mjedisin.

13.7% e të anketuarve (ose 41 persona) kanë një qëndrim neutral mbi këtë çështje pasi nuk kanë informacion të 
mjaftueshëm mbi teknologjinë e metodës së incineratorit.

19.3% e të anketuarve (ose 38 persona) janë dakord që mbetjet të trajtohen përmes incineratorit. Për shumicën e 
këtyre personave që janë pro metodës së incineratorit (72.5%), kjo është një metodë shumë e mirë për të eliminuar 
mbetjet. Arsye të tjera pro trajtimit të mbetjeve përmes incineratorit lidhen me mendimin se incineratori pastron ajrin 
dhe prodhon energji. 
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Për të vlerësuar nivelin e qëndrimeve pro ose kundër trajtimit të mbetjeve bashkiake të Tiranës përmes incineratorit, të 
anketuarit janë pyetur mbi një situatë hipotetike që lidhet me pjesëmarrjen në një protestë paqësore kundër ndërtimit 
të incineratorit. Nga ky studim rezultoi se rreth 65.3% e të anketuarve do t`i bashkoheshin një proteste paqësore 
kundër ndërtimit të incineratorit të Tiranës ndërsa 32% nuk do të merrnin pjesë në protestë. Më konkretisht 20% e të 
anketuarve (ose 60 persona) në mënyrë absolute nuk do t`i bashkoheshin një proteste paqësore kundër ndërtimit të 
incineratorit të Tiranës, ndërsa 12% e të anketuarve (ose 36 persona) ndoshta nuk do të merrnin pjesë. 

43.7% e të anketuarve (ose 131 persona) mendojnë se incineratori nuk do të eliminojë mbetjet, ndërsa 32.3% e të 
anketuarve (ose 97 persona) mendojnë se incineratori do të eliminojë mbetjet.

Vetëm 16.7% e të anketuarve (ose 50 persona) mendojnë se përmes incineratorit do të paguanë më pak për shërbimin 
e pastrimit dhe trajtimit të mbeturinave, ndërsa shumica e të anketuarve (52.7% ose 158 persona) nuk mendojnë 
kështu.

Në përgjithësi të anketuarit banorë në zonën e Sharrës janë të dyzuar mbi qëndrimin nëse incineratori është një 
metodë më e mirë apo jo se sa depozitimi i mbetjeve. 109 të anketuar mendojnë se incineratori është një metodë më 
e mirë dhe më mjedisore se sa depozitimi i mbetjeve, ndërsa 105 të anketuar mendojnë se nuk është kështu. 28.7% e 
të anketuarve (ose 86 persona) nuk kanë një qëndrim mbi këtë çështje pasi nuk kanë informacion.

Shumica e të anketuarve (53.7% ose 161 persona) nuk kanë informacion nëse incineratori është apo jo burim i sigurt i 
energjisë së rinovueshme. Pjesa tjetër e të anketuarve janë të dyzuar mbi këtë qëndrim. 20% e të anketuarve (ose 60 
persona) mendojnë se incineratori është burim i sigurt i energjisë së rinovueshme, kurse 26.3% (ose 79 persona) nuk 
mendojnë kështu. 
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Për shumicën e të anketuarve (46.7% ose 140 persona) incineratori do të krijojë vende pune për komunitetin, ndërsa 
për 30% e të anketuarve (ose 90 persona) ai nuk do të krijojë vende pune. Pjesa tjetër e të anketuarve (23.3% ose 70 
persona) nuk kanë ndonjë qëndrim në lidhje me këtë çështje.

Shumica e të anketuarve (42.7% ose 128 persona) nuk mendojë se incineratori do të rrisë nivelin e riciklimit në qytet, 
ndërsa pakica prej 22.7% e të anketuarve (ose 68 persona) mendojnë të kundërtën. Pjesa tjetër prej 34.7% e të 
anketuarve (ose 104 persona) nuk kanë ndonjë qëndrim mbi këtë çështje.

Pjesa dërrmuese e të anketuarve (72.3% ose 217 persona) mendojnë se incineratori është i dëmshëm për shëndetin. 
Vetëm 35 persona nga 300 të anketuar mendojnë se incineratori nuk është i dëmshëm për shëndetin (ose 11.7% e të 
anketuarve). Pjesa tjetër prej 16% e të anketuarve (ose 48 persona) nuk kanë ndonjë qëndrim mbi këtë çështje. 

Shumica e të anketuarve (56% se 168 persona) mendojnë se incineratori nuk është miqësor me mjedisin, ndërsa 26% 
e të anketuarve (ose 78 persona) mendojnë të kundërtën.

Vetëm 10 persona nga 300 të anketuar (ose 3.3%) mendojnë se incineratori nuk është shumë i kushtueshëm, ndërsa 
shumica e tyre (58% ose 174 persona) mendojnë se incineratori është shumë i kushtueshëm. Vihet re se ka gjithashtu 
një përqindje të konsiderueshme të të anketuarve (

Vetëm 25 persona nga 300 të anketuar (ose 25% e të anketuarve) mendojnë se nuk ka metoda të tjera për tu konsideruar 
përpara djegies së mbetjeve. Gjati gjysma e të anketuarve (51% ose 153 persona) mendojë se ka metoda të tjera që 
duhen marrë në konsideratë. Megjithatë ka edhe një pjesë tjetër të konsiderueshme të të anketuarve (20.7% ose 122 
persona) të cilët nuk kanjë ndonjë qëndrim apo informacion mbi këtë çështje. 
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Shumica e të anketuarve (64 5 ose 192 persona) mendojnë se incineratori ndikon në pamjen vizuale të vendit, të 
natyrës dhe të vendbanimeve në afërsi. Pjesa tjetër e të anketuare ose nuk mendojnë kështu (52 persona ose 17.3%) 
ose nuk kanë ndonjë qëndrim specifik (56 persona ose 18.7%).

Pjesa më e madhe e të anketuarve (57.3% ose 172 persona) mendojnë se incineratori do të ndikojë në uljen e çmimit 
të pronave në afërsi të tij, ndërsa pjesa tjetër e të anketuarve ose nuk mendojnë kështu (22.3% ose 67 persona) ose 
nuk kanë ndonjë qëndrim specifik mbi këtë çështje (20.3% ose 61 persona). 

6.5 Përmbledhje e gjetjeve kryesore të studimit

Rreth 60% e të anketuarve banorë afër vendndodhjes së ndërtimit të incineratorit në Tiranë nuk janë në dijeni se pranë 
zonës së tyre të banimit do të ndërtohet një incinerator. Pjesa tjetër të të anketuarve (40%) janë në dijeni të ndërtimit të 
incineratorit dhe këtë informacion e kanë marrë kryesisht përmes medias (televizionit) si dhe nga bisedat me banorët 
dhe miqtë. Nga 300 të anketuar vetëm 8 prej tyre (2.7% e të anketuarve) deklarojnë se janë bërë dëgjesa me publikun 
për incineratorin dhe këtë gjë ata e dine nga informacioni që kanë marrë përmes televizonit dhe bisedat me miqtë. Pra 
97.3% e të anketuarve nuk janë në dijeni nëse janë bërë dëgjesa me publikun për incineratorin. Si përfundim nga ky 
studim rezulton se asnjë nga banorët pranë zonës ku do të ndërtohet incineratori nuk është informuar apo ka marrë 
pjesë në ndonjë dëgjesë publike për incineratorin.

Gati gjysma e të anketuarve (46.7% ose 140 persona nga 300 në total) mendojnë se incineratori do të krijojë vende 
pune për komunitetin.  Rreth 72% e të anketuarve (217 persona nga 300 në total) mendojnë se incineratori është i 
dëmshëm për shëndetin. Vetëm rreth: a) 3% e të anketuarve (ose 10 persona nga 300 në total) mendojnë se incineratori 
nuk është shumë i kushtueshëm; b) 8% e të anketuarve (ose 25 persona nga 300 në total) mendojnë se nuk ka metoda 
të tjera për tu marrë në konsideratë para djegies së mbetjeve; c) 17% e të anketuarve (50 persona nga 300 në total) 
mendojnë se nga incineratori do të paguajnë më pak për shërbimin e pastrimit dhe trajtimin e mbeturinave; d) 17% e 
të anketuarve (ose 52 persona nga 300 në total) mendojnë se incineratori nuk ndikon në pamjen vizuale të vendit, të 
natyrës dhe të vendbanimeve në afërsi; e) 20% e të anketuarve (60 persona nga 300 në total) mendojnë se inicineratori 
është një burim i sigurt i energjisë së rinovueshme; f) 20% e të anketuerve (ose 67 persona nga 300 në total) mendojnë 
se incineratori nuk do të ndikojë në uljen e cmimit të pronave në afërsi të tij; g) 23% e të anketuarve (68 persona 
nga 300 në total) mendojnë se incineratori do të rrisë nivelin e riciklimit në qytet; h) 26% e të anketuarve (ose 78 
persona nga 300 në total) mendojnë se incineratori është miqësor me mjedisin. Si përfundim nga ky studim rezulton 
se ka një % të vogël të banorëve pranë zonës ku do qëndrohet incineratori të cilët mendojnë e incineratori nuk është 
i kushtueshëm, nuk ka metoda të tjera që duhen marrë në konsideratë para djegies së mbeturinave, nuk ndikon në 
pamjen vizuale të vendit dhe natyrës dhe nuk do të ndikojë në uljen e çmimit të pronave në afërsi të tij. Pak persona 
besojnë se incineratori do të ndikojë në uljen e tarifave për shërbimin e pastrimit dhe trajtimin e mbeturinave, se do 
të rrisë nivelin e riciklimit në qytet dhe se është miqësor me mjedisin. Shumica e banorëve të anketuar mendojnë se 
incineratori është i dëmshëm për shëndetin. 
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Vetëm rreth 19% e banorëve të anketuar janë dakord që mbetjet bashkiake të Tiranës të trajtohen përmes incineratorit 
ndërsa rreth 64% e të anketuarve deklarojnë se nuk janë dakord me këtë alternative dhe se nëse do të organizohej 
ndonjë protestë paqësore kundër ndërtimit të incineratorit shumica e tyre do të ishin të gatshëm t`i bashkoheshin 
kësaj proteste. Sipas tyre incineratori do të shkaktonte ndotje të mjedisit në përgjithësi dhe sidomos të ajrit përmes 
tymrave dhe gazrave që do të çlironte incinerator. Gjithashtu këta banorë mendojnë se ndotjet që do të shkaktojë 
incinerator do të jenë të dëmshme si për mjedisin por edhe për shëndetin e banorëve. Më poshtë prezantohet një 
analizë më e detajuar për grupet e ndryshme të të anketuarve që kanë mbajtur qëndrime të forta pro ose kundër 
ndërtimit të incineratorit të Tiranës.

57% e të anketuarve janë shprehur se nuk janë aspak dakord që mbetjet bashkiake të Tranës të trajtohen përmes 
incineratorit. Duke analizuar përgjigjet e tyre mbi mendimet që ata kanë në përgjithësi mbi incineratorin del se, 
pothuajse të gjithë këta mendojnë se incineratori është i dëmshëm për shëndetin. Rreth 70% e tyre (banorë që nuk 
janë aspak dakord për incineratorin) mendojnë se incineratori  nuk është miqësor me mjedisin, ndikon në pamjen 
vizuale të vendit, natyrës dhe të vendbanimeve në afërsi, se do të ndikojë në uljen e çmimit të pronave në afërsi të tij 
dhe se ka metoda të tjera për tu marrë në konsideratë përpara djegies së mbetjeve. 

Ka një përqindje shumë më të vogël banorësh të anketuar që janë plotësisht dakord për trajtimin e mbetjeve bashkiake 
të Tiranës përmes incineratorit (rreth 9.3% ose 28 persona nga 300 të anketuar). Pavarësisht kësaj, janë analizuar 
qëndrimet edhe të këtyre personave në lidhje me incineratorin në përgjithësi. Konkretisht rezultoi se rreth 80% këtyre 
të anketuarve, pra që janë plotësisht dakord për incineratori (ose 22 persona nga 28 në total) shprehen se/kjo është një 
metodë më e mirë dhe mjedisore për trajtimin e mbetjeve se sa depozitimi (landfillimi) i tyre). Rreth 70% e tyre (ose 20 
persona nga 28 në total) mendojnë se incineratori do të krijojë vende pune për komunitetin.

Duke bërë analizën krahasuese të qëndrimeve të forta aprovuese dhe mohuese të banorëve ndaj incineratorit arrihet 
në përfundimin se: 

1) Banorët të cilët nuk janë aspak dakord për trajtimin e mbetjeve përmes incineratorit kanë këtë lloj qëndrimi për 
shkak se besojnë se ai është i dëmshëm për shëndetin; 

2) Banorët të cilët janë plotësisht dakord për trajtimin e mbetjeve përmes incineratorit e kanë këtë qëndrim pasi e 
mendojnë atë si një metodë më të mirë se sa depozitimi (landfillimi), kjo edhe për shkak se pranë banesave të tyre ajri 
vjen aromë shumë të keqe dhe se jetesa në këtë zonë është bërë gati pa padurueshme për ata. 
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Shtojca:

Kërkesat specifike ligjore 
Në tabelën mëposhtë përmenden disa nga kërkesat ligjore në fuqi, të cilat detyrojnë Bashkitë të menaxhojnë mbetjet 
në përputhje me kuadrin ligjor shqiptar dhe në linjë me atë Evropian, duke respektuar parimet bazë dhe me shtyllë 
qëndrore hierarkinë e mbetjeve.

1) Ligji Nr.10 463, datë 22/09/2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”

•	 Përcaktimi i përparësive në ligje, strategji, plane dhe programe të menaxhimit të integruar të mbetjeve, të 
trashëguara apo të atyre që krijohen bëhet duke pasur parasysh hierarkinë e mëposhtme:

a) parandalimin e mbetjeve;
b) përgatitjen për ripërdorim;
c) riciklimin;
d) rikuperime të tjera;
e) asgjesimin.

•	 Për përcaktimin e kësaj hierarkie mbahen parasysh parimet e përgjithshme për mbrojtjen e mjedisit, të 
përcaktuara në nenet 6-14 të Ligjit Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe kërkesat e tjera 
të këtij ligji. Në rastet e zbatimit të hierarkisë së menaxhimit të integruar të mbetjeve, të përcaktuara në pikën 
1 të këtij neni, ministria dhe të gjitha autoritetet përkatëse marrin masa për të nxitur variantet me rezultatet e 
përgjithshme më të mira për mjedisin.

•	 Aktet nënligjore të veçanta për rryma të veçanta mbetjesh bazohen në hierarkinë e përcaktuar në pikën 1 të 
këtij neni, kur një gjë e tillë justifikohet nga analiza e ciklit të kohëzgjatjes së ndikimeve të përgjithshme, që vijnë 
nga krijimi dhe menaxhimi i këtyre mbetjeve, në mënyrë që të përftohet rezultati i përgjithshëm më i mirë për 
mjedisin.

•	 Çdo njësi e qeverisjes vendore, apo grup njësish të qeverisjes vendore, harton planin vendor të menaxhimit të 
integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion, në përputhje me planin kombëtar dhe planin rajonal 
të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe me kërkesat e nenit 10 të këtij ligji.

•	 Çdo njësi e qeverisjes vendore, apo grup njësish të qeverisjes vendore, përcakton rregulloren për kontrollin e 
menaxhimit të rrymave specifike të mbetjeve, që gjenerohen në territorin e saj, përfshirë letrën dhe kartonin, 
ambalazhet prej qelqi, metali e plastike të pijeve dhe ushqimeve, ose masën e gjelbër nga parqet a kopshtet e 
shtëpive. Këto rregulla mund të jenë më strikte sesa qëllimet dhe kërkesat e përcaktuara në Planin Kombëtar të 
Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve. Këto rregullore miratohen nga këshilli i qarkut.

•	 Njësitë e qeverisjes vendore grumbullojnë në mënyrë të diferencuar mbetjet, sipas nenit 16 të këtij ligji, brenda 
31 dhjetorit 2018, të paktën për këto rryma mbetjesh: letër, metal, plastikë dhe qelq.

•	 Kryetarët e njësive të qeverisjes vendore janë përgjegjës për menaxhimin dhe administrimin e mbetjeve që 
krijohen brenda territorit të tyre administrativ, në përputhje me kërkesat e këtij ligji.
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2) Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”
•	 Objektivat e mbrojtjes së mjedisit:

a) parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji;
b) ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit; 
c) ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike; 
d) përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
e) ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
f) mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
g) mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe i shëndetit të njeriut.

•	 Parimet e mbrojtjes së mjedisit:
-Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
-Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
-Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
-Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
-Parimi i qasjes së integruar
-Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe i bashkëpunimit
-Parimi “Ndotësi paguan”
-Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
-Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit.

•	 Organet e qeverisjes vendore kanë si detyrë:
a) Të përcaktojnë vendet e grumbullimit dhe të përpunimit të mbetjeve prodhuese dhe jetësore, në përputhje 
me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit; e. të organizojnë depozitimin e mbetjeve dhe të lëndëve të 
rrezikshme dhe ruajtjen e zonave të gjelbra në qendrat qytetëse dhe rreth tyre;
b) Të administrojnë mbetjet qytetëse, impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura dhe të mbetjeve të ngurta.

3) Vendim Nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”

•	 Njësitë e Qeverisjes Vendore janë përgjegjëse për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim, sipas llojit, 
sasisë dhe përbërjes së tyre, të krijuar në territorin e njësisë së qeverisjes vendore që ato administrojnë.

4) Vendim Nr. 387, datë 6.5.2015 “Për miratimin e rregullave për kontrollin e asgjesimit të PCB-ve, çndotjen apo 
asgjesimin e pajisjeve që përmbajnë PCB dhe/ose asgjesimin e mbetjeve të PCB-ve të përdorura”

•	 Njësitë e Qeverisjes Vendore, janë të detyruara të plotësojnë 
formatin e raportimit të statistikave vjetore të mbetjeve për mbetjet e krijuara në territorin e tyre, dhe i dërgojnë 
këto të dhëna në Këshillin e Qarkut përkatës, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe në ministrinë përgjegjëse për 
infrastrukturën/transportin brenda datës 31 Janar, të çdo viti.

5) Vendim Nr. 418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”
•	 Njësitë e qeverisjes vendore janë përgjegjëse për marrjen e masave mbi arritjen e objektivave dhe afateve të 

përcaktuara në këtë vendim.
•	 Çdo njësi e qeverisjes vendore raporton, në mënyrë periodike, objektivat dhe të dhënat mbi grumbullimin e 

rrymave të mbetjeve në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, brenda datës 31 Janar të çdo viti.
•	 Bashkitë e kategorisë së parë përcaktojnë masat e përshtatshme për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve, 

brenda datës 31 Dhjetor 2016, të paktën për rrymat e mbetjeve të mëposhtme: Letër/karton; Metal; Plastikë; 
Qelq.

•	 Njësitë e qeverisjes vendore marrin masat për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim, duke iu siguruar 
qytetarëve minimalisht një sistem grumbullimi mbetjesh prej tre grupesh, për: Mbetje të riciklueshme të thata; 
Mbetje të riciklueshme të njoma; Mbetje të pariciklueshme.

•	 Ofrim të numrit të duhur të koshave dhe të kontenierëve në çdo pikë grumbullimi të mbetjeve në të gjithë 
vendin.
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6) Vendim Nr. 608, datë 17.09.2014 “Për masat e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve BIO si dhe 
kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre”
•	 Njësitë e qeverisjes vendore, në planet e tyre të menaxhimit të mbetjeve dhe në përputhje me nevojat vendore, 

realizojnë grumbullimin e mbetjeve bio me frekuenca ditore, javore ose më të gjata se javore, ose zbatojnë 
sisteme të tjerë, të ndryshëm për grumbullimin e mbetjeve bio, të tilla si kompostimi i mbetjeve në oborret e 
shtëpive. Vendi ku do të vendosen koshat e mbetjeve bio, përcaktohet nga njësia përkatëse e qeverisjes vendore.

•	 Objektivat që duhen arritur nga njësitë e qeverisjes vendore për pakësimin e sasisë së mbetjeve bio që shkojnë 
në landfill janë:
*të ulet në masën 50% të peshës totale të mbetjeve bio të prodhuara në 2014, jo më vonë se 7 vjet pas hyrjes 
në fuqi të këtij vendimi;
*të ulet në masën 35% të peshës totale të mbetjeve bio të prodhuara në 2014, jo më vonë se 12 vjet pas hyrjes 
në fuqi të këtij vendimi.

•	 Në rastet e zonave me shtëpi private, njësia e qeverisjes vendore duhet të sigurojë kontenierë individualë për të 
lehtësuar trajtimin e duhur të mbetjeve bio.

•	 Njësia e qeverisjes vendore në zonat rurale përcakton për banorët brenda territorit që ka nën juridiksion, 
mënyrat, vendet dhe afatet kohore për trajtimin e mbetjeve bio në shtëpi ose në nivel lagje.

•	 Njësitë e qeverisjes vendore bashkëpunojnë midis tyre për të nxitur:
*Sisteme të përbashkëta të grumbullimit të mbetjeve bio;
*Ngritjen e skemës së ndarjes së mbetjeve bio.

•	 Ky bashkëpunim mundëson grumbullimin optimal të mbetjeve bio, ripërdorimin dhe riciklimin ose asgjësimin 
në një nga impiantet më të afërt, me teknologjitë dhe metodat më të përshtatshme, me qëllim sigurimin e një 
niveli të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe të shëndetit publik.

•	 Çdo njësi e qeverisjes vendore raporton, brenda fundit të muajit dhjetor të çdo viti, në këshillin e qarkut përkatës 
të dhëna mbi grumbullimin e mbetjeve bio dhe objektivat e trajtimit, si pjesë e raportimit për zbatimin e planit 
vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve.

•	 Në rastet e zonave me shtëpi private të shpërndara, njësia e qeverisjes vendore duhet të sigurojë kontenierë 
individualë për të lehtësuar kompostimin dhe/ose digjestimin e duhur të mbetjeve bio, sipas rastit.

•	 Njësia e qeverisjes lokale në zonat urbane duhet të nxisë, kur është e përshtatshme, kompostimin në shtëpi ose 
në nivel lagje, duke zbatuar metodat optimale që respektojnë traditat lokale.

•	 Njësia e qeverisjes vendore në zonat rurale harton dispozita detyruese për kompostimin në shtëpi ose në nivel 
lagje. Masa dhe metoda të tjera për të arritur objektivat brenda afateve të përcaktuara, duhet të parashikohen në 
çdo Plan Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve, në përputhje me Udhëzimin e Ministrit “Për miratimin e manualit 
“Për planifikimin vendor të menaxhimit të mbetjeve”.

7) Vendim Nr. 798, datë 29/09/2010 për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”
•	 Organet e pushtetit vendor janë përgjegjëse për miratimin e vendndodhjes së impianteve të përpunimit të 

mbetjeve spitalore dhe të venddepozitimit të mbetjeve spitalore jo të rrezikshme.
•	 Organet e pushtetit vendor monitorojnë administrimin e mbetjeve spitalore sipas kompetencave.

8) Vendim Nr. 866, datë 04/12/2012 “Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre”

•	 Njësitë e qeverisjes vendore llogarisin përqindjet e grumbullimit, të realizuara në territorin ku shtrijnë juridiksionin 
e tyre, gjatë vitit kalendarik paraardhës dhe i regjistrojnë ato në regjistrat e tyre, të krijuar për këtë qëllim.

•	 Njësitë e qeverisjes vendore raportojnë në agjenci, brenda muajit prill të çdo viti, përqindjet e realizuara të 
grumbullimit për vitin paraardhës, sipas tabelës së paraqitur në shtojcën 1, bashkëlidhur këtij vendimi.



Incenerimi i mbetjeve si qasje vendore68

9) Vendim Nr. 705, datë 10/10/2012 “Për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të jetës”

•	 Roli i autoriteteve publike
*Autoritetet publike, qendrore dhe vendore, njësitë e qeverisjes vendore në nivel qarku, në bazë të përgjegjësive 
të tyre, miratojnë hapësira të përshtatshme për ushtrimin e veprimtarisë së trajtimit të automjeteve të dala 
jashtë përdorimit, me kërkesë të operatorëve ekonomikë.
*Autoritetet publike, qendrore dhe vendore, si administrues të mjedisit apo pjesëve të tij, brenda kompetencave 
të tyre, realizojnë miratimin e vendgrumbullimeve apo të vendeve të posaçme ku do të ushtrohen veprimtaritë e 
përcaktuara në këtë vendim, si dhe monitorimin e zbatimin e këtij vendimi nga strukturat përkatëse.

•	 Mospranimi i hedhjes së gomave në gropa.

10) Vendim Nr. 957, datë 19/12/2012 “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”

•	 Njësitë e qeverisjes vendore, prodhuesit dhe shpërndarësit, apo palë të treta që veprojnë në emër të tyre, 
marrin masat e nevojshme për të minimizuar asgjësimin e MPEE-ve, si mbetje e pandarë nga mbetjet e tjera 
bashkiake dhe për të siguruar një nivel të lartë grumbullimi të diferencuar të MPEE-ve.
Ngarkohen ministria, ministria përgjegjëse për ekonominë, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Inspektorati Shtetëror 
i Mjedisit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, njësitë e qeverisjes vendore dhe të gjithë personat, fizikë ose 
juridikë, të përmendur më lart, për zbatimin e këtij vendimi.

•	 Njësitë e qeverisjes vendore përcaktojnë dhe miratojnë vendet e grumbullimit të diferencuar të MPEE-ve.
•	 Njësitë e qeverisjes vendore llogaritin peshën totale të hyrjeve dhe të daljeve në territorin nën juridiksionin e 

tyre dhe përqindjet përkatëse, sipas përcaktimeve të bëra në shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç” të pikës 1, gjatë vitit 
kalendarik paraardhës dhe i regjistrojnë ato në regjistrat e tyre të krijuar për këtë qëllim.

•	 Njësitë e qeverisjes vendore raportojnë brenda muajit prill të çdo viti, në agjenci, për rezultatet e llogaritjeve të 
bëra për vitin paraardhës sipas pikës 8 të këtij kreu.

•	 Koleksione të veçanta të MPEE-ve nga shtëpiaket.
•	 Rigjenerimi i objektivave të MPEE.

11) Vendim Nr. 177, datë 06/03/2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”
•	 Ngarkohen Ministria, Inspektoriati Qendror Teknik, në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, 

njësitë e qeverisjes vendore dhe të gjithë operatorët ekonomikë e subjektet e përcaktuara në këtë vendim, për 
zbatimin e këtij vendimi.

•	 Njësitë e qeverisjes vendore raportojnë, brenda datës 28 shkurt të çdo viti, në agjenci, shifrat e realizuara të 
grumbullimit për vitin paraardhës, sipas pikës 4 të kreut XI të këtij vendimi, dhe në total për gjithë territorin nën 
juridiksionin e tyre.

•	 Riciklimi i mbetjeve të paketimeve (shuma në % nga pesha)
•	 Riciklimi i drurit në mbetjet e paketimeve (shuma në % nga pesha)

13) Ligj Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”
•	 Neni 23 - Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

1. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.
2. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen nga ndotja akustike.
3. Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.
4. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake
5. Administrimin e shërbimeve publike

•	 Neni 33 - Njësitë e vetëqeverisjes vendore sigurojnë dhënien e shërbimeve publike, nëpërmjet një ose më shumë 
instrumenteve. Në çdo rast, pavarësisht nga instrumenti i përzgjedhur, njësia vendore do të jetë përgjegjëse për 
krijimin e një njësie të posaçme në strukturën e njësisë së vetëqeverisjes vendore, e cila do të jetë përgjegjëse 
për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e performancës dhe të shërbimit, përfshirë edhe aspektin gjinor.
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