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Emergjencë mjedisore me mbetjet urbane në Durrës

P as debatesh të nde-
zura në lidhje me 
situatën e mbetjeve 
urbane në qytetin e 

Durrësit, Këshilli Bashkiak 
është shprehur unanimisht për 
shpalljen e emergjencës mje-
disore. 
 
Në momentet që pretendohet 
për menaxhimin e integruar 
të mbetjeve urbane në terri-
torin e Bashkisë së Durrësit, 
nuk ekziston as kontrolli apo 
kujdesi më i thjeshtë. Mbetjet 
urbane digjen çdo ditë duke 
mbytur qytetin turistik me 
erën e keqe që çlirojnë pro-
duktet e djegies si dhe me sub-
stanca shumë të rrezikshme 
për shëndetin e të gjithë qytet-
arëve. 
 
Gjendja e vendgrumbullim-
it është një KATASTROFË 
MJEDISORE DHE SHËNDE-
TËSORE, tepër e rrezikshme 

Objektivat e mbrojtjes së mjedisit

S ipas Ligjit nr. 10 431, 
datë 9.6.2011, “Për 
mbrojtjen e mjedis-
it”, neni 3,  mbrojtja e 

mjedisit synon: 
• parandalimin, kontrollin dhe 
uljen e ndotjes së ujit, ajrit, 
tokës dhe ndotjeve të tjera të 
çdo lloji; 
• ruajtjen, mbrojtjen dhe 
përmirësimin e natyrës dhe 
biodiversitetit; 
• ruajtjen, mbrojtjen dhe 
përmirësimin e qën-
drueshmërisë mjedisore me 
pjesëmarrje publike; 
• përdorimin e matur dhe ra-
cional të natyrës dhe burimeve 
të saj; 

Nga: Together For Life

Në Tiranë trefishohet numri i përdoruesve të biçikletave

K ryebashkiaku i 
Tiranës nënvizoi 
se ndërtimi i kor-
sive të reja ka sjellë 

trefishimin e përdoruesve në 
kryeqytet. “Jam i lumtur me 
mënyrën si po shpërndahet me 
shpejtësi të jashtëzakonshme i 
gjithë rrjeti i biçikletave në Ti-
ranë. Falenderoj shumë kolegët 
e ambasadës holandeze që kanë 
dizenjuar një rrjet inxhinierik, 
i cili do t’i japë qytetit korsi-
të minimale të paktën brenda 
Unazës dhe besoj se nëse num-
rat vazhdojnë e rriten, siç janë 
rritur këto kohë, ku është tre-
fishuar numri i atyre që për-
dorin biçikletat qoftë mobike 
apo biçikletat e tyre private, 
them se Tirana është në rrugë 

të mbarë”, tha Veliaj. Ai prem-
toi më shumë hapësira të dedi-
kuara për këmbësorët, ndërsa 
theksoi se rikthimi i biçikle-
tave do të shpëtojë kryeqytetin 
nga trafiku. 
 
Brenda një kohe të shkurtër, 
Bashkia e Tiranës do të për-
fundojë dhe lidhjen e korsisë 
së biçikletave nga zona e “21 
Dhjetorit” me “Vasil Shanton”, 
“Zogun e Zi” e deri te Pallati 
me Shigjeta, duke përmbyl-
lur edhe një cikël të madh që 
është rreth 12 km. Por, pro-
jekti nuk do të ndalet me kaq, 
pasi ai do të vijojë edhe vitin e 
ardhshëm me të tjera kilome-
tra të dedikuara për qytetarët 
që preferojnë të lëvizin me 
biçikletë.

Nga: Ekomjedisi

dhe pa asnjë reagim apo ve-
prim konkret të autoriteteve 
kompetente për përmirësimin 
e saj. 
 
Nga mbledhja e fundit u ven-
dos që Bashkia t’i drejtohet 
“Komitetit të Menaxhimit të 
Integruar të Mbetjeve”, një 
organ ndërministror i ngritur 
që në vitin 2013 me Vendim 
të Këshillit të Ministrave, për 
shpalljen e kësaj emergjence 
mjedisore në Durrës si dhe për 
gjetjen e një alternative për 
depozitimin e mbetjeve dhe 

zgjidhjen e situatës emergjente 
që po kalon Durrësi për shkak 
të mostrajtimit të mbetjeve 
urbane. 

Jo vetëm qyteti i Durrësit por 
të katërta vendgrumbullimet e 
mbetjeve urbane janë tërësisht 
të degraduara dhe jashtë kon-
trollit. 
 
Fakti që opozita në Këshillin 
Bashkiak është totalisht e zh-
gënjyer nga kjo situatë, kërkoi 
që: Këshilli Bashkiak dhe jo 
kryetari i Bashkisë, duhet të 
bashkëpunojë tani e tutje për 
zgjidhjet dhe alternativën e 
ofruar nga kryeministri për 
konçencionarin e landfillit të 
Tiranës.  

• ruajtjen dhe rehabilitimin e 
vlerave kulturore dhe estetike 
të peizazhit natyror; 
• mbrojtjen dhe përmirësimin 
e kushteve të mjedisit; 
• mbrojtjen dhe përmirësimin 
e cilësisë së jetës dhe shëndetit 
të njeriut. 
 
Mbrojtja e mjedisit nga ndotja 
e dëmtimi përbën përparësi 
kombëtare dhe është e de-
tyrueshme për çdo banor të 
Republikës së Shqipërisë, për 
të gjitha organet shtetërore, 
si dhe për personat fizikë dhe 
juridikë, vendas e të huaj, që 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre 
në territorin e Republikës së 
Shqipërisë.

Nga: Bashkia Tiranë
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G jatë stinës së verës 
rreziku për zjarre 
është më i lartë, si 
pasojë e tempera-

turave të larta apo në mënyrë 
të qëllimshme nga banorët ose 
turistët. Stina e verës këtë vit 
ka ardhur me reshje të shumta 
shiu gjatë muajit qershor dhe 
me temperatura të moderuara, 
por tashmë temperaturat janë 
rritur dhe duhet të kemi kuj-
des nga zjarret në pyje. Për këtë 
temë kemi zhvilluar bisedë me z. 
Petrit Zorba, Kreun e Departa-
mentit të Klimës dhe Mjedisit, 
në Institutin e Gjeoshkencave, 
Energjisë, Ujit dhe Mjedisit 
(IGJEUM), 
 
Z. Zorba është shprehur se zjar-
ret bien në të gjithë ato vatra ku 
krijohen kushtet për ndezjen 
e tyre. Përgjithësisht zjarret në 
zonat pyjore ose edhe në ato që 
nuk janë pyjore ndodhin:  
 
1. Kur temperaturat janë të larta 
dhe  
2. Kur kemi bar ose lëndë të 
thatë, pra nga vegjetacioni që ka 
mbyllur ciklin jetësor dhe kemi 
gjethe të thata, lëndë të thatë bi-
ologjike që mund të vetëndizet, 
siç është kashta.  
“Rast konkret: në fund të korrikut 
ose në gusht më ka ndodhur që në 
mes të një parcele me kashtë ka 
patur vatra që kanë marr flakë, 
është vetëndezur lënda organike, 
e cila ka parametër rreth 65-70 
gradë celsius për të marr flakë”.  

Ndërgjegjësimi për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret
Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja”

tipike jo vetëm për Shqipërinë, 
por edhe për Ballkanin, Evropën, 
SHBA-në etj.  
 
Në territorin e Shqipërisë pjesa 
e dytë e korrikut dhe pjesa tjetër 
e gushtit, që është edhe periudha 
e cila përkon me lëndët organike 
të thata, kur mbaron cikli bi-
ologjik, është më e predispozuar 
për të favorizuar rënien e zjar-
reve, për shkak se temperaturat 
janë të larta, lagështia e tokës 
është minimale, gjithashtu edhe 
lagështia e ajrit është më e ulët 
dhe reshjet janë më të pakta. Kjo 
është ana meteorologjike që i ta-
kon çdo vit në periudhën e verës. 
 
Nga ana tjetër kjo verë dallon 
nga vitet e tjera për arsye se 
muaji qershor pati reshje më të 
shumta se vitet e kaluara, pati 
numër ditësh më të shumtë me 
vranësira, me reshje, me tem-
peratura relativisht të moderuara 
në pjesën e fundit të tij, që si 
rrjedhojë nuk favorizon rënien e 
zjarreve.  

të mos vëri zjarr të qëllimshëm. 
2. Turisti të mos ndezi vatra apo 
të hedh cigaren në vende pyjore 
apo me lëndë të thatë. (Shem-
bull: Përpara viteve ’90 bariu 
merrte një kuti me ujë me vete 
për të shuar cigaren brenda në 
kuti, që të mos bëhej shkaktar 
për vënien e zjarrit. 
 
“Populli nuk duhet të jetë neg-
lizhent, duhet të jetë më i ndërg-
jegjshëm për arsye se pyjet janë 
pasuri kombëtare dhe janë në 
varësi të pushtetit lokal dhe jo 
të pushtetit qendror. Gjithash-
tu studimet e fundit tregojnë që 
në Amerikë sipërfaqet pyjore po 
shtohen në zona shkretëtire, pa 
bimësi, me qëllim që të modi-
fikojnë klimën në ato zona dhe të 
shtojnë sasinë e reshjeve, të ulen 
temperaturat.”

Përgjithësisht, me temperaturat 
që ka Shqipëria në muajt korrik 
dhe gusht, temperatura e sipër-
faqes së tokës, jo ajo që matet 
për meteorologjinë, arrin 60-68 
gradë celsius, është brenda vler-
ave të cilat mund të ndodhi një 
vetëndezje të lëndës organike. 
Por në të gjithë botën, po ashtu 
edhe në Shqipëri, të gjitha statis-
tikat tregojnë se 99% e rasteve  të 
zjarreve janë nga burim njeriu, 
pra është faktori njeri që e shka-
kton zjarrin. Faktor tjetër që nd-
ikon në përhapjen më të shpejtë 
të saj është era. Kjo është situata 

Për më tepër që vegjetacioni nuk 
është në fund të ciklit të tij por 
është në fazë tjetër. 
 
“Përsa i takon zjarreve, ne çdo 
ditë nxjerrim buletin që përfshin 
zjarret në pyje. Në faqen e IG-
JEUM mund të gjeni publikime 
të buletinit, gjatë dimrit publi-
kohen përmbytjet ndërsa gjatë 
verës publikohen zjarret.” 
 
Disa nga masat parandaluese 
ndaj zjarreve: 
 
1. Ndërgjegjësimi i popullatës që 

Statistikat tregojnë se 99% e rasteve  
të zjarreve janë nga burim njeriu

Mos i digjni pyjet!

M os i digjni pyjet! Shfrytëzojini ato pozitivisht, 
shfrytëzojini ato për ekoturizëm! Mbrojini pyjet 
sepse ato janë pasuri kombëtare.
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Lushnjë, “zhduken” magazinat bujqësore me mbetje të rrezikshme pesticidesh
Nga: Edmond Hoxhaj, TFL

M betje të rrezikshme 
pesticidesh, në një 
sasi të papërcak-
tuar, që gjendesh-

in prej dekadash të stokuara 
në rreth 2000 metra katrorë në 
magazinat bujqësore Lushnjë, në 
lagjen “18 Tetori” të këtij qyteti, 
janë zhdukur pa lënë gjurmë, 
ndërkohë që institucionet përg-
jegjëse, si ato të pushtetit qen-
dror, ashtu edhe ato të qeverisjes 
lokale, nuk japin informacion 
për destinacionin e tyre përfun-
dimtar. Ndërkohë që këto mbetje 
janë vlerësuar se sjellin pasoja 
negative në mjedis dhe në shën-
detin e njerëzve, askush nuk i 
ka njoftuar banorët e zonës ku 
gjendeshin magazinat për rrezi-
kun me të cilin përballen çdo 
ditë, prej vitesh. 
 
Rreziku 
Për shkak të mungesës së in-
formacionit nga institucionet 
shtetërore, si edhe nga verifi-
kimi në terren, ngrihen dyshime 
se këto mbetje të rrezikshme 
tashmë mund të jenë përha-
pur në nëntokën ku gjendeshin 
dikur magazinat, duke u shpërn-
darë nga shirat apo ujërat nën-
tokësorë në një sipërfaqe më të 
madhe. 
 
Hot-spoti 
“Projekti i Programit për Zh-
villim i Kombeve të Bash-
kuara(UNDP) për ‘Idenfikimin e 
zonave të ndotura më prioritare 
të Shqipërisë’ ka përcaktuar 14 
hot-spotet prioritare që kërko-
jnë ndërhyrje emergjente për 
minimizimin e riskut në mjedis 
dhe shëndetin njerëzor. “Për 
këto hot-spote prioritare është 
kryer Vlerësimi i Ndikimit në 
Mjedis si dhe Plani i Veprimit 
për Rehabilitimin nga kompanitë 
e kontraktuara nga projekti i 
UNDP”. Kështu citohet në rapor-
tin e Agjencisë Kombëtare të 
Mjedisit të vitit 2014, “Mbetjet”, 
ku pasqyrohet situata e të gjitha 
llojeve të mbetjeve në Shqipëri 
gjatë vitit 2013, ku mes të tjer-
ash, si një nga 14 hostspotet e 
vlerësuara si më të rrezikshme 
për shëndetin e njerëzve dhe më 
emergjente për të ndërhyrë, ishte 
edhe Magazina Bujqësore-Lush-
një me mbetje pesticidesh, me 
një sipërfaqe prej 2000 m2. 
 

“Zaptimi” i hot-spotit 
Por, pavarësisht se magazinat 
bujqësore me mbetje pesticidesh 
gjendeshin në lagjen “18” Teto-
ri të qytetit të Lushnjës, sot aty 
është ndërtuar godina e ujës-
jellësit të qytetit, ndërsa disa prej 
magazinave të tjera janë kthyer 
në banesa nga qytetarë të ndry-
shëm që kanë zgjedhur të jeto-
jnë aty. Të tjerë i përdorin këto 
magazina për të vendosur bazën 
ushqimore për bagëtinë, apo i 
kanë rrethuar duke kultivuar 
perime në tokat pranë tyre.  
 
Verifikimi i situatës aktuale 
Nisur nga këto fakte, jemi dre-
jtuar me një kërkesë për in-
formim Bashkisë së Lushnjës, 
lidhur me situatën aktuale të 
hot-spotit “magazina bujqësore 
me mbetje pesticidesh”, si edhe 
për masat e mara në bashkëpun-
im me institucionet e tjera 
kompetente për eleminimin apo 
izolimin e këtyre mbetjeve. 
 
Në përgjigjen e saj, Bashkia 
Lushnjë pranoi faktin se “Nga 
dokumentet e trashëguara, të 
shprehura në Vlerësimin Strate-
gjik Mjedisor, pjesë e Planit të 
Përgjithshëm Vendor, të miratuar 
me vendim të KKT-së, nr.04, datë 
29.12.2016, mbeten të stokuara 
në magazinë bujqësore një pjesë 
pesticidesh. Nga inspektimi në 
terren i rajonit nr.4, ku bënë pjesë 
dhe lagja ‘18 Tetori’, rezulton 
se nuk ka magazinë që mbajnë 
mbetje të pesticideve dhe nuk 
kemi informacion mbi historikun 
e mbetjeve. Për një informacion 
më të detajuar lutemi ti drej-
tohemi Agjencisë Kombëtare të 
Mjedisit”, citohet në përgjigjen e 
Bashkisë Lushnjë. 
 
Pas kësaj përgjigje, më datë 7 
Maj, u drejtuam me të njëjtën 
kërkesë për informim edhe 

AKM-së, prej nga morëm përg-
jigje se duhej ti drejtohemi Ins-
pektoriatit Shtetëror të Mjedisit 
dhe Pyjeve. 

jnë dhe tregojnë informacion 
të bollshëm për ekzistencën e 
këtyre mbetjeve, por preferojnë 
të qëndrojnë anonim. Në kushtet 
e anonimatit, disa prej banorëve 
shprehen se këto magazina kanë 
qenë të mbushura me mbetje 
pesticidesh, me vegla pune dhe 
pajisje të tjera të cilat janë grani-
tura herë pas here, derisa më 
në fund u shkatërruan. Por, një 
prej banorëve të zonës, pranoi 
të tregojë atë çfarë ajo dinte për 
mbetjet e pesticideve, një realitet 
mjaft të përafërt me atë çfarë 
përshkruhet në raportin e Ag-
jencisë Kombëtare të Mjedisit. 
 

Zhduken mbetjet e pesticideve, të 
cilat gjendeshin prej dekadash në 

Magazinat Bujqësore, Lushnje.

I kërkuam informacion edhe 
Inspektoriatit Qendror, Inspek-
toriatit Shtetëror të Mjedisit 
dhe Pyjeve dhe degës rajonale 
të këtij institucioni në Fier, 
por sërish në përgjigjen e marë 
nga ky i fundit më datë 31 maj, 
thuhej se aktualisht nuk kishin 
informacion për këtë hotspot. 
Me anë të një përgjigje të dytë, 
ky institucion informoi se Bash-
kia Lushnjë kishte kthyer të 
njëjtën përgjigje, ku pasqyrohej 
fakti se në bazë të dokumenta-
cionit të trashëguar, ‘mbeten të 
stokuara në magazina bujqësore 
mbetje pesticidesh’, por se nga 
inspektimi në terren nuk janë 
gjetur këto mbetje. Ndërkohë, 
Inspektoriati Qendror nuk ju 
përgjigj kërkesës për informim. 
 
Por, pavarësisht këtyre fakteve, 
sot këto mbetje pesticidesh të 
rrezikshme për mjedisin dhe 
shëndetin e njerëzve në qyte-
tin e Lushnjës nuk dihet se ku 
gjenden, duke e agravuar kësh-
tu edhe më shumë situatën, me 
gjasa që të shfaqin pasojat në 
të ardhmen, pasi identifikimi, 
izolimi apo asgjesimi i tyre tani, 
duket një mision i pamundur për 
institucionet shtetërore. 
 
Banorët: askush nuk na ka 
njoftuar se mbetjet e pesti-
cideve na rrezikojnë shëndetin. 
 
Banorët e lagjes “18 Tetori” 
të Bashkisë Lushnjë dispono-

“Atje kanë qenë tre magazina. 
Ke parasysh atë magazinën që 
ke parë andej prapa, ka patur 
pleh, pleh kimik. Që nga ’97-ta që 
kam ardhur unë këtu, ka pasur 
pleh. Ujësjellësi ka dy tre vjet që 
është ndërtuar. Nuk ka shumë 
që është bërë, se çfarë kanë bërë, 
ata e dinë vetë. Nuk dimë gjë se 
ku janë pesticidet. Një pjesë i 
morën njerëzit”, shprehet ajo, 
duke theksuar se askush nuk 
i ka njoftuar se këto mbetje u 
rrezikojnë shëndetin. “Nuk na 
ka njoftuar njeri që këto mbetje 
ishin të rrezikshme për shëndetin. 
E dimë që ka pasur edhe vegla 
pune, i morën njerëzit kur u hap 
’97-ta. Nuk dimë fare që ka pasur 
mbetje të rrezikshme… . Ja, ju 
jeni të parët që po na flisni për 
këtë punë. Nuk ka pasur njoftim, 
por e dimë që ka patur helme. 
Para se të ndërtohej ujësjellë-
si… , ishte magazina, e prishën 
njerëzit, morën hekurat, pastaj 
u bë ujësjellësi këtu”, përfun-
don banorja e lagjes “18 Tetori” 
Lushnjë, e cila lë të nënkuptohet 
se magazinat me pesticide janë 
lënë në mëshirë të fatit, duke i 
hapur kështu rrugën ndërtimit të 
ujësjellësit të këtij qyteti.   
 
Ky artikull u publikua në kuadër 
të projektit “Informim -komu-
nikimi mbi politikat mjedisore, 
fokusuar mbi mbetjet urbane”, 
si pjesë e programit SENiOR-II, 
mbështetur nga REC Shqipëri 
dhe Qeveria Suedeze.
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S ituata në vend depoziti-
min e mbetjeve në Sheq, 
Fier 
 

Prej vitit 2015 Këshilli Bashkiak 
në qytetin e Fierit ka shpal-
lur emergjencën mjedisore në 
fushën e menaxhimit të inte-
gruar të mbetjeve urbane. Kjo 
situatë emergjente për qytetin 
e Fierit vazhdon të jetë e tillë 
duke u përqendruar në vend 
depozitimin e mbetjeve urbane 
në Sheq, Fier. Vend depozitimi 
i mbetjeve ndodhet në hyrje të 
qytetit të Fierit, 50 m nga lag-
ja “Sheq” dhe 4 km nga qendra 
e Fierit. Banorët në mënyrë të 
vazhdueshme kanë shprehur 
shqetësimin e tyre për situatën 
ku ndodhet qyteti dhe asnjëherë 
nuk kanë marrë një përgjigje 
nga Bashkia Fier për zgjidhjen 
e saj. Në këto kushte banorët 
kanë filluar të braktisin lagjet 
dhe shtëpitë e tyre, duke u zh-
vendosur në zona më të largëta 
nga vend depozitimi. Këto dhe 
fakte të tjera qendra EDEN i ka 
përmbledhur në një letër fak-
tesh (http://www.eden-al.org/
images/PDF/Fact-Sheet_sheq_
EDEN.pdf ). 
 
Investigimi i qendrës EDEN  
Vend depozitimi i mbetjeve në 
Sheq është shembulli konkret që 
tregon se gjendemi në kushtet 
më ekstreme të mungesës së 
trajtimit (keq menaxhimit) të 
mbetjeve urbane në vend depoz-
itimet ekzistuese.  Gjithashtu 
preken ndjeshëm të drejtat e 
njeriut dhe ka mungesë trans-
parence dhe përgjegjshmërie 
institucionale. Nën këtë logjikë, 
qendra EDEN në bashkëpunim 
me Klinikën Ligjore SOROS 
ka ndjekur rastin konkret në 
mbështetje të banorëve përmes 
vigjilencës mjedisore dhe 
ankimit administrative duke iu 
referuar ligjit “Për të drejtën e 
informimit”. Kjo është bërë për 
8 muaj rresht dhe del se Bashkia 
Fier nuk ka proceduar me lejen 
mjedisore e cila është përgjegjësi 
e Kryetarit të Bashkisë Fier, si 
vijim vend depozitimi ekzistues 
është pa leje mjedisore. Në ven-
dimin e emergjencës mjedisore 
“Mbi Shpalljen e Emergjencës 
Mjedisore në Fushën e Menax-
himit të Integruar të Mbetjeve 
Urbane në Qytetin Fier”: nuk 

Kur ligjet ekzistojnë, por sërish jetojmë në mes të plehrave
Nga: Lira Hakani, Qendra EDEN depozitimi funksionon me një 

kapacitete ditor të paktës 3 mak-
ina të shkarkuara në çdo dy orë ( 
shkurt 2018).   
 
Inspektoriati Shtetëror i Mje-
disit Pyjeve dhe Ujërave, dega 
rajonale Fier theksoi “Situata e 
rënduar është krijuar në mënyrë 
progresive në vend depozitimin e 
mbetjeve. Nuk është një vendim i 
thjeshtë që të kërkohet mbyllja e 
një vend depozitimi”. Theksojmë 
se ky institucion ka për detyrë 
sipas ligjit “Për inspektimin në 
RSH”, nenet 45-47 duhet të mar-
rë një vendim përfundimtar në 
lidhje me inspektimet në terren. 
Përveç hartimit të procesverba-
leve, nuk është marrë asnjë vep-
rim i tillë nga Inspektoriati duke 
shkelur bazën ligjore.  
 
Banorët e pranishëm në tryezë 
përballë analizës së paraqitur 
nga qendra EDEN, shkeljeve 
ligjore, dhe mungesës së vazh-
dueshme të transparencës, thek-
suan me forcë se situata është 
vërtët e rënduar, pavarësisht nëse 
jetohet në afërsi të vend de-
pozitimit apo më afër qendrës së 
Fierit. “Shqetësimet shëndetësore, 
apo të rrugëve të frymëmarrjes 
kanë fakrorë të ndryshëm që i nd-
ikojnë, por vend depozitimit është 
një element plus negativ që rën-
don gjendën aktuale shëndetësore 
që kemi” u shpreh një banore në 
qytetin e Fierit. 
 
Çfarë do vijojë? 
Ndërkohë qëndrojmë ende në 
pritje të përgjigjes zyrtare (bren-
da datës 15.07.2018) nga Bashkia 
Fier, Qendra mjedisore EDEN 
është e angazhuar për të ndjekur 
këtë rast deri në përfundimin e 
zgjidhjes së tij në rrugë adminis-
trative apo gjyqësore. 
 
Në kuadër të projektit “E drejta 
mjedisore për banorët e Sheqit” 
i cili mbështetet financiarisht 
nga Fondacioni Shoqëria e Ha-
pur për Shqipërinë-OSFA.

përmendet vend depozitimi i 
mbetjeve urbane në Sheq, Fier; 
Nuk përcaktohet asnjë masë për 
mbylljen e këtij vend depozitimi 
të paligjshëm; Nuk përcaktohet 
asnjë masë për rehabilitimin 
e këtij vend depozitimi. Sipas 
procesverbaleve të Inspektoria-
tit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve 
dhe Ujërave, Dega Rajonale Fier 
(2014 dhe 2017), vend depoziti-
mi është jashtë çdo kushti teknik 
mjedisor dhe shkakton ndotje të 
mëdha mjedisore. Nga ana tjetër 
Inspektoriati nuk ka marrë një 
vendim përfundimtar mbi bazën 
e inspektimit për vendosjen e 
masave administrative kundre-
jt Bashkisë Fier për gjendjen 
e rëndë të vend depozitimit të 
Sheqit. 
 
Në  këto kushte më datë 
15.05.2018 banorët e Sheqit 
dhe qendra EDEN i drejtuan 
Kryetarit të Bashkisë Fier letrën 
“Kërkesë për marrjen e masave 
që parashikohen nga kuadri lig-
jor në fuqi në lidhje me fushën 
e paligjshme të grumbullimit të 
mbetjeve në Sheq, Fier”( http://
www.eden-al.org/images/PDF/
Korrespondenca/kerkese-dre-
jtuar-Bashkise-Fier-per-Mbet-
jet-3.pdf )  me dy kërkesa:  
1) mbylljen e vend depozitimit të 
mbetjeve urbane në Sheq, Fier  
2) rehabilitimit të plotë si një 
vend depozitim i cili funksionon 
pa leje mjedisore, në kundërsh-
tim të plotë me kuadrin ligjor 
dhe që shkakton ndotje mjedis-
ore të jashtëzakonshme. 
 
Këto dy kërkesa të paraqitura i 
ngarkohen dhe me më shumë 
përgjegjësi Bashkisë Fier, në sajë 
të vendimit të fundit Nr. 389, 
datë 27.6.2018 ndryshim në lig-
jin “Për landfillet” (http://www.
qbz.gov.al/Botime/Akteindivid-
uale/Janar%202018/Fletore%20

98/VKM%20nr.%20389,%20
date%2027.6.2018.pdf ). 
 
Operatori i një venddepozitimi 
ekzistues (Bashkia Fier në ras-
tin konkret), pavarësisht nëse 
ka ose jo leje mjedisi, deri në 
datën 31 dhjetor 2018 duhet të 
përgatisë një plan përmirësimi 
të vend depozitimit dhe duhet ta 
paraqesë për miratim në Ag-
jencinë Kombëtare të Mjedisit 
(AKM). Periudha e parashikuar 
në ligjin e vitit 2012 (dy vjet pas 
hyrjes në fuqi të ligjit) nuk është 
ndjekur dhe si vijim ndryshimi 
në ligj përcakton një afat të ri të 
përshpejtuar deri në fund të këtij 
viti për përgatitjen e një plani 
përmirësimi. Komiteti Ndërmin-
istror për Mbetjet, pas miratimit 
të planit nga AKM vendos për 
masat e përmirësimit që duhet 
të ndërmerren brenda datës 31 
dhjetor 2020.  
 
Tryeza e dialogut 
Specialisti i Nivelit të Lartë 
i Bashkisë Fier, u shpreh se 
“Bashkia Fier ka një plan reha-
bilitimi për vend depozitimin e 
Sheqit, por  pritet të përfundojë 
ndërtimi i Incineratorit të Fierit, 
si zgjidhje e situatës alarmante”.   
 
Ndërkohë Drejtoria Rajonale e 
Mjedisit, Fier konfirmoi faktin 
e paraqitur nga qendra EDEN, 
se vend depozitimi i Sheqit është 
i jashtë ligjshëm, ai nuk ka  leje 
mjedisore. Nga monitorimi ynë 
në terren duket qartë se vend 
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N ë përditshmërinë 
e punës së AJM-
MI-t (Agjencia 
e Mjedisit, Me-

dias dhe Informacionit) për 
monitorimin e menaxhimit 
të mbetjeve urbane në bash-
kitë JP të rajonit të Sarandës, 
ndeshesh shpesh me një duku-
ri sa të dëmshme po aq edhe 
të shëmtuar për hapësirat tur-
istike të zonës! Shumë qytetarë 
apo banorë të periferisë e kanë 
bërë zakon që mbetjet e ngur-
ta të dala nga rikostruksioni 
i banesave vetiake apo edhe 
ndërtesave tregtare, t’i hedhin 
vend e pavend! Do t’i gjesh të 
hedhura pranë kontenierëve 
të mbetjeve urbane, por edhe 
jashtë portës së banesave, 
sa nëpër anët e pallateve po 
aq edhe nëpër sheshet-bosh 
të ndërtimit. Kështu, shume 
pronarë trojesh, pasi kanë 
bërë sheshimin e vendit të 
blerë apo të trashëguar, i kanë 
“braktisur” ato duke krijuar 
truall të favorshëm për firmat 
dhe skuadrat e ndërtimit, që 
mbetjet e ngurta t’i derdhin 
aty.  

Sheshet e ndërtimeve si vend-depozitimi për inertet urbane

Gjashtë-Shelegar, janë të ku-
dondodhura inertet e ngurta, 
por edhe mobilie të vjetra, 
krevate hekuri etj.  
 
Operatori i shërbimit të pas-
trimit e kryen detyrën e tij 
sipas kontratës që ka me au-
toritetin kontraktues (Bash-
kinë), por kurrsesi nuk mund 
të heq përditë dhjetëra e qin-
dra metërkub mbetje të ngur-
ta. Ajo çka duhet të bëjnë të 
dy palët, është përmirësimi 
i vazhdueshëm i punës për 
Edukimin Publik Ambien-
tal të konsumatorëve dhe të 

Nga: Sofokli Mekshi, AJMMI

Ne mendojmë se autoriteti 
kontraktor duhet të përdor 
“forcën” e ligjit ndaj këtyre 
keqbërësve që hedhin inertet e 
ngurta ku të mundin.  
 
Gjithashtu ligji duhet të ve-
projë edhe ndaj pronarëve të 
shesheve të ndërtimit, duke i 
detyruar ata të përfundojnë 

ndërtimin e objektit për të 
cilin kanë marrë lejen. Ose të 
kryejnë rrethimin e shesheve, 
me qëllim që ato të mos vazh-
dojnë të mbushen me sasi të 
tjera mbetje te ngurta.  
 
Ne nxisim Operatorin e 
Shërbimit të pastrimit për 
të përdorur të gjitha format 
e edukimit të komunitetit, 
fletëpalosje sensibilizuese, 
broshura edukuese, mesazhe 
promocionale nëpër mediat 
lokale e rajonale, ashtu si-
kurse i ka edhe në kontratë me 
Bashkinë.  
 
Nga ana e saj, Shoqata AJM-
MI, do të vazhdoj të monitor-
oj e të godas me çdo mjet e 
mënyrë të gjithë ato individë 
apo subjekte që më papërgjeg-
jshmërinë e tyre ndotin mjedi-
sin tonë të përbashkët.

Autoriteti kontraktor duhet të përdor 
“forcën” e ligjit ndaj atyre që hedhin 

inertet e ngurta ku të mundin
Në fotot shoqëruese, “lexon” 
qartë këtë dukuri të shëmtu-
ar, në rrugët “Ismail Qemali” 
e “Idriz Alidhima”, në lagjen 
Nr.4 Sarande. Kjo dukuri është 
e shtrirë edhe anës rrugës nr.5, 
të lagjes se rë. Nga monitorimi 
që kryejmë, 3 herë në javë, që 
nga Saranda deri në Ksamil, 
që nga Berdeneshi e deri në 

banorëve, në territorin e tyre 
administrativ. Është e vërtetë 
që Bashkia Sarandë ka caktuar 
një vendgrumbullimi të mbet-
jeve të ngurta, në Volloder. 
Aty punon shpesh edhe një 
fadromë për shpërndarjen e 
këtyre mbetjeve që çon Bash-
kia, por edhe ndonjë ndërtues 
i përgjegjshëm.  


