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Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Zona Funksionale Kukës 

Hartimi i Programit për Zhvillimin e Sistemit të Menaxhimit të 
Mbetjeve Urbane

67,000 Euro (faza e parë) 

Infrastrukturë mjedisore

Në ZF të Kukësit shërbimi i menaxhimit të mbetjeve është shumë i kufizuar dhe lë shumë për 
të dëshiruar. Komunat në përgjithësi nuk e ofrojnë këtë shërbim. Ata kufizohen kryesisht në 
mbledhje të mbeturinave sipas një grafiku, i cili nuk është i rregullt, por kryhet sipas nevojave. 
Mungesa e kapaciteteve financiare për të ofruar shërbimin dhe mungesa e ndërgjegjësimit të 
banorëve, shoqërohet edhe me mungesën e mjeteve dhe të pikave të grumbullimit të 
mbetjeve në lagjet ose fshatrat e komunave. Në komunat ku ky shërbim ofrohet i cunguar 
(Shishtavec, Tërthore), grumbullimi i mbeturinave bëhet me punonjës të komunës dhe me 
mjete të vogla, por jo mjete teknologjike. Komuna Shishtavec shpenzon një shumë modeste 
për gjithë shërbimin e pastrimit (rreth 200,000 Lekë/vit). Komunat kanë vend-depozitime për 
mbetjet. Këto vend-depozitime janë thjesht të miratuara nga këshillat e njësive përkatëse, por 
realisht nuk kanë standarde, ose nuk mund të konsiderohen vend-depozitime të mirëfillta.
Problematik vazhdon të mbetet ndërgjegjësimi i banorëve të komunave në lidhje me mbetjet 
plastike dhe ambalazhet. Shpesh nëse nuk groposen (veprim që në vetvete paraqet shumë 
probleme) ato hidhen në lumenj, përrenj, ose në vende të hapura.

Përmirësimi i ambientit dhe shëndetit të popullsisë nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit 
dhe përpunimit të mbetjeve urbane.
1. Objektivat specifike të projektit 
OS1:Të përmirësohet skema e menaxhimit të mbetjeve urbane
OS2:Të promovohet një sistemi qëndrueshëm dhe ekonomikisht i përballueshëm i 
tarifimit të shërbimeve
Os3: Të përmirësohet infrastruktura e grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

R.1 Skema e grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane e zhvilluar
R.2 Sistem tarifor ekonomikisht i qëndrueshëm i zhvilluar; 
R.3 Infrastruktura e grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane e zhvilluar
Përfitues të këtij programi janë të gjitha NjQV dhe gjithë popullsia e ZF. 
Projekti mendohet të zgjasë për një periudhë më shumë se 3-vjeçare, pasi është 
konceptuar në formën e një programi, i cili do të mund të realizohet me dy faza. Faza e 
parë do fokusohet tek kryerja e studimeve dhe strategjisë së ndërhyrjes dhe faza e dyte 
tek zhvillimi i sistemit të grumbullimit e menaxhimit të mbetjeve urbane. 
Kostoja e fazës së parë është përcaktuar më poshtë , kurse kostoja e fazës së dytë mund 
të përcaktohet vetëm pasi të kenë përfunduar studimet që do realizohen në fazën e parë. 
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit
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Faza e Parë

Hartimi studimit për menaxhimin e mbetjeve dhe ndërgjegjësimin e popullsisë, duke 
përfshirë:
- studimin për kostimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë elementët e tij, dhe 
- diferencimin e tarifës së këtij shërbimi për zonën urbane dhe atë rurale në varësi të 
ofrimit të shërbimit.

Faza e Dytë
- Zbatimi i planit të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane;
Investime në infrastrukturën e grumbullimit dhe përpunimit të mbetjeve urbane

Ekziston një studim paraprak i hartuar nga projekti SELEA, që ka bërë një analizë të 
menaxhimit të mbetjeve në rajonin e Kukësit. 

Financuesit e projektit:
- Për t'u identifikuar 

Projekti do të zbatohet nga:
- Bashkia Kukës
- Këshilli i Qarkut Kukës 

Hartimi i studimit të menaxhimit dhe tarifimit të mbetjeve urbane 30,000€
Hartimi i studimit të tarifimit të mbetjeve urbane. 15,000€


