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Konventa e Barcelonës -  6 mil ion euro për mbetjet  e rrezikshme

P lani përcakton prioritetet 
për zhvillimin e qëndrue-
shëm të qytetit në peri-
udhën afatshkurtër dhe 

afatmesëm. 
Raportet teknike dhe të pri-
oriteteve, si edhe objektivat strate-
gjikë të planit, u prezantuan nga z. 
Stephen Cook, përfaqësues i Arup 
në një dëgjesë publike, e cila u 
zhvillua në datën 06.12.2017. 
 
Diskutim me publikun 
Në takim pjesëmarrësit disku-
tuan për të ofruar sugjerime për 
përmirësimin e planit të veprim-
it në tematikat: Lëvizshmëria e 
Qëndrueshme, Hapësirat e Gjelbra 
dhe Biodiversiteti, Energjia e Qën-
drueshme, Menaxhimi i Burimeve 
dhe Përshtatja ndaj Ndryshimeve 
Klimatike. Ky diskutim u moderua 
nga z. Erjon Veliaj, kryetar i Bash-
kisë së Tiranës, i cili prezantoi 
arritjet dhe sfidat për një Tiranë sa 
më të gjelbër. 
Plani do të përfshijë të gjithë 
sektorët sipas qasjes së BERZH-it 
për Tranzicionin e Ekonomisë së 
Gjelbër. 
 
Veprimi për Lëvizshmëri të 
Qëndrueshme në Tiranë 
Një nga problematikat mjedis-
ore më shqetësuese për qytetin e 
Tiranës është ndotja e ajrit nga 
makinat.   

Plani i  Veprimit  për Tiranën si  qytet  i  gjelbër

Përgatiti: Ekolëvizja

P ër herë të parë zhvil-
lohet Konventa e Bar-
celonës në Shqipëri, 
“Konventa për mbro-

jtjen e mjedisit detar dhe 
zonës bregdetare të rajonit të 
Mesdheut”, ku ne jemi një nga 
22 vendet anëtare.  
Shqipërisë iu akordua 6 
milion euro për trajtimin e 

mbetjeve të rrezikshme.  
Ministri i Turizmit dhe Mje-
disit, Blendi Klosi u shpreh se:  
 
“Në rajonin tonë kalon po-
thuajse 40 për qind e gjithë 
trafikut botëror e importit 
të mallrave dhe prandaj jam 
shumë i lumtur të pranoj këtu 
se projekti i paraqitur për të 
trajtuar në mënyrë ekskluzive, 
i cili tashmë ka edhe vendi-
min e Byrosë së Konventës për 
të dedikuar plot 45 milionë 
euro, nga të cilët Shqipëria 
është përfituese e 6 milionë 
eurove për trajtimin e mbet-
jeve të rrezikshme. Është një 
provë e madhe se të gjithë ne 
së bashku mund të realizojmë 
projekte në vendin tonë, në 
rajonin tonë për një mjedis më 
të pastër dhe më të qëndrue-
shëm”. 

Ndalimi radikal i qeseve 
plastike 
Në përputhje me vendimin e 
kësaj Konvente, Ministria e 
Turizmit dhe Mjedisit rimori 
vendimin e ndalimit radikal të 
qeseve në Shqipëri, për trans-
formimin e Shqipërisë në një 
vend me zero qese plastike, 
të cilat janë të dëmshme për 
mjedisin. 
  
Pastrimi i lumenjve 
Ministria ka zhvilluar aksione 
të pastrimit të lumenjve. Ajo 
çfarë ka ndodhur në vendet 
evropiane duhet të shërbejë 
si një eksperiencë për çfarë 
duhet bërë në vendin tonë, në 
mënyrë që këto lumenj të jenë 
po aq të pastër si në çdo vend 
të kësaj konvente.

Përgatiti:  Alisa Peçi, Ekolëvizja

• Makinat në Tiranë janë të vjetra, 
të cilat mesatarisht kanë 13 vjet 
përdorim, më e lartë se mesatarja 
e Evropës që është 9.73.  Impakti 
që kanë në cilësinë e ajrit, makinat 
që kanë mbi 10 vite është shumë 
i madh. Kështu,  ato emetojnë 
përafërsisht 36 për qind më shumë 
dioksid karboni se makinat e reja.   
• Makinat e pasagjerëve me motorr 
diesel  në Tiranë zënë një peshë 
të konsiderueshme  68 për qind, e 
cila e kalon mesataren e BE-së që 
është 41 për qind.  
•Rruga e biçikletave për 100. 000 
banorë është shumë e ulët. Për-
dorimi i biçikletave po rritet edhe 
pse norma e përdorimit është ende 
e ulët.  
• Përqëndrimi mesatar vjetor i 
PM2.5 dhe PM10 është i lartë por 
është duke u përmirësuar. 

Ndaj plani i veprimit përcak-
ton objektiva në drejtim të të 
lëvizshmërisë së qëndrueshme, të 
cilat janë: 
Rritja e përdorimit të trans-
portit publik dhe aktiv:  
Rritja e përqindjes së njerëzve që 
përdorin mënyra jo të motorizuara 
të transportit dhe përdorimi i 
transportit publik. 
Lëvizja e zgjuar:  
Rritja e përdorimit të zgjidhjeve të 
ITS (Integrimi i Informacionit, Te-
knologjisë dhe Shërbimeve)për të 
përmirësuar planifikimin e trans-
portit, si nga operatorët e auto-
busëve ashtu edhe nga udhëtarët. 
Ndërprerja e shtrirjes:  
Marrja e masave për të zvogëluar 
gjatësinë e udhëtimit në pjesën 
qendrore të Tiranës.

Në ligjin Nr.10431, datë 9.6.2011, 
“Për mbrojtjen e mjedisit”, 
mbështetur në parimin "Ndotësi 
paguan", përcaktohet zhdëmtimi i 
të gjithë dëmit që i shkaktohet mje-
disit dhe rehabilitimi i mjedisit…
Siç shikohet në këtë foto, në prak-
tikë rehabilitimi mjedisor nuk 
bëhet, pra ligji nuk zbatohet.
Ku është Inspektoriati i Mjedisit?!

Shkatërrimi i  peizazhit 
nga guroret

Prerja e pyjeve

Në zonën e Librazhdit (Mali i 
Polisit, Sopot, Stravaj, etj) vazhdon 
prerja e pakontrolluar e pyjeve që 
përdoren për eksport. Ndërkohë 
që ligji i Moratoriumit të Pyjeve 
(Ligji Nr.5/2016, Neni 2) ndalon 
eksportin e lëndës së drurit të pa 
përpunuar.
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Përgjegjësia për mos 
zbatimin e ligjit të mor-
atoriumit të pyjeve është 
e dëmtuesve të pyjeve 
si dhe organeve kom-
petente të ngakuara për 
mbrojtjen e tyre. Zbatimi 
i sanksioneve të parashi-
kuara në ligj është masa 
kryesore për jetësimin e 
Moratoriumit të Pyjeve.

P j e s ë m a r r j e  n ë  K ë s h i l l i n  B a s h k i a k  p ë r  b u x h e t i n  2 0 1 8

Moratoriumi,  l igj i  i  madh për mbrojt jen e 
pyjeve nuk frenon prerjet  e paligjshme

Intervista

N ë Korçë, Bulqizë 
etj. ka fabrika 
paletesh, që puno-
jnë me drurin e 

pyjeve, që bie ndesh me lig-
jin e moratoriumit të pyjeve. 
Gjithashtu, neni 2 i këtij ligji 
(Ligji Nr. 5/2016) ndalon 
eksportin e lëndës së drurit 
të papërpunuar. Ndërkohë që 
në Librazhd (Mali i Polisit, 
Sopot, Stravaj) etj. vazhdon 
prerja e pakontrolluar e py-
jeve që përdoren për eksport. 
Inxhinieri i pyjeve, njëkohë-
sisht edhe drejtues i Klubit 
Ekologjik Elbasan, z. Ahmet 
Mehmeti, shprehet për 
gazetën “ECIM” në lidhje me 
këtë problematikë dhe masat 
efektive që duhen marë. Nga 
ana tjetër, ai evidenton edhe 

përmirësime, në drejtim të 
mbrojtjes së pyjeve, që kanë 
ardhur si rrjedhojë e ligjit të 
moratoriumit të pyjeve.

1. Pse nuk po zbatohet ligji 
i moratoriumit të pyjeve? 
Fabrikat e paleteve kudo ku 
funksionojnë kanë për dety-
rim të punojnë me mbeturina 
druri. Qëllimi i tyre është të 
përdorin çfardo mbeturinë or-
ganike të aftë për të prodhuar 
energji të ripërtëritshme (en-
ergji të gjelbër) nga mbetjet 
organike drusore, bujqësore 
etj.Çdo prerje e paligjshme 
dënohet sipas dispozitave 
ligjore. Përgjegjësia për 
mos zbatimin e ligjit është e 
dëmtuesve të pyjeve si dhe 
organeve kompetente të nga-
kuara për mbrojtjen e tyre.

2. Në dijeninë tuaj, a ka 
raste të gjobitjes ndaj 
shkelësve të këtij ligji?
Ka shumë raste të procedi-
meve, gjobitjeve dhe ndjekjeve 
e dënimeve të shkelësve të 
Moratoriumit të ndodhura në 
Librazhd dhe në rrethe të tjera 
të Shqipërisë.

3. Përpos problematikave, 
a evidentoni në disa zona 

Alisa Peçi, Ekolëvizja

pyjore përmirësime që 
kanë ardhur si rrjedhojë e 
këtij ligji?
Nga natyra e punës sime, më 
bie rasti të kontrolloj pothuaj 
gjithë territorin e Republikës 

së Shqipërisë dhe konstatoj 
se në shumë zona pyjore ka 
përmirësime të dukshme në 
mbrojtjen e pyjeve, që kane 
ardhur si rrjedhojë e këtij ligji.

4. Cilat janë masat efektive 
që mund të merren në drej-
tim të mbrojtjes së pyjeve?
Masat kryesore efektive për 
mbrojtjen e pyjeve janë: 
zbatimi rigoroz  i ligjeve për-
katese, bashkëpunimi midis 
pronarëve të pyjeve si: Ag-
jencia Kombëtare e Zonave të 
Mbrojtura, Bashkitë, Inspek-
toriati i Mjedisit dhe Pyjeve 
por edhe bashkëpunimi me 
shoqërinë civile e cilindo që 
interesohet për mbrojtjen e 
natyrës. Zbatimi i sanksioneve 
të parashikuara në ligj është 
masa kryesore për jetësimin e 
Moratoriumit të Pyjeve.

Rrjeti ECIM, i përfaqësu-
ar nga Qendra “Grupimi 
Ekolëvizja”, në kuadër të 
projektit “Informim Ko-
munikimi mbi politikat 
mjedisore për zhvillim 
të qëndrueshëm”, mori 
pjesë në dt. 21 .12.2017, 
në mbledhjen e Këshil-
lit Bashkiak, në të cilin u 
prezantua buxheti 2018. 
Në këtë takim u eviden-
tua se duhet të kishte më 
shumë politika mjedisore 
për zhvillim të qëndrue-
shëm, të cilat duhet të 
ishin reflektuar në buxhet.
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Rezoluta e UNEA-s për mjedisin dhe shëndetin

OBSH: Ndotja e mjedisit është 
shkaktarja kryesore e vdekjeve 

globale në masën 23%

Bujana Xhindoli, Milieukontakt

Në takimin e tretë të radhës të Asam-
blesë së Kombeve të Bashkuara për 
Mjedisin (UNEA3) qeveritë ranë 
dakort për 13 rezoluta, në të cilat njëra 
ishte për mjedisin dhe shëndetin. 

Bashkimi Evropian dhe Fili-
pinet propozuan këtë rezolutë 
shumëpalëshe, e cila përfshin kimika-
tet dhe mbetjet, ndryshimet klimatike, 
biodiversitetin, rezistencën kundër-
mikrobeve si edhe prodhimin dhe 
konsumin e qëndrueshëm. Në rezolutë 
përfshihet gjithashtu një kombinim 
i mbetjeve të plumbit, mbetjeve të 
acidit të plumbit, mbetjeve detare dhe 
mikroplastikës. Megjithë faktin se 
pjesëmarrja e OJQ-ve të interesuara 
ishte e pamundur, teksti i mëposhtëm 
është shumë i vlefshëm.  

Rezoluta për Mjedisin dhe Shën-
detin 

Teksti përmend Komisionin Lancet 
mbi ndotjen dhe shëndetin ku thuhet 
shprehimisht “më shumë vëmendje për 
shfaqjen e sëmundjeve nga ndotjet e 
mjedisit, e cila nga vlerësimet e fundit 
nga OBSH është shkaktarja e vdekjeve 
globale në masën 23%, duke i shtuar 
kështu edhe kosto të tjera shoqërisë. 
Aty përmendet gjithashtu se rritja 
e shkallës së ndotjes është faktori 
kryesor në vdekjet e parakohshme pa 

pasur sëmundje të mëparëshme, e cila 
sipas OBSH vlerësohet të jetë 7 në 10 
vdekje.

Gjithashtu, rezoluta përcakton përf-
itimet shëndetësore dhe uljen e 
niveleve të ndotjes ku theksohet: 
“masat ndërsektoriale dhe parandal-
uese, duke përfshirë integrimin gjinor, 
ruajtjen dhe përdorimin e qëndrue-
shëm të biodiversitetit dhe ruajtjen 
e ekosistemit, për të ruajtuar kështu 
shëndetin dhe mirëqenien në të gjitha 
fazat”. Së fundi, rezoluta paraqet një 
marrëveshje konsensusi për rëndësinë 
e zbatimit të masave parandaluese 
(Parimi 15 i Rio-s).

Shqipëria, ende shumë mbrapa 
politikave dhe masave të UNEA 3

Në rezolutën 13 të UNEA 3 përmen-
det se rritja e shkallës së ndotjes 
është faktori kryesor në vdekjet e 
parakohshme pa pasur sëmundje 
të mëparëshme. Shqipëria sipas të 
dhënave OBSH-së renditet e katërta  
përsa i përket vdekjeve të shkaktuara 
nga ndotja e ajrit (të dhëna për vitin 

2012). Gjithashtu kjo rezolutë fton 
qeveritë që të “nxisin dhe lehtësojnë 
aksesin në informacion” për rreziqet 
e shkaktuara nga produktet kimike 
dhe mbetjet si dhe të marrin pjesë në 
procesin e SAICM 2020 (Strategic 
Approch to International Chemicals 
Managment). Ndonëse Shqipëria ka 
ratifikuar Konventën e Bazelit, Stok-
holmit dhe atë të Roterdamit, ende 
s’kemi një regjistër të kimikateve apo 
“regjistër për aksidentet kimike”. Para 
disa kohësh u përfol se në të ardhmen 
në sektorin e Shëndetit Publik do të 
krijohet një “regjistër për aksidentet 
kimike” në bazë të rekomandimeve 
te OBSH.-së. Gjithashtu Shqipërisë i 
mbetet ende shumë punë për të bërë 
përkundrejt përshtatjes së ndryshi-
meve klimatike. Është përgatitur një 
plan i tillë në vendin tonë, por sesa do 
të përmbushet ky plan mbetet për të 
vlerësuar në vitet në vijim.

Aksion mbjellje dhe pastrimi
Ecovolis në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe 
Mjedisit, së fundmi kanë ndërmarrë aksione pastrimi dhe 
mbjellje, në disa nga qytetet e Shqipërisë, si: Shkodra, Kru-
ja, Tirana, Fieri etj.

O do mbyllim sytë, o do përveshim mëngët! E ardhmja 
është në duart tona! Ajo çka vendosim ne sot, do të vazh-
dojë me fëmijët tanë nesër! 22 dhjetor #KrujaVepron 

Lumi i Tiranës flet shumë për ne! Çfarë kemi bërë 27 vite, 
mund të zhbëhet vetëm nëse veprojmë SOT! #LumiTiranës 
-12 dhjetor, 2017

Lumi Bunës, Shkodër, 16 dhjetor, 2017! 
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Përgatiti: SEEP

Një ide e veçantë kjo e ishu-
llit të betonit përgjatë Lungo-
mares në Vlorë i ashtuquaj-
turi “Ishulli i baticave”, por 
ndryshe mund ta quajmë edhe 
“Ishulli i mbetjeve”. E bukur 
për t’u parë dhe akoma më in-
teresante kur ulen helikopterët 
mbi të në periudhat e fushat-
ave elektorale.

“Ishulli i mbetjeve”

Por sa i studiuar ishte ky 
investim, sa u vlerësuan dhe 
u respektuan forcat e natyrës, 
rrymat e detit, bregu natyral i 
tij dhe mbushja dhe zgjerimi i 
plazhit me tonelata rërë?

Duke parë gjendjen përreth 
këtij ishulli mbas vetëm pak 
muajsh që nga ndërtimi, këto 
pyetje ngelën pa përgjigje.

Ishulli i bukur është kthyer 

në gadishull. Rrymat e detit 
e kanë grumbulluar pikërisht 
këtu rërën që  u hodh në pla-
zhe. Por jo vetëm rëra por 
aty janë  grumbulluar  dhe 
barishte, bidona , qese plas-
tike, mbetje organike që i ka 
nxjerrë deti. Kuptohet që këto 
janë mbetjet urbane të qytetit 
të pa menaxhuara prej vitesh 
si edhe vitaliteti i përjetshëm 
i plastikës që mbretëron sot 
edhe në fundin e detit. 

Kjo ka ndodhur ditët e fundit 
në Vlorë,  “ishulli” u transfor-
mua në gadishull dhe njerëzit 
mund ta vizitojnë me këmbë 

atë.

E dyta, qarkullimi i ujit për-
reth ishullit ka qenë prob-
lematik përgjatë gjithë verës 
duke u bërë një zonë jo e 
këndshme për turistët dhe 
qytetarët kalimtarë. Era 
kundërmuese e ujit të ndenjur 
dhe i kontaminuar me ujërat 
e zeza shpërndahej përgjatë 
gjithë shëtitores moderne të 
Lungomares dhe në sheshin e 
Skelës.

Po tani çfarë do të bëhet për 
ta kthyer përsëri gadishullin 
në ishull?

Keqmenaxh imi  i  mbe t j e ve  -  n j ë  ndër  shkak ta rë t  e  pë rmby t j e ve

Përmbytjet që shkakton natyra 
nuk janë të rastësishme. Ato 
kanë gjithmonë nje shkak. 
Dhe ne jemi dëshmimtarë se 
permbytjet e viteve të fundit, 
janë pasojë e veprimtarisë së 
pakujdesshme njerëzore.

Në keto pamje duket qartë se 
ç’mund të ndodhë në kohën e 
reshjeve të dendura.

Këto pamje vijnë nga Vlora, 
por kështu është në gjithë 

Shqipërinë.

Kanali në foto zbret nga kodra 
e Kaninës, kalon tek ish- Fab-
rika e Çimentos dhe mbasi 
përshkon lagjen ‘10 Korriku’ 
derdhet në det në zonën e 
Lungomares në Skelë. Kana-
li shpesh bllokohet pikërisht 
prej mbetjeve të plastikës 
që ngecin nëpër vende të 
ndryshme dhe shkaktojnë 
përmbytje në shtëpitë e kësaj 
lagjeje.

Pikërisht kështu ndodhi në 
ditët e para të dhjetorit, ky 
kanal u bë shkaktari i përm-
bytjes së shtëpive në zonën e 
Skelës.

Por jo vetëm kaq, por të gjitha 
këto mbetje plastike do të 
shkojnë në det, do t’a ndotin 
atë dhe përsëri dallgët do ta 
sjellin në breg. Ky është refre-
ni i mbetjeve dhe ndotjes së 
të gjitha mjediseve natyrore 
nga mbetjet dhe duke theksu-

ar plastikën që asnjëherë nuk 
zhduket por vetëm qarkullon.

Qoftë qytetarët, qoftë edhe 
vendimmarrësit që janë pjesë 
e këtij qytetërimi nuk e kup-
tojnë se në këtë mënyrë këto 
mbetje iu kthehen përsëri 
mbrapsht, në shtëpi, madje 
më keq akoma, brenda trupit 
të tyre duke ngrënë mishin e 
peshkut “plastik”.

Natyra po na qorton çdo ditë e 
më shumë.

Përgatiti: SEEP
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“Bomba me sahat” e mbetjeve në Porto-Romano
Shkrim investigativ, Geri Emiri

Nga vëzhgimi disamujor, re-
zulton se mbeturinat digjen pa 
ndërprerje përgjatë 24 orëve, 
në çdo stinë.

 Stafi: Xhemal Mato: Drejtor Ekzekutiv;   Alisa Peçi: Koordinatore projekti;   Klara Leka: Koordinatore projekti

“Problemi më urgjent mje-
disor në Bashkinë e Durrësit 
është depozitimi dhe tra-
jtimi i mbetjeve të ngurta. 
Depozita e Porto Romanos 
është kthyer në një bombë 
me sahat. Në këtë kontekst 
zgjidhja e depozitës së re të 
mbetjeve të ngurta është urg-
jente dhe strategjike”, ishte 
ky konkulzioni që nxorri në 
muajin shkurt 2016, Bashkia 
Durrës dhe Instituti për Bash-
këpunim dhe Zhvillim, në 
“Analizën dhe Vlerësimin e 
Territorit”.

“Boma me sahat” është ven-
dosur rreth 3-4 kilometra në 
veri të qytetit të Durrësit. Ajo 
zë një sipërfaqe prej 80.000 
m2 me mbeturina urbane, in-

erte, mbetje të rrezikshme dhe 
kafshë të ngordhura. Çdo ditë 
për ta “pasuruar” strukturën e 
kësaj ‘bombe’ kontribuojnë tri 
bashki: ajo e Durrësit, Shi-
jakut dhe e Kavajës. Kamu-
filimi i saj është arritur duke 
lejuar ndërtimin e banesave 
aty pranë, në fushën e Por-
to-Romanos.

“Vendgrumbullimi i mbeturi-
nave në Porto-Romano është 
një depo helmi me dyer të 
hapura”, shprehet  z. Xhemal 
Mato, drejtues i rrjetit mjedi-
sor “ECIM”. Rrjeti mjedisor 

“ECIM” e ka ndjekur këtë 
problematikë, në kuadër të 
projektit “Informim-komuni-
kimi mbi politikat mjedisore 
për zhvillim të qëndrueshëm”.

Më tej Mato shton se vend-
grumbullimi është jashtë çdo 
standardi, pa rrethim, kafshët 
përdorin ujin e ndotur për të 
pirë, e më tej ato derdhen në 
det, duke ndikuar edhe tek 
bota ujore, e gjithashtu nuk ka 
studime për nivelin e ndotjes.

Ndërsa banorët e Porto-Roma-
nos nuk kursehen të tregojnë 
se djegia e mbeturinave po 
i helmon çdo ditë. Shkolla 
9-vjeçare “Met Hasa”, gjen-
det vetëm pak minuta larg 
këtij vendgrumbullimi. Kaf-
shët hyjnë dhe dalin lirisht në 
këtë vatër sëmundjesh, duke 

ngrënë mbeturina dhe pirë 
ujërat e ndotur. Lopë, qen, e 
kryesisht derra, gjenden kudo. 
Për ta ka mjaftueshëm ush-
qim!

Landfilli i Manzës si zgjidh-
je?
“Një proces i ri ka filluar 
për ndërtimin e landfillit të 
ri sanitar, në një sipërfaqe 
prej 15 Ha. Ky shërbim do të 
mbulojë të gjithë territorin 
e bashkisë Durrës dhe do të 
krijojë mundësinë e hapjes së 
1500 vendeve të reja të punës, 
kostoja e tij është parashikuar 
6.5 milion euro”, shkruhet në 
“Analizën dhe Vlerësimin e 
Territorit”.

Sipas informacioneve ky pro-
ces ka ndaluar.

“Vendgrumbullimi i mbe-
turinave në Porto-Romano 

është një depo helmi me 
dyer të hapura”

Fusha e depozitimit të mbetjeve urbane në Porto Romano, po i rrezikon banorët

Durrësi, një “bombë” e 
mbetjeve. Në vend-de-
pozitimin e mbetjeve ur-
bane në Durrës derdhen çdo 
ditë 200 tonë, ose 70 mijë 
tonë mbetje në vit. 

Drejtuesja e shoqatës 
Ekomjedisi Durrës, znj. 
Magdalena Cara (pjesë e 
rrjetit mjedisor Ekosistemi 
i Komunikimit Informimit 
Mjedisor - ECIM) shpjegon 
dëmet që sjellin këto mbetje 
në shëndetin e njeriut.

Grumbullimi i mbeturi-

nave në qytetin e Durrësit 
bëhet pa asnjë lloj ndarje 
paraprake. Plastikat nën 
veprimin e rrezeve të diel-
lit, fotodegradohen dhe ato 
qarkullojnë me anë të ajrit 
dhe të ujërave nëntokësore 
dhe shkojnë në det. Këto 
përmbajnë disa produkte 
të klorinuara të cilat janë 
shumë të rrezikshme për 
shëndetin e njeriut. Djegia e 
mbeturinave plastike çliron 
dioksina dhe furane, të cilat 
janë substance kancerog-
jene për njeriun. 


