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Kushtet për zhvillim të mëtejshëm

 Ndarja e re territoriale (njësi më të mëdha)

 Zona shërbimesh më karakteristika të ndryshme brenda të njëjtës njësi

 Zgjerimi i moduleve (riciklim dhe kompostim)

 Nevoja për më shumë fleksibiliet në ndërtim strategjish për asetet



Ndryshimet në kornizën e përgjithshme

 Moduli i kostimit i konceptuar me qendra shërbimesh

 Secila qendër ka tipologjinë e saj (Urbane, Rurale, Mikse) dhe asetet e saj.
Përcaktimi i zonës së shërbimit mund të jetë sipas ish-njësive përbërëse, ose do
mund të zgjerohet më tej në një optimum të eficensës së shërbimit.

 Moduli ka një fletë kostimi për zonë shërbimi. Variablat e secilës përcaktohen tek
fleta e të dhënave për njësinë.

ZSh1
ZSh2

ZSh3

ZSh4



Ndryshimet në kornizën e përgjithshme

 Moduli i kostimit konsideron zona shërbimesh dhe ato zona që janë me
specifikë të ndryshme. Zonat që integrojnë forma të tjera menaxhimit, të
tila janë:

 Zona e Riciklimit

 Zona e Kompostimit



Zhvillimet në variabla

 Mundësi për zgjedhjen e aseteve të tjera sipas eficensës:
 Kamionë me kapacitet të ndryshëm. Nga klasikja me 5t dhe 10t, janë futur dhe

kapacitet më të mëdha 12t dhe 15t. Këto kamionë janë të përshtatshëm për
njësitë urbane të mëdha;

 Kazanë me kapacitet të ndryshëm. Nga klasiku 1.1 m3, janë futur dhe 1.6, 3.2,
5.0 dhe 7.0m3 për përdorim alternativ për të rritur eficensën në grumbullim;

 Janë ripërcaktuar kapacitet e mbushjes së kamionëve dhe kazanëve na bazë të
përvojës së disa njësive vendore. Kjo e sjell edhe me afër realitetit kostimin;

 Përllogaritja e kapacitetit mbajtës në kg të kontenitorëve është bërë si për
mbetjet mixe ashtu dhe për ato te riciklueshme në varësi të zonës së shërbimit;

 Është përcaktuar amortizimi në normën 15% në vit, e cila i ul kostot totale,
vjetore të shërbimit;

 Për zonën e riciklimit është futur përdorimi i qeses si kontenitor i mbetjeve.



Variablat që mund të ndryshojë
përdoruesi

 Ndryshe nga versioni i mëparshëm, versoni i ri i jep më shumë mundësi
përdoruesit për kontroll, duk i lejuar të vendosë për:

 Tipiologjinë e njësisë;

 Tipin (sipas tonazhit) të kamionit;

 Tipin (sipas volumit) të kazanit;

 Shtimi i një numri rezervë kazanësh në bazë të përvojës;

 Përdorimin e qeses tek zona për riciklim;

 Normëm e gjenerimit të mbetjeve;

 Distancën që përshkron kamioni për grumbullim.



Moduli i ri

Disa zona
shërbimi

Më shumë
kontroll



Më shumë variabla fikse
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