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SHKURTIMET

0

Përmbledhje jo-teknike

•
•
•
•

•
•
•

0.1

Hyrje, pasqyrë e përmbajtjes dhe objektivat e “Planit Rajonal të Menaxhimit
të Integruar të Mbetjeve” (PRMIM)

Parashikimi i popullsisë dhe sasisë së mbetjeve

Prodhimi dhe grumbullimi i mbetjeve bashkiake në Qarkun Berat (Parashikimi 2019)
Bashkia

Popullsia

Qarku Berat

Prodhimi i mbetjeve

Grumbullimi i mbetjeve

[t/v]

[t/v]

39,015

157,617

Letër & karton
13%

Plastikë
14%

Qelq
6%

32,310

Metale
1%
Mbetje të tjera
17%

Mbetje organike
49%

Sistemi ekzistues i menaxhimit të mbetjeve

Objektivat e PRMIM

Minimizimi i efekteve negative të prodhimit dhe menaxhimit të mbetjeve
në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis

•

•
•
•
•
•

0.2

Gjendja aktuale mjedisore dhe problematikat kryesore, përfshi ecurinë e
mundshme të zhvillimit të mjedisit në mungesë të PRMIM

Objektivat mjedisore të VSM
Subjektet e VSM

Synime të mundshme të
sugjeruara të VSM

Objektivat mjedisore
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·

·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

·
·

·
·

·

·

Gjendja aktuale mjedisore

(pinus heldreichii)
(centaurea)

Mangësitë mjedisore të sistemit aktual të MMN

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·
·
·
·
·
·

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Zhvillimi i mundshëm i mjedisit në mungesë të PRMIM

Përmbledhje e vlerësimit të përgjithshëm të ndikimeve mjedisore të PRMIM

Lloji i masave/
Shkurtimi

Simboli

R01

Klasifikimi

Përshkrimi

Transferimi i mbetjeve dhe transporti në distancë të largët

Vlerësimi i
përgjithshëm
mjedisor

0.3

R02

Trajtimi mekanik (IRM)

R03

Trajtimi mekanik-biologjik (TMB)

R04

Trajtimi biologjik i mbetjeve organike dhe të gjelbra

R05

Incinerimi i mbetjeve (me rikuperim energjie)

R06

Vend depozitim sanitar (depozitim i sigurt i mbetjeve)

Vlerësimi i
përgjithshëm
mjedisor

Lloji i masave/
Shkurtimi

Përshkrimi

1

Hyrje

1.1

Qëllimi i Studimit VSM

•
•
•
•

•
•
•

Tabela 1

Fakte kyç që lidhen me PRMIM

·
·
·

·
·
·
·
·
·

1.2

PRMIM dhe konteksti i përgatitjes së tij

Pasqyra dhe objektivat e PRMIM

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

·
•
•

Figura 1

•
•
•

•
•
•

Fazat dhe hapat e PRMIM dhe VSM

•

Kuadri rregullator, institucional dhe i politikave për MMN në Qarkun Berat
1.2.2.1 Kuadri ligjor

·
·

·

·

·

·
•
•

•

·
·
•
•

1.2.2.2 Politikat dhe standardet kombëtare

1.2.2.3 Kuadri institucional

Lidhjet me Planet, Programet dhe Strategjitë e tjera dhe objektivat
mjedisore

Tabela 2

Planet, programet, strategjitë dhe objektivat për mbrojtjen mjedisore, lidhjet e
tyre me PRMIM dhe kërkesat/ objektivat kryesore që lindin prej tij

Titulli i planit, programit
ose strategjisë/
objektivit për mbrojtjen
e mjedisit

Si ndikon ose ndikohet ai
nga PRMIM sa i përket
çështjeve të VSM1

Kërkesat/ objektivat kryesore
që rrjedhin nga PPS
·

·

·

·
·

Titulli i planit, programit
ose strategjisë/
objektivit për mbrojtjen
e mjedisit

Si ndikon ose ndikohet ai
nga PRMIM sa i përket
çështjeve të VSM1

Kërkesat/ objektivat kryesore
që rrjedhin nga PPS
·

·

·

·

·

·
·

·

·

·

·

Titulli i planit, programit
ose strategjisë/
objektivit për mbrojtjen
e mjedisit

Si ndikon ose ndikohet ai
nga PRMIM sa i përket
çështjeve të VSM1

Kërkesat/ objektivat kryesore
që rrjedhin nga PPS
·

·

·

·

·

·

·

·

Titulli i planit, programit
ose strategjisë/
objektivit për mbrojtjen
e mjedisit

Si ndikon ose ndikohet ai
nga PRMIM sa i përket
çështjeve të VSM1

Kërkesat/ objektivat kryesore
që rrjedhin nga PPS
·

·

·

·

·

·

·

·

·

Titulli i planit, programit
ose strategjisë/
objektivit për mbrojtjen
e mjedisit

Si ndikon ose ndikohet ai
nga PRMIM sa i përket
çështjeve të VSM1

Kërkesat/ objektivat kryesore
që rrjedhin nga PPS
·

1.3

Aktivitetet në kuadër të VSM

Tabela 3

Aktivitetet e VSM

Aktivitetet për VSM

Datë

Shënime

Aktivitetet për VSM

Datë

Shënime
·
·
·
·

·

·
·
·

·
·

2

Përshkrimi i aspekteve mjedisore kryesore që duhen trajtuar në Studimin
e VSM

2.1

Shtrirja gjeografike

2.2

Shtrirja kohore

•
•
•

2.3

Aspektet mjedisore kryesore që duhet të trajtohen në Studimin e VSM

Tabela 4

Komponentët mjedisorë dhe efektet e mundshme
Efektet e rëndësishme të mundshme, nëse nuk merren masa
për zbutjen e tyre

Komponenti mjedisor
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Efektet e rëndësishme të mundshme, nëse nuk merren masa
për zbutjen e tyre

Komponenti mjedisor
·

·
·

·
·
·
·
·
·

·
·

·

2.4

Objektivat mjedisore në Qarkun Berat

Tabela 5

Objektivat mjedisore të VSM

Subjektet e VSM

Synime të mundshme të
sugjeruara VSM

Objektivat mjedisore
·

·
·

·
·

·
·

·

·

·

·

Subjektet e VSM

Synime të mundshme të
sugjeruara VSM

Objektivat mjedisore
·

·

·
·

·

·
·

2.5

·

·

·

·

·

·

·

·

Marrja në konsideratë e objektivave mjedisore në procesin e planifikimit

•

uji

•

cilësia e ajrit

•

toka

trashëgimia arkitekturore, arkeologjike dhe
kulturore, si edhe peizazhi

•

klima

asetet materiale

3

Gjendja mjedisore aktuale dhe problematikat kryesore, përfshirë zhvillimin
e mundshëm të mjedisit në mungesë të PRMIM

•
•
•

3.1

Figura 2

Përshkrimi i zonës gjeografike dhe parashikimi i popullsisë dhe sasisë së
mbetjeve

Harta e Qarkut Berat (Zona e Mbetjeve Berat)

Shtrirja gjeografike

Popullsia dhe mbetjet
3.1.2.1 Parashikimi i popullsisë

Tabela 6

Parashikimi i popullsisë sipas bashkive të Qarkut Berat

Bashkia
Berat
Kuçovë
Poliçan
Skrapar
Ura Vajgurore
Qarku Berat

2019

2023

2028

2033

3.1.2.2 Parashikimi për prodhimin dhe grumbullimin e mbetjeve

Tabela 7

Sasitë e mbetjeve që janë prodhuar dhe grumbulluar në Qarkun Berat në 2018
Berat

Të prodhuara
Të
grumbulluara
Norma e
grumbullimit

Kuçovë

Poliçan

Skrapar

Ura
Vajgurore

Total
39,503
32,574
82 %

Tabela 8

Parashikimi i prodhimit të mbetjeve sipas bashkive të Qarkut Berat

Bashkia
Berat
Kuçovë
Poliçan
Skrapar
Ura Vajgurore
Qarku Berat

Prodhimi i mbetjeve në t/vit
2019

2023

2028

2033

Tabela 9

Parashikimi për normën e grumbullimit dhe sasinë e mbetjeve sipas bashkive
në Qarkun Berat

Bashkia
Berat
Kuçovë
Poliçan
Skrapar
Ura Vajgurore
Qarku Berat

2019
Norma

Sasia
t/v

2023
Norma

Sasia
t/v

2028
Norma

Sasia
t/v

2033
Norma

Sasia
t/v

Figura 3

Sasitë e mbetjeve që do të grumbullohen në Qarkun Berat me një ilustrim të
mesatares

Tabela 10

Përmbledhje e parashikimit për gjenerimin dhe grumbullimin e mbetjeve
Parashikimi i mbetjeve
Qarku Berat

Parashikimi i gjenerimit të
mbetjeve
Parashikimi i grumbullimit të
mbetjeve
Norma e grumbullimit të mbetjeve

3.1.2.3 Përbërja e mbetjeve

2019

2023

2028

2033

t/v

t/v

t/v

t/v

Letër & karton
13%

Plastikë
14%

Qelq
6%

Metale
1%
Mbetje të tjera
17%

Mbetje organike
49%

Figura 4

Përbërja mesatare e mbetjeve për qytetin e Beratit

3.1.2.4 Mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet/ mbetjet inerte

Figura 5

3.2

Sasitë e MNP inerte në bashkitë e Qarkut Berat të përllogaritura për vitin 2018

Përshkrimi i shërbimit ekzistues të menaxhimit të mbetjeve në qarkun Berat

Figura 6

Vendndodhja e vendgrumbullimeve ekzistuese në Qarkun Berat

3.3

Popullsia dhe shëndeti i njerëzve
Gjendja mjedisore dhe problematikat kryesore

Figura 7

Vendgrumbullim i paautorizuar (majtas), zjarr/tym në një vendgrumbullim të
paautorizuar në Qarkun Berat (djathtas)

Figura 8

Shembuj të vendgrumbullimeve në Qarkun Berat

Tabela 11

Mangësitë mjedisore të sistemit aktual MMN lidhur me popullatën dhe shëndetin
e njerëzve

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·

·

·

·

·

·

·
·

·
·

·

·

·

Zhvillimi i mundshëm i mjedisit në mungesë të PRMIM

3.4

Biodiversiteti, flora dhe fauna
Gjendja mjedisore dhe problematikat kryesore

Figura 9

Harta e zonave të mbrojtura më të rëndësishme në Berat dhe qarqet përreth

•
•
•

(pinus heldreichii)
(centaurea), nepeta

cataria,

(Dryomys nitedula)

Tabela 12

Mangësitë mjedisore të sistemit aktual MMN në lidhje me biodiversitetin, florën
dhe faunën

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·

·
·
·

Zhvillimi i mundshëm i mjedisit në mungesë të PRMIM

3.5

Përdorimi i dheut dhe tokës dhe asetet materiale
Gjendja mjedisore dhe problematikat kryesore

Figura 10

Hartat e përdorimit të tokës, guroreve dhe minierave në Qarkun Berat

Tabela 13

Mangësitë mjedisore të sistemit aktual të MMN sa i përket përdorimit të dheut
dhe tokës

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·
·

·

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·
·

·

·

Zhvillimi i mundshëm i mjedisit në mungesë të PRMIM

3.6

Uji
Gjendja mjedisore dhe problematikat kryesore

Figura 11

Harta e trupave ujore kryesore në Qarkun Berat

Tabela 14

Mangësitë mjedisore të sistemit aktual MMN sa i përket ujit

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·
·
·

Zhvillimi i mundshëm i mjedisit në mungesë të PRMIM

3.7

Cilësia e ajrit dhe faktorët klimatikë
Gjendja mjedisore dhe problematikat kryesore

Tabela 15

Mangësitë mjedisore të sistemit aktual MMN sa i përket cilësisë së ajrit dhe
faktorëve klimatikë

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·

·

·

·
·
·
·

Zhvillimi i mundshëm i mjedisit në mungesë të PRMIM

3.8

Peizazhi
Gjendja mjedisore dhe problematikat kryesore

Tabela 16

Mangësitë mjedisore të sistemit aktual MMN sa i përket peizazhit

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·

·
·
·

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·
·
·

Zhvillimi i mundshëm i mjedisit në mungesë të PRMIM

3.9

Trashëgimia arkitekturore, arkeologjike dhe kulturore
Gjendja mjedisore dhe problematika kryesore

Figura 12

Qendra historike e Beratit

Tabela 17

Mangësitë mjedisore të sistemit të tanishëm MMN sa i përket trashëgimisë
arkitekturore, arkeologjike dhe kulturore

Aktiviteti MMN

Mangësitë mjedisore
·

·
·
·
·

Zhvillimi i mundshëm i mjedisit në mungesë të PRMIM

4

Vlerësimi i ndikimeve mjedisore

4.1

Vlerësimi i alternativave

·
·
·
Aktivitetet rajonale të menaxhimit të mbetjeve

·
·
·

Tabela 18

Alternativat e shqyrtuara
Mbetjet e përziera

Mbetjet e ndara

Transporti dhe
transferimi
Trajtimi mekanik
Trajtimi biologjik
Trajtimi termik
Depozitimi

Bashkëpunimi me Zonat e tjera të Mbetjeve për menaxhimin rajonal të
mbetjeve

Figura 13

Distancat e transportit drejt impianteve të trajtimit/ depozitimit të mbetjeve
jashtë Qarkut Berat

4.2

Qasja metodike për Vlerësimin Strategjik Mjedisor

·
·
·
·
·
·
·

·

·

Tabela 19

Aktivitetet rajonale që janë marrë parasysh në profilet VSM

Lloji i masës/
shkurtimi

Përshkrimi

R01

Transferimi dhe transporti në distancë të largët i mbetjeve

R02

Trajtimi mekanik (IRM)

R03

Trajtimi mekanik-biologjik (TMB)

R04

Trajtimi biologjik i mbetjeve organike dhe të gjelbra

R05

Incinerimi i mbetjeve (me rikuperim energjie)

R06

Vend depozitimi sanitar (depozitimi i sigurt i mbetjeve)

Tabela 20
Simboli

Klasifikimi i ndikimeve mjedisore
Klasifikimi

4.3

Profilet e VSM të masave të propozuara

Transferimi dhe transporti në distancë të largët
4.3.1.1 Përshkrimi i teknologjisë

Figura 14

Parimet e ngarkimit të drejtpërdrejtë me dhe pa ngjeshje në stacionet e
transferimit24

4.3.1.2 Ndikimet e mundshme mjedisore dhe masat e mundshme për parandalimin
ose reduktimin e ndikimeve mjedisore negative

Tabela 21

Vlerësimi mjedisor për transferimin dhe transportin në distancë të largët të
mbetjeve

R01

Transferimi dhe transporti në distancë të largët i mbetjeve

R01-01

Stacion transferimi me rampë

R01-02

Stacion transferimi me rampë dhe me njësi kompaktore

Objektivi mjedisor / synimi i VSM
Popullsia dhe shëndeti i njerëzve

Biodiversiteti, flora dhe fauna

Shkurtimi

Vlerësimi

Objektivi mjedisor / synimi i VSM

Përdorimi i dheut dhe tokës dhe i aseteve të tjera materiale

Uji

Cilësia e ajrit dhe faktorët klimatikë

Trashëgimia arkitekturore, arkeologjike dhe kulturore

Peizazhi

Vlerësimi i përgjithshëm mjedisor

Shkurtimi

Vlerësimi

Trajtimi mekanik (IRM)

4.3.2.1 Përshkrimi i teknologjisë

Figura 15

Elementët e IRM: Bunkeri/ hapësi i qeseve, ndarja me dorë, sita, presa25

4.3.2.2 Ndikimet e mundshme mjedisore dhe masat e mundshme për parandalimin
ose reduktimin e ndikimeve mjedisore negative

Tabela 22

Vlerësimi mjedisor për trajtimin mekanik (IRM)

R02

Trajtimi mekanik (IRM)

R02-01

IRM e papastër

R02-02

IRM e pastër

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM
Popullsia dhe shëndeti i njerëzve

Biodiversiteti, flora dhe fauna

Shkurtimi

Vlerësimi

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM

Përdorimi i dheut dhe tokës dhe i aseteve materiale

Uji

Cilësia e ajrit dhe faktorët klimatikë

Trashëgimia arkitekturore, arkeologjike dhe kulturore

Peizazhi

Vlerësimi i përgjithshëm mjedisor

Shkurtimi

Vlerësimi

Trajtimi mekanik-biologjik (TMB)
4.3.3.1 Përshkrimi i teknologjisë

Figura 16

Hapat e procesit dhe produktet e impianteve të TMB

4.3.3.2 Ndikimet e mundshme mjedisore dhe masat e mundshme për parandalimin
ose reduktimin e ndikimeve mjedisore negative

Tabela 23

Vlerësimi mjedisor për trajtimin mekanik-biologjik (TMB)

R03

Trajtimi mekanik-biologjik (TMB)

R03-01

TMB me tretje anaerobike

R03-02

TMB me stabilizim

R03-03

TMB me kompostim

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM
Popullsia dhe shëndeti i njerëzve

Biodiversiteti, flora dhe fauna

Shkurtimi

Vlerësimi

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM

Përdorimi i dheut dhe tokës dhe i aseteve materiale

Uji

Cilësia e ajrit dhe faktorët klimatikë

Trashëgimia arkitekturore, arkeologjike dhe kulturore

Peizazhi

Shkurtimi

Vlerësimi

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM

Shkurtimi

Vlerësimi i përgjithshëm mjedisor

Trajtimi biologjik i mbetjeve organike dhe të gjelbra
4.3.4.1 Përshkrimi i teknologjisë

Tretje anaerobike

Kompostimi

Vlerësimi

Figura 17

Shembull i një impianti kompostimi me ajrosje të nxitur: materiali i mbledhur,
mbushja e kontenierëve të ajrosjes, kompostimi në kontenierë, komposti i situr27

4.3.4.2 Ndikimet e mundshme mjedisore dhe masat e mundshme për parandalimin
ose reduktimin e ndikimeve mjedisore negative

Tabela 24

Vlerësimi mjedisor për trajtimin biologjik të mbetjeve organike dhe të gjelbra

R04

Trajtimi biologjik i mbetjeve organike dhe të gjelbra

R04-01

Kompostimi në kavaleta

R04-02

Impiant i mbyllur tërësisht i automatizuar

R04-03

Tretje anaerobike

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM
Popullsia dhe shëndeti i njerëzve

Biodiversiteti, flora dhe fauna

Përdorimi i dheut dhe tokës dhe i aseteve materiale

Shkurtimi

Vlerësimi

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM
Uji

Cilësia e ajrit dhe faktorët klimatikë

Trashëgimia arkitekturore, arkeologjike dhe kulturore

Peizazhi

Vlerësimi i përgjithshëm mjedisor

Shkurtimi

Vlerësimi

Incinerimi i mbetjeve (me rikuperim energjie)

•
•
•
•

4.3.5.1 Përshkrimi i teknologjisë

Figura 18

Komponentët e një impianti për incinerimin e mbetjeve 30

4.3.5.2 Ndikimet e mundshme mjedisore dhe masat e mundshme për parandalimin
ose reduktimin e ndikimeve mjedisore negative

Tabela 25

Vlerësimi mjedisor për incinerimin e mbetjeve (me rikuperim energjie)

R05

Incinerimi i mbetjeve (me rikuperim energjie)

R05-01

Incinerimi me skarë të lëvizshme

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM
Popullsia dhe shëndeti i njerëzve

Biodiversiteti, flora dhe fauna

Përdorimi i dheut dhe tokës dhe i aseteve materiale

Uji

Cilësia e ajrit dhe faktorët klimatikë

Trashëgimia arkitekturore, arkeologjike dhe kulturore

Peizazhi
Vlerësimi i përgjithshëm mjedisor

Shkurtimi

Vlerësimi

Vend depozitimi sanitar (depozitimi i sigurt i mbetjeve)

•
•
•
•

4.3.6.1 Përshkrimi i teknologjisë

Figura 19

Shtresat e sistemit izolues fundor të vend depozitimit sipas standardeve të BE

4.3.6.2 Ndikimet e mundshme mjedisore dhe masat e mundshme për parandalimin
ose reduktimin e ndikimeve mjedisore negative

·

·

·

·

Tabela 26

Vlerësimi mjedisor për vend depozitimin sanitar

R06

Vend depozitim sanitar (depozitim i sigurt i mbetjeve)

R06-01

Vend depozitim sanitar

R06-02

Rehabilitimi i vendgrumbullimeve

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM
Popullsia dhe shëndeti i njerëzve

Biodiversiteti, flora dhe fauna

Përdorimi i dheut dhe tokës dhe i aseteve materiale

Uji

Cilësia e ajrit dhe faktorët klimatikë

Shkurtimi

Vlerësimi

Objektivi mjedisor/ synimi i VSM

Shkurtimi

Vlerësimi

Trashëgimia arkitekturore, arkeologjike dhe kulturore

Peizazhi

Vlerësimi i përgjithshëm mjedisor

Përmbledhje e vlerësimit të përgjithshëm të ndikimeve mjedisore të PRMIM

Përmbledhje e vlerësimit të përgjithshëm mjedisor

Lloji i masave/
Shkurtimi

Tabela 27

Përshkrimi

R01

Transferimi i mbetjeve dhe transporti në distancë të largët

R02

Trajtimi mekanik (IRM)

R03

Trajtimi mekanik-biologjik (TMB)

Vlerësimi i
përgjithshëm
mjedisor

4.4

R04

Trajtimi biologjik i mbetjeve organike dhe të gjelbra

R05

Incinerimi i mbetjeve (me rikuperim energjie)

R06

Vend depozitimi sanitar (depozitimi i sigurt i mbetjeve)

·
•

•

•

Vlerësimi i
përgjithshëm
mjedisor

Lloji i masave/
Shkurtimi

Përshkrimi

•

•

·
•

•

•

5

Plani i Monitorimit Mjedisor

·
·
·
·
·
·
·
·

6

Shtojcat

6.1

Përmbledhje ekzekutive e “Planit Rajonal të Menaxhimit të Mbetjeve të
Qarkut Berat”

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

0

Përmbledhje ekzekutive

Informacion i përgjithshëm

Zona e Projektit

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Popullsia dhe sasitë e mbetjeve

Prodhimi dhe grumbullimi i mbetjeve bashkiake në Qarkun Berat (2018)
Bashkia

Qarku Berat

Popullsia

159,629

Prodhimi i mbetjeve

Grumbullimi i mbetjeve

[t/vit]

[t/vit]

39,503

32,574

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Sfidat kryesore lidhur me shërbimet e menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Objektivat dhe synimet për përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve

Minimizimi i efekteve negative të prodhimit dhe menaxhimit të mbetjeve
në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis

Synimet e draft SKMIM (korrik 2019) të marra në konsideratë për përgatitjen e PRMM
Objektivat

Afatshkurtër Afatmesëm
2019-2023 2023-2028

Afatgjatë
2028-2033

Qëllimi strategjik 1: Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve duke zbatuar parimet kryesore
dhe kërkesat ligjore për planifikimin
ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Synimet e draft SKMIM (korrik 2019) të marra në konsideratë për përgatitjen e PRMM
Objektivat

Afatshkurtër Afatmesëm
2019-2023 2023-2028

Afatgjatë
2028-2033

ü

Qëllimi strategjik 2: Përmirësimi dhe harmonizmi i kuadrit ligjor për menaxhimin e mbetjeve
ü
Qëllimi strategjik 3: Financimi i qendrueshëm i menaxhimit të mbetjeve
ü
ü

ü
ü

ü

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Synimet e draft SKMIM (korrik 2019) të marra në konsideratë për përgatitjen e PRMM
Objektivat

Afatshkurtër Afatmesëm
2019-2023 2023-2028

Afatgjatë
2028-2033

Qëllimi strategjik 4: Burimet njerëzore, ndërgjegjësimi dhe pjesëmarrja e publikut në
menaxhimin e mbetjeve
ü
ü

ü

ü

Qëllimi strategjik 5: Janë përgatitur instrumentet ligjore, institucionale dhe financiare për të
përmirësuar menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme

Teknologjitë dhe metodat e parapëlqyera

·

·

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

·

·

·

·
·

·

·
·
·

·

·

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Ndërhyrjet kryesore për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat

Organizimi institucional për menaxhimin rajonal të mbetjeve

·
·
·

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Alternativa 1:

Alternativa 2: Shoqëri tregtare (Shoqëri aksionere)

Kostot dhe mbulimi i tyre

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Përmbledhje e investimeve fillestare
(pa taksat dhe konsulencën)

Komponenti MMN

Grand Total (Faza I)

·
·

Gjithsej investimet fillestare të nevojshme
(Përllogaritje)

9,000,000 EUR

1,098,000,000 Lekë

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

·

Përllogaritje e kostove specifike për tre skenaret e zbatimit

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Tarifa e llogaritur për mbulimin e kostove për familje sipas tre skenarëve të zbatimit
Niveli i
arkëtimit të
tarifave

Koncepti bazë me
vend depozitime të
kontrolluara
EUR/familj
e/ muaj

Lekë/fami
lje/ muaj

Monitorimi dhe rishikimi i PRMM

MIMN me vend
depozitim rajonal
EUR/fam
ilje/ muaj

Lekë
/familje/
muaj

MIMN rajonal me TMB

EUR/familje
/ muaj

Lekë
/familje/
muaj

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Ndërhyrjet kryesore për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Qarkun Berat

Plan Veprimi

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Plani i Veprimit të PRMM të Qarkut Berat (Faqe 1/3)
Nr.

Masat

1

Grumbullimi i mbetjeve (përfshi grumbullimin e diferencuar)

2

Transporti dhe transferimi i mbetjeve

3

Trajtimi i mbetjeve

4

Depozitimi i mbetjeve

Përgjegjësi
a kryesore

Faza I

Faza II

Faza III

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

Plani i Veprimit të PRMM të Qarkut Berat (Faqe 2/3)
Nr.

Masat

Përgjegjësi
a kryesore

5

Zhvillimi institucional

6

Planifikimi Vendor dhe Rajonal (Zonal) i Menaxhimit të Mbetjeve

7

Financimi i shërbimeve MMN

8

Ndërgjegjësimi publik, pjesëmarrja e publikut dhe parandalimi i mbetjeve

Faza I

Faza II

Faza III

Solid Waste Management Project in Berat Region, Albania, Phase I

6.2

Argumentimi për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të “Planit Rajonal të
Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Qarkut Berat (PRMIM)”

6.3

Procesverbal i takimit të aktorëve kryesore për vendimin e VSM

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

Procesverbali i takimit
Projekti:

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat,
Shqipëri, Faza I

Tema/objektivi:

Takimi i parë i konsultimit me grupet e interesit mbi çështjet që do
të trajtohen në Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për
Planin Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve.

Vendi:

Salla e mbledhjeve, Biblioteka “Vexhi Buharaja”, Berat

Data:

15 Tetor 2019

Kohëzgjatja:

10:30 – 12:00

Pjesëmarrësit:

Shihni listën e pjesëmarrësve (Shtojca 1)

Pjesëmarrësit e ftuar:

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE)
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM)
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Ministria e Brendshme
Ministria e Kulturës
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizime dhe Infrastrukturës
së Mbetjeve
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territtorit
Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
Instituti i Shëndetit Publik
Prefektura e Qarkut Berat
Bashkia Berat
Bashkia Kuçovë
Bashkia Poliçan
Bashkia Skrapar
Bashkia Ura Vajgurore
Të gjitha Drejtoritë Rajonale në Qarkun Berat
Konsulenti

Solid Waste Management Project
Office, Berat Region
St.Antipatrea, Old Town Hall of Berat,
3rd Floor
Tel. ++ 355 32 230 594
Zyra e Projektit të Menaxhimit të
Mbetjeve të Ngurta Qarku Berat
Rr.Antipatrea, Godina e vjeter e
Bashkisë Berat, Kati i III
Tel.++355 32 230 594
mirela.buhuri@flag-al.org

Partnerët zbatues

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

Autori:

Konsulenti

Shtojcat:

1. Lista e pjesëmarrësve
2. Prezantimet

Partnerët zbatues

Faqe 2/8

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

1

Zbatuar nga

Fjala e mirëseardhjes

Takimin e hapi znj. Mirela Buhuri, Menaxhere Rezidente e Projektit, e cila nënvizoi rëndësinë e
menaxhimit rajonal të mbetjeve dhe ftoi pjesëmarrësit ta shikonin këtë takim si një mundësi të mirë
për të diskutuar mbi çështjet që do të trajtohen në Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM)
për Planin Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në Qarkun Berat, shkurtimisht PRMIM.
Të gjitha bashkive të Qarkut Berat iu kërkua që të publikonin draftin e PRMIM dhe përmbledhjen joteknike në faqet e tyre zyrtare.
N/Kryetari i Këshillit të Qarkut Berat z. Taulant Mustafaraj iu uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve në
emër të Kryetarit të Këshillit të Qarkut dhe nënvizoi rolin e padiskutueshëm të Këshillit të Qarkut në
këtë proçes, duke ofruar bashkëpunimin institucional dhe mbështetjen për zbatimin e Projektit të
Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, i financuar nga Qeveria Zvicerane nëpërmjet
Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike SECO.

2

Prezantimet

Prof. Alfred Lako shpjegoi proçesin e VSM, si një moment kyç në pregatitjen dhe miratimin e Planit
Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve.
•

Hapat e detajuara në vijim të proçesit të VSM janë të paraqitura në prezantimin

bashkangjitur në Shtojcën 2.

Znj. Alba Dakoli Wilson prezantoi një përmbledhje të shurtër të projektit dhe komponentët kryesorë
të Draft Planit Rajonal të Menaxhimit të Integruar Mbetjeve (PRMIM):
•

Domosdoshmëria për PRMIM, qëllimi kryesor i PRMIM dhe objektivat specifikë, synimet e
përcaktuara në përputhje me politikat kombëtare. Korniza kohore e përgjithshme e planit të
propozuar dhe qasja në faza për arritjen e objektivave.

•

Koherenca e PRMIM me Planet Vendore për Menaxhimin e Mbetjeve të hartuara me
bashkitë e Qarkut Berat dhe aktivitetet rajonale dhe lokale të menaxhimit të mbetjeve të
trajtuara në nivelin rajonal ose bashkiak.

•

Parashikimi i popullsisë dhe gjenerimit të mbetjeve bashkiake në PRMIM, i përdorur si bazë
për planifikimin.

•

Masat e përfshira në PRMIM për të arritur synimet e përshkruara, analiza krahasuese e
teknologjive, me kostot respektive dhe konkluzionet mbi teknologjinë e rekomanduar si më
e përshtatshme për Qarkun Berat.

•

Struktura organizative institucionale për aktivitetet e menaxhimit rajonal të mbetjeve.

Partnerët zbatues

Faqe 3/8

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

•

Krahasimi i analizës së kostove të menaxhimit të mbetjeve sipas teknologjive të
propozuara në fazat e PRMIM.
Detaje të mëtejshme janë të paraqitura në prezantimin bashkangjitur në Shtojcën 2.
Znj. Alba Dakoli Wilson prezantoi Shpjegimin për nevojën e VSM, e cila ishte shpërndarë tek të
gjithë pjesëmarrësit. U fokusua tek përshkrimi i listës së propozuar të ndikimeve të mundshme
mjedisore dhe social-ekonomike të dokumentit planifikues. Të gjithë pjesëmarrësit u ftuan të
shqyrtonin listën dhe të propozonin ndonjë çështje shtesë që ata e vlerësonin të nevojshme për t’u
analizuar nga VSM.
3

Pyetje dhe diskutime mbi çështjet që do të trajtohen në Raportin e Vlerësimit
Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Rajonal të Menaxhimit të Integruar të
Mbetjeve.

Znj. Mirela Buhuri, Ekipi i Projektit
•

Ftoi pjesëmarrësit të bënin pyetje dhe të diskutonin mbi çështjet që duhet të trajtohen në
Raportin e VSM për PRMIM të Qarkut Berat.

Znj. Liljana Hoxha, Instituti i Shëndetit Publik
•

Plani që na u prezantua i ka shumë mirë të përcaktuara objektivat që prej fillimit të projektit,
por unë dua të nënvizoj se çfarë do të bëhet me mbetjet e rrezikshme nga bizneset private,
a i ka ky plan në konsideratë këto mbetje, a do të gjobiten ata nëse prodhojnë mbetje të
pakontrolluara. Nga qytetarët e Beratit ka shumë ankesa për fabrikat e lëkurave, pasi kanë
një impakt negativ shumë të madh në mjedis. Këto fabrika kanë shkaktuar katastrofa
mjedisore në Berat. Mbetjet e rrezikshme, mbetjet inerte, mbetjet e kafshëve duhet të merren
në konsideratë në një fazë të dytë, pasi duhet të prioritizohen bizneset sipas mbetjeve që
gjenerojnë. Një tjetër çështje problematike janë edhe mbetjet spitalore, të depozituara pranë
kontenierëve. Propozoj të organizohet një pyetësor për popullatën për të mbledhur ide rreth
llojit të mbetjeve që i shqetëson, sepse ata e njohin më mirë territorin përreth tyre.

Znj. Ivana Capo, Inspektoriati Shtetëror i Shëndetit dhe Mjedisit, Drejtoria Rajonale Berat
•

Inspektoriati i Shëndetit dhe i Mjedisit është përgjegjës për monitorimin dhe e ushtron atë
nëpërmjet inspektimeve të kryera në ndërmarrjet private të grumbullimit të mbetjeve dhe
shtetërore si dhe kompanive të liçensuara. Të gjitha institucionet publike dhe private
shëndetësore kanë një kontratë me një kompani për largimin dhe depozitimin e mbetjeve
spitalore në përputhje me kërkesat ligjore, me përjashtim të disa problemeve që kemi në

Partnerët zbatues

Faqe 4/8

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

zonat e largëta rurale. Shqetësimi kryesor mbetet pika fundore e depozitimit të çdo rryme
mbetjesh. Ndërgjegjësimi i popullatës është çelësi kryesor, i cili kontrollohet dhe monitorohet
nga inspektoriati.
Znj. Laura Kumaraku, Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik
•

Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik ka marrë masa dhe identifikuar elementët kimike të
cilët rezultojnë brenda normës, por ne kemi mungesë të pajisjeve dhe reagentëve për të
kryer analiza më të detajuara. Duhet të kihet në konsideratë ndaria e mbetjeve në burim dhe
aplikimi i grumbullimit të diferencuar me kontenierë me ngjyra të ndryshme të ndara sipas
rrymave.

Znj. Alba Dakoli Wilson, Ekipi i Projektit
•

Mbetjet spitalore dhe mbetjet e rrezikshme janë një sfidë. Rryma të tilla mbetjesh duhet të
trajtohen sipas udhëzimeve, nga njësitë e specializuara të licencuara për mbledhjen dhe
trajtimin e tyre. PRMIM është i fokusuar në mbetjet bashkiake, në përputhje me strategjinë
kombëtare për menaxhimin e mbetjeve. Strategjia specifikon të gjitha rrymat e tjera të
mbetjeve.

Z. Petrit Shyti, Bashkia Kuçovë
•

Në Bashkinë Kuçovë të gjitha mbetjet e institucioneve shtetërore dhe private spitalore
largohen nga kompania private Meditel prej shumë vitesh dhe ne nuk kemi probleme me
miksimin e tyre me mbetjet urbane.

Z. Redi Kusta, Sekretar i Përgjithshëm i Prefekturës Berat
•

A i ka marrë në konsideratë projekti PPV të bashkive të Qarkut Berat? Bashkitë e Qarkut
Berat i kanë të miratuara PPV, të cilët gjithashtu përcaktojnë zonat për depozitimin dhe
trajtimin e mbetjeve, si dhe zonat e zhvillimit urban.

Znj. Sonila Hysenbelliu, Bashkia Skrapar
•

Që prej fillimit të projektit na janë kërkuar nga projekti një sërë dokumentesh strategjikë që
ne si bashki i kemi, përfshirë edhe PPV, i cili është marrë në konsideratë nga projekti.

Z. Taulant Mustafaraj, Këshilli i Qarkut Berat

Partnerët zbatues
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Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

•

Zbatuar nga

Ne po shohim vetëm koston e trajtimit të mbetjeve, por kush është përfitimi i kompanisë nga
trajtimi i mbetjeve, a është përllogaritur kjo? Pse Bashkia Skrapar nuk është përfshirë si
ndërhyrje emergjente për rehabilitimin e venddepozitimit ekzistues siç janë përfshirë bashkitë
e tjera?

Znj. Alba Dakoli Wilson, Ekipi i Projektit
•

Projekti ishte me fat të fillonte kur të gjitha bashkitë e Qarkut Berat kishin të realizuar dhe të
miratuar PPV. Kështu që, të gjitha dispozitat e bëra në PPV u morën në konsideratë gjatë
përgatitjes së PRMIM.

•

Kostot e përllogaritura për çdo teknologji marrin parasysh edhe të ardhurat nga proceset e
rikuperimit.

•

Venddepozitimi i mbetjeve të Bashkisë Skrapar është disi më i stabilizuar se venddepozitimet
në bashkitë e tjera, kështu që nga kjo bashki u propozua zgjerimi i shërbimit të grumbullimit
të mbetjeve në zonat malore dhe projekti ka parashikuar blerjen e një kamioni specifik dhe
planifikimin e lëvizjes dhe itenerarit në këtë zonë. Me fillimin e Qendrës Rajonale të Mbetjeve
do të mbyllen të gjitha venddepozitimet e bashkive të Qarkut Berat.

Z. Taulant Mustafaraj, Këshilli i Qarkut Berat
•

4

Qarku Berat duhet të fokusohet në vijim tek Udhëzuesit e Bashkimit Europian për mënyrën
se si ata i trajtojnë mbetjet.

Mbyllja e takimit

Znj. Mirela Buhuri mbylli takimin, duke i falenderuar pjesëmarrësit për sugjerimet dhe diskutimet e
tyre, si dhe i ftoi ata të vijonin të dërgonin komentet e sugjerimet e tyre deri në 25 Tetor 2019 në
adresën elektronike të publikuar. Takimi i rradhës do të jetë për diskutimin mbi Raportin Paraprak të
VSM për PRMIM.

Partnerët zbatues

Faqe 6/8

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

Shtojca 1: Lista e pjesëmarrësve

Partnerët zbatues

Faqe 7/8

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

Shtojca 2: Prezantimet

Partnerët zbatues

Faqe 8/8
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Implementation Consultant Services for the
Solid Waste Management Project in Berat Region

PRMM Qarku Berat
Vlerësimi Strategjik Mjedisor
Legjislacioni & metodologjia
Berat, 15 Tetor 2019
Funded by:

Implemented by:

Legjislacioni - Normativa
• Raporti Paraprak: finalizimi me takimin midis Autoritetit
Propozues, Konsulentit, Grupeve të Interesit;
• Kryerja e konsultimeve: që në momentet e para të
elaborimit të PMM me palët e interesuara;
• Qëllimi: përcaktimi i rëndësisë dhe nivelit të detajimit të
informacioneve të përfshira në VSM.

1

Legjislacioni - Normativa

• Direktiva Europiane 2001/42/CE mbi VSM
• Objektivi i përgjithshëm i Direktivës:
"......garantimi i një niveli të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe
të kontribuojë në integrimin e konsideratave mjedisore në
aktin e elaborimit dhe miratimit të planeve dhe programeve
me qëllim promovimin e zhvillimit të qendrueshëm,.....për të
siguruar.....kryerjen e vlerësimit mjedisor të planeve dhe
programeve të caktuar të cilët mund të kenë efekte të
rëndësishëm mbi mjedisin”. (neni 1)

2

Legjislacioni - Normativa

• Në nivelin kombëtar, Direktiva 2001/42/CE është përshtatur
në Ligjin nr. 91/2013, datë 28.02.2013 " Për Vlerësimin
Strategjik Mjedisor ", i cili përbën sot normativën shtetërore
referuese për VSM.
• Raporti Mjedisor: dallimi, përshkrimi dhe vlerësimi i
impakteve të rëndësishëm që zbatimi i planit ose programit
mund të ketë mbi mjedisin dhe pasurinë kulturore, dhënia e
informacioneve që duhen pasqyruar në Raportin Mjedisor,
brenda kufijve të arsyeshëm që mund të kërkohen, duke
mbajtur parasysh nivelin aktual të njohurive dhe metodave
të vlerësimit të mundshme, të përmbajtjes dhe nivelit të
detajimit të planit ose programit.
3

Legjislacioni - Normativa

• VKM nr. 219/2015 “ Për përcaktimin e rregullave e të
procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe
publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të
vlerësimit strategjik mjedisor ”.

4

Zhvillimi i procedurës së VSM

• Verifikimi i qendrimit ose jo të VSM për PMM;
• Elaborimi i Raportit Mjedisor;

• Zhvillimi i konsultimeve;
• Vlerësimi i Raportit Mjedisor dhe i rezultateve të
konsultimeve;
• Vendimi;
• Informimi mbi vendimin;
• Monitorimi.

5

Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Objektivi:
Evidentimi i elementëve domethënës në mbështetje të
aktivitetit të planifikimit, të aftë të shoqërojnë gjetjen e
zgjedhjeve optimale për organet e pushtetit vendor.
Vlerësimi mjedisor që përfshin Raporti duhet të strukturohet
dhe të zhvillohet si një " proces interaktiv ", i cili duhet të
aplikohet përgjatë gjithë periudhës së elaborimit të Planit të
Menaxhimit të Mbetjeve (PMM).

6

Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Pasqyrimi i gjendjes dhe prirjeve evolutive të sistemeve
natyrorë dhe antropikë, duke dhënë një kuadër njohës të
ndërveprimeve të tyre në mbështetje të procesit të
vendimarrjes (analiza e kontekstit);
• Mbështetja në objektivat e qendrueshmërisë mjedisore,
territoriale dhe sociale, të kualifikimit peisazhistik dhe
mbrojtjes mjedisore të përcaktuar nga normativa në fuqi
dhe nga planet kombëtare dhe ato sektoriale, si dhe në
objektivat dhe zgjedhjet strategjike themelore që Pushteti
Vendor kërkon të arrijë nëpërmjet PMM (përcaktimi i
objektivave);

7

Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Vlerësimi i efekteve si të politikave mbrojtëse, ashtu edhe
të ndërhyrjeve të rëndësishme të transformimit të territorit
të parashikuar nga PMM, duke mbajtur parasysh edhe
alternativat e mundshme;
• Individualizimi i masave të duhura për ndalimin e efekteve
negativë të mundshëm, d.m.th. masave për zbutjen,
reduktimin ose kompensimin e impakteve të zgjedhjeve të
PMM të përcaktuara si më të preferueshmet, mbi bazën e
një metodologjie vlerësimi ;
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Përcaktimi i faktorëve të trysnisë dhe indikatorëve të
nevojshëm për vlerësimin sasior dhe të një përgatitjeje të
një sistemi monitorimi të efekteve të PMM, duke iu
referuar objektivave të vendosur dhe të rezultateve të
pritshëm;
• Ilustrimi në një përmbledhjeje jo teknike të vlerësimeve në
funksion të qendrueshmërisë mjedisore dhe territoriale, të
masave dhe veprimeve të mundshme për arritjen e
kushteve të qendrueshmërisë të vendosura.
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Analiza e kontekstit;
• Analiza e koherencës me planet dhe programet
kombëtare;
• Vlerësimi sasior;
• Vlerësimi cilësor;
• Monitorimi;
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Individualizimi i sistemeve mjedisorë (uji, ajri, etj) dhe
territorialë (sistemi urban, sistemi infrastruktural, etj), mbi
të cilët kanë efekt faktorët e trysnisë të lidhur me këto
veprime;
• Përcaktimi i vlerësimit të veprimeve të Planit;
• Identifikimi i bashkësisë së indikatorëve, që do të
përdoren për përpilimin e planit të monitorimit, të
përshtatshëm për të përshkruar në mënyrë sasiore efektet
e veprimeve të Planit mbi sistemet e interesuar.

11

Programi për Mbrojtjen e Mjedisit

Qëllimi i PMM:
• Përcaktimi i masave për eliminimin/zbutjen e efekteve të
konsideruara me efekt negativ mbi elementët mjedisorë të
shkaktuar nga veprimi i PMM;
• Përpilimi i Planit të Monitorimit për evidentimin e efektit të
masave të marra në bazë të indikatorëve mjedisorë.

12

Programi për Mbrojtjen e Mjedisit

Kriteret e vlerësimit të impakteve:
•
•
•
•
•
•

Mundësia e shfaqjes;
Shkalla e ndikimit (magnituda);
Frekuenca dhe kohëzgjatja;
Kthyeshmëria;
Shtrirja hapësinore;
Karakteri i ndikimit (kumulativ ose jo).

13
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Faleminderit për vëmendjen!

Headquarters
Julius-Reiber-Straße 17
D-64293 Darmstadt
Phone +49 (0) 61 51/81 30-0
Fax
+49 (0) 61 51/81 30-20

Potsdam Office
Gregor-Mendel-Straße 9
D-14469 Potsdam
Phone +49 (0) 3 31/5 05 81-0
Fax
+49 (0) 3 31/5 05 81-20

E-mail: mail@iu-info.de

Tirana Office
Administrative Unit V
Rruga Brigada VIII
AL-1000 Tirana
Phone +355 (0) 69/9837040

Internet: www.iu-info.de
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Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat
Vlerësimi Strategjik Mjedisor
për Planin Rajonal të Menaxhimit të Mbetjeve, Qarku Berat
Konsultim publik
Berat, 15 Tetor 2019
Funded by:

Implemented by:

Informacion rreth projektit
Projekti parashikon një qasje të
ndarë në faza
- Faza 1 (nga shtator 2018 deri
në fund të 2020) krijohen
kushtet kornizë për
përmirësimin e menaxhimit të
mbetjeve
- Faza 2 ((për t’u dakordësuar në
një moment të dytë) do të
realizojë infrastrukturën për
trajtimin dhe depozitimin e
avancuar të mbetjeve
1
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Komponentët e projektit (Faza 1)

Komponentët e Projektit

2018
1

2

Sep Oct

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1 Forcimi institucional
2

Përgatitja e Planeve Vendore dhe Rajonal
të MIM dhe Studimit të Fizibilitetit
Rishikimi dhe përditësimi i Planeve Vendore
MIM
Rishikimi dhe përditësimi i Planit Rajonal MIM
VSM për Planin Rajonal MIM
Studimi i Fizibilitetit
Vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social

3

Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimi i
publikut

4 Hartimi dhe zbatimi i masave afatshkurtra

2

Plani i Punës – Planet Vendore dhe Rajonal të MIM
2. Përgatitja e Planeve Vendore dhe Rajonal MIM
dhe Studimit të Fizibilitetit
2.1

Rishikimi & përditësimi i Planeve Vendore MIM

2019
T3

T2
Jan

Feb Mar

Apr

May

Jun

Jul

T4
Aug

Sep

Oct

Nov Dec

2.1.2 Pergatitja e draft PVMM
2.1.3 Seminar per draft PVMM
2.1.4 Pergatitja e planeve perfundimtare PVMM

2.2

Rishikimi & perditesimi i Planit Rajonal MIM

2.2.2 Pergatitja e draft PRMM
2.2.3 Seminar per draft PRMM
2.2.4 Pergatitja e planit perfundimtar PRMM

2.3

VSM për Planin Rajonal MIM

2.3.2 Studimi VSM: Pergatitja e Raportit VSM
2.3.3 Dëgjese publike per raportin VSM

2.4
2.5

Përzgjedhja e vendit për masat rajonale të
investimit
Studimi i Fizibilitetit për masat rajonale të
investimit

3

2
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Fushëveprimi i PRMM
• Kuadri i politikave për menaxhimin e mbetjeve të ngurta që
prodhohen në Qarkun Berat
• PRMM mbulon pesë bashkitë e Qarkut Berat
• Kohështrirja:
– Faza I

Afatshkurtër: 2019 – 2023

– Faza II

Afatmesme: 2023-2028

– Faza III

Afatgjatë: 2028 – 2033

• Koncepti për komponentët e ardhshëm rajonalë të MMN
à Detaje në Studimin e Fizibilitetit

• Udhëzues për komponentët vendorë të MMN
à Koncepti dhe plani i detajuar i zbatimit për aktivitetet vendore janë
pjesë e Planeve Vendore të Menaxhimit të Mbetjeve.
4

PRMM – Objektivat dhe synimet
• Objektivi kyç:
„Minimizimi i efekteve negative të prodhimit dhe menaxhimit të
mbetjeve në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis”
Synime (të përzgjedhura)

2023

2028

2033

Mbulimi me sherbim grumbullimi (i popullsise)

80%

90%

95%

Niveli i grumbullimit (i mbetjeve te gjeneruara)

70%

90%

95%

Mbulimi me sherbim te MIM (total)
(ne zonat urbane >100,000 banore)

20%
10%

25%
20%

30%
30%

% e sasise se mbetjeve (per cdo fraksion) qe shkojne per
riciklim / sasia totale e mbetjeve qe gjenerohet

20%

30%

49%

to 75%

to 55%

to 35%

75%

55%

35%

3

12

23

Ne perputhje me Draft SKMIM (Korrik 2019)

Sasia e reduktuar e mbetjeve te biodegradueshme
(krahasuar me 2016)
% e saise se mbetjeve depozituar ne landfill ose
vendgrumbullim / sasine totale te mbetjeve te grumbulluara
Rehabilitimi dhe mbyllje e venddepozitimeve
Fondi vjetor per rehabilitimin dhe mbyljen e
vendepozitimeve ne buxhetin bashkiak per MMN
Qendrat pritese per materialet e riciklueshme dhe te
riperdorueshme

>5%
5
5
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Aktivitetet Vendore dhe Rajonale te MM

Aktivitetet Vendore MM
Fshirja e rrugeve

Aktivitetet Rajonale MM
Transferim &
Transport ne distance

Grumbullimi i
mbetjeve
(+ grumbullim
i diferencuar)
Perpunim materialesh te
riciklueshme e mbetjeve
organike
Landfill i mbetjeve inerte

Trajtim i mbetjeve reziduale
(p.sh. TMB)

Landfill

Rehabilitim venddepozitimesh
6

Cooperation with Other Waste Zones
• Waste Zone Berat with a regional sanitary landfill,
proposed by Master Plan
• Other possible scenarios: cooperate with other Waste Zones
(Fier, Elbasan, Vlorë North)
à Uncertainties
regarding future costs
(gate fees) and high
transportation costs
• Independent regional
disposal solution is
Berat Regional Sanitary
preferred
Landfill
7
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Projeksionet e Popullsise dhe Mbetjeve
Popullsia

Bashkia

2019

2023

Berat

67,294

64,292

60,925

57,943

Kuçovë

36,127

34,504

32,675

31,045

Poliçan

12,116

11,394

10,565

9,812

Skrapar

13,026

12,079

10,995

10,013

Ura Vajgurore
Qark Berat

2028

2033

29,054

27,748

26,293

25,016

157,617

150,016

141,452

133,829

Development of collected waste amount according to
the composing materials

Waste amount [t/a]

35,000
30,000

Other waste

Metals

25,000

Glass

Plastics

20,000

Paper &
Cardboard

15,000
10,000

Organic
waste

5,000
0
2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

8

Waste Prevention and Reduction
Extraction
Manufacturing
Transport
Distribution
Purchase &
Use
Product
re-use

Collection
Preparation
for re-use

Reduction at source

Sustainable Consumption

Avoided waste flows

Diverted
waste flows
Waste Minimisation

Waste Prevention

• Training programs for competent
authorities
• Implementation of awareness campaigns
• Provision of information on waste
prevention techniques

Recycling
Other
methods of
pre-treatment,
treatment, and
recovery

Waste Management

• Promotion of reuse and repair
• Implementation of green public
procurement policies

9
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Grumbullimi i Mbetjeve te Perziera
2019-2023

2023-2028

2028-2033

Mbulimi me sherbim (i popullsise)

Treguesit mates te projekt-SKMM

80%

90%

95%

Niveli i grumbullimit (mbetjeve te
gjeneruara)

70%

90%

95%

• Plane te detajuara te grumbullimit te mbetjeve dhe pastrimit
bashke me perllogaritjen e kostos
• Percaktimi i sistemit te monitorimit financiar dhe te
performances dhe standartit te performances financiare dhe
operacionale
• Percaktimi i rregullave per supervizim, monitorim dhe
raportim
• Caktimi i menaxherit te marredhenieve me publikun dhe
zbatimi i fushatave ndergjegjesuese
10

Grumbullimi i diferencuar i Mbetjeve te (thata) Riciklueshme
Treguesit mates te projekt-SKMM

Targets
2023

2028

2033

% e popullsise, qe mbulohet me menaxhimin e integruar te mbetjeve (MIM)

20%

25%

30%

% e sasise se mbetjve (per secilen rryme) qe shkon per riciklim / sasine totale te
mbetjeve te gjeneruara (t/a)

20%

30%

49%

≥ 10%

≥ 30%

≥ 60%

% e saise se mbetjve te paketimit qe rikuperohen ne nivel bashkiak kundrejt
gjenerimit total

Metodat qe merren ne konsiderate:
• Pergjegjesia e kontraktuesve private per te
zbatuar grumbullimin e ndare te materialeve te
riciklueshme te percaktohet qartesisht ne
kontraten e sherbimit
• Bashkepunimi me bizneset private te riciklimit
• Bashkepunimi me sektorin jo-formal dhe / ose
OJF
• Pikat e grumbullimit te materialeve
• Impiantet e Rikuperimit te Materialit (MRF)
11
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Grumbullimi i Ndare i Mbetjeve te Biodegradueshme

• Sasia e grumbulluar vecmas
kundrejt sasise totale te mbetjeve te
grumbulluara:

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR& &UMW
UMW
ELT
ELT
Professor
Professor
Böhm
Böhm
und
und
Partner
Partner

– 10% by 2023
– 15% by 2028
– 25% by 2033

• Zbatimi nis me grumbullimin e
mbetjeve te gjelbra dhe zgjerohet
me tej me materialet e tjera.
à Vend kompostimi ne secilen bashki
• Inkurajim i kompostimit ne shtepi

• •

• •

• •

• •

• Konteniere te ndare per mbetjet
organike ne tregjet e fruta-perimeve

12

Transporti dhe transferimi i mbetjeve
• Zbatimi i stacioneve të transferimit për distancat > 30 km
à do të vlerësohet më tej në Studimin e Fizibilitetit

13
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Stacionet e Transferimit
• Ndertimi i stacioneve te transferimit me platforme deri 2023
Opsionet

Preferuar per Qarkun Berat

Komente

Kompaktim
(me / pa)

Pa Kompaktim

Mbetje me densitet te larte per shkak te
permbatjes se larte te pjeses organike

Llojet e
kontenierit

Kontenier i transportueshem
me rrota

Fleksibilitet maksimal, teknologji e provuar,
investim dhe kosto opertive te uleta

Mbyllja (e plote /
pjesshme/
without)

Partly enclosed

Preventing waste from getting wet;
Fully enclosed would cause higher costs.

• Example of a ramp type transfer station in Erseke, Korca
Region

14

Waste Treatment
• Treatment of Separately Collected Dry
Recyclable Waste
– Assumed to be implemented by
private sector
– Simple sorting activities can be
implemented by municipalities in
cooperation with informal sector

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR& &UMW
UMW
ELT
ELT
Professor
Professor
Böhm
Böhm
und
und
Partner
Partner

• Treatment of Separately Collected
Biodegradable Waste
– Home composting
– Green waste composting & extension
along with the extension of separate
collection of biodegradable waste

• •

• •

• •

• •

15
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Alternativat teknike për trajtimin e mbetjeve
në nivel rajonal

• Trajtimi mekanik-biologjik (TMB)
Kosto specifike neto
Lloji i mbetjeve

Investime specifike

** përfshi të ardhurat sipas një sistemi
reference me sasi mbetje të
grumbulluara 50,000 t/vit

TMB me tretje
anaerobike

Mbetje të përziera
bashkiake

291 EUR/t
(50,000 t/vit)

73 EUR/t**

TMB me tharje
biologjike (LDPM)

Mbetje të përziera
bashkiake

252 EUR/t
(50,000 t/vit)

58 EUR/t**

TMB me kompostim

Mbetje të përziera
bashkiake

194 EUR/t
(50,000 t/vit)

52 EUR/t**

Trajtimi mekanik

Tretja anaerobike

16

Alternativat teknike për trajtimin e mbetjeve
në nivel rajonal

• Incinerimi i mbetjeve
Llojet e mbetjeve
Incinerim me skarë të
lëvizshme

Mbetje të përziera bashkiake

Investimet specifike
638 EUR/t
(100,000 t/vit)

Kosto specifike neto
** përfshi të ardhurat
> 100 EUR/t**

17
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Trajtimi i mbetjeve

Trajtimi i mbetjeve të përziera bashkiake
– Preferohet trajtimi mekanik-biologjik (TMB)
àZbatimi në një fazë të mëvonshme
àVendimi duhet të merret në Fazën II

18

Depozitmi i Mbetjeve
• Treguesit dhe fazat per permiresimin e asgjesimit te mbetjeve:
–
–

Ngritja dhe venia ne funksionim e sistemit rajonal te MM deri ne 2023
Depozitimi i totalit te mbetjeve bashkiake ne venddepozitime te kontrolluara
ne te gjitha bashkite (2019-2023)
– Rehabilitimi dhe mbyllja e 50% te venddepozitimeve deri ne 2028
– Rehabilitimi dhe mbyllja e te gjithe venddepozitimeve deri ne 2033

• Landfill sanitar rajonal
–

Detajet ne Studimin e

Fizibilitetit
Dimensionimi:
§ Reduktimi i mbetjeve supozohet: 1.5% ne vit
§ Kapaciteti: 27,000 t/vit ose 540,000 ton (2023 – 2042)

• Rehabilitimi i tre venddepozitimeve kryesore ne Berat,
Kuçovë dhe Ura Vajgurore ne 2023

19
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Waste Disposal

Base Sealing
System of a
Sanitary Landfill

20

Përmbledhje – PRMM
Faza I

Faza II

Faza III

2019 - 2023

2023 - 2028

2028 - 2033

Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve
Optimizimi i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve
Nisma për angazhimin e bashkive në
grumbullimin e diferencuar të materialeve të
riciklueshme

Shtrirja e skemave të suksesshme të grumbullimit
të diferencuar të riciklueshme

Nisma për angazhimin e bashkive në
grumbullimin e diferencuar të mbetjeve
organike, duke filluar me mbetjet e gjelbra

Shtrirja e skemave të suksesshme të
grumbullimit të diferencuar te mbetje organike

Transferimi dhe transporti i mbetjeve
Planifikimi dhe zbatimi i stacioneve të transferimit për transportin në distance të largët
drejt objekteve rajonale

21
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Përmbledhje – PRMM
Faza I

Faza II

Faza III

2019 - 2023

2023 - 2028

2028 - 2033

Trajtimi i mbetjeve
Projekte pilot për ndarjen e mbetjeve (Bashkia Kuçovë)
Projekte pilot për kompostimin
e mbetjeve të gjelbra

Shtrirja e skemave të suksesshme për kompostimin
Planifikimi dhe zbatimi i impiantit të ardhshëm
rajonal të trajtimit të mbetjeve (TMB)

Depozitimi i mbetjeve
Rehabilitimi dhe përmirësimi i vendgrumbullimeve
ekzistuese në Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore

Rehabilitimi dhe mbylljea e vendgrumbullimeve
ekzistuese në të gjitha bashkitë

Ngritja e strukturës operative dhe skemave të financimit për objektet rajonale

Planifikimi dhe zbatimi i vend depozitimit sanitar rajonal

22

Strukturat Institucionale Rajonale per MMN
• Bashkepunim nder-bashkiak per menaxhimin e :
– Landfilli rajonal
– Stacionet e transferimit dhe transporti ne distance te larget (pas
transferimit ne stacion)
– Impiantet komplekse te trajtimit te mbetjeve

• Dy alternativa jane diskutuar:
– Alternativa 1: Njesi / ndermarrje ne njeren prej bashkive
– Alternativa 2: Kompani komerciale (Shoqeri Aksionere) à
alternativa e preferuar

• Organet e SHAse:
– Asambleja Pergjithshme
– Keshilli Mbikqyres
– Administrator / Drejtor

23
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Institutional Set-up for Regional SWM
• Inter-municipal cooperation for management of:
– Regional landfill
– Transfer stations and long distance transport (after transfer)
– Complex waste treatment plants
Option 1:
Entity within One Municipality
•
•

•

•

limited flexibility on management issues
related to staff policies and procurement
procedures
separate accounting allowing calculation of
actual service cost, collection of service
charges and utilisation of revenues for the
purpose
less commercial pressure as far as loss
and dividend is concerned, with financial
risks such as bankruptcy or liquidation
remaining with the municipality
full authority with the mayor

Option 2:
Commercial Company
(Two-tier Joint Stock Company)
•
•

•
•
•

wider range of shareholders (local, regional
and state government bodies, private
sector) is possible
empowering the management with full
responsibilities over technical operations
and financial affairs
commercial accounting allowing full
utilisation of revenues for company’s
purpose
ability to collect service charges based on
full cost calculation
autonomous decision on expenditures
24

Institutional Set-up for Regional SWM
• Functional structure for regional waste management

25
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Financimi i shërbimeve bashkiake të menaxhimit
të mbetjeve
• Përmbledhje e investimeve fillestare (pa taksat dhe konsulencën):
Gjithsej investimet fillestare të kërkuara
(Përllogaritje)

Komponentët MMN

300,000 EUR

36,600,000 Lekë

Përfshin vetëm kostot për kontenierë për të gjitha bashkitë si edhe
mjete për bashkinë Skrapar. Në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura
Vajgurore presupozohet që investimet për mjetet e grumbullimit do t’i
kryejë sektori privat

Fshirja e rrugëve dhe grumbullimi I mbetjeve

Transferimi dhe transporti

500,000 EUR

61,000,000 Lekë

Vend depozitimi i ri rajonal

4,500,000 EUR

549,000,000 Lekë

Përmirësimi i vendgrumbullimeve në bashkitë Berat,
Kuçovë dhe Ura Vajgurore

1,500,000 EUR

183,000,000 Lekë

Ndërtimi i një argjinature në vend depozitimin e
bashkisë Berat

1,000,000 EUR

122,000,000 Lekë

Mbyllja dhe rehabilitimi i vendgrumbullimeve (pas
ndërtimit të një vend depozitimi rajonal)

1,000,000 EUR

122,000,000 Lekë

Impiante të vogla për kompostimin e mbetjeve të
gjelbra nëpër bashki

200,000 EUR

24,400,000 Lekë

Impiante të volga për ndarjen, ruajtjen dhe trajtimin e
materialeve të riciklueshme nëpër bashki

Supozohet që impiante të thjeshta për ndarjen e mbetjeve do të
ndërtohen dhe menaxhohen nga sektori privat.
Kosto investimi dhe financimi që duhet të sqarohen gjatë Fazës II

Trajtimi kompleks i mbetjeve

Grand Total (Phase I)

9,000,000 EUR

1,098,000,000 Lekë

26

Kostot e shërbimeve MMN
• Përllogaritje e kostove vjetore bazuar në vlera reference (totali për qarkun):

Sistemi aktual

Koncepti bazë me
vend depozitime të
kontrolluara dhe

MIMN me vend
depozitim rajonal

MIMN rajonal me
TMB

nisma për riciklimin
Total [EUR/
vit]

887,000

1,227,000

1,757,000

3,007,000

Total [Lekë/
vit]

108,183,000

149,734,000

214,336,000

366,883,000

27
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Kostot e shërbimeve MMN
Kosto specifike të përllogaritura për tre skenarët e zbatimit

95 EUR/t
11,500 ALL/t

54 EUR/t
6,600 ALL/t
38 EUR/t
4,600 ALL/t
27 EUR/t
3,300 ALL/t

28

Cost Recovery of SWM Services
• Financing of the future ISWM system covered through fees:
– 60% fees from households
– 40% fees from business entities (and institutions)
• Cost covering fees for households for the three implementation scenarios:

Fee Collection
Rate

Basic Concept with
Controlled Landfills and
Initial Recycling

ISWM with Regional
Landfill

EUR/hh/
month

ALL/hh/
month

EUR/hh/
month

90%

1.7

205

70%

2.2

263

50%

3.0

369

Regional ISWM with MBT

ALL /hh/
month

EUR/hh/
month

ALL /hh/
month

2.5

311

4.7

577

3.3

399

6.1

742

4.6

559

8.5

1,039

Within the average affordable SWM fee: 699 ALL/hh/month
(1% of household expenditure in 2017 )

29
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Public Awareness, Information and Participation
Regional Utility

Municipalities
Public Relation and Information

Public Relation and Information

à PR Unit

à PR Unit

à Communication portals with public

à Company brands & corporate identity

à In case of service provision by private sector:
definition of responsibility in service contract

à Communication portals with public

Public Awareness and Education

Public Awareness and Education

à Workshops with local NGOs for involvement
in municipal SWM (e.g. waste minimization,
recycling, composting)

à Public events

à Provide possibilities for public to report illegal
waste dumping, unclean areas and unemptied containers

à Awareness raising campaign

à Support & cooperate with Ministry of
Education and schools

à Publication on company activities

à Advertisement on advantage of ISWM

Targets in Draft NIWMS (July 2019)

2023

2028

2033

Schools applying waste education curriculum

100% 100% 100%

Schools applying separate waste collection

50%

70%

95%

5

5

5

à Annual cleaning campaigns
Municipalities doing annual cleaning campaigns

30

Studimi i Fizibilitetit
• Vleresimet perfundimtare teknike, mjedisore dhe financiare per
fizibilitetin e masave investuese rajonale te propozuara
• Dizenjo teknike

PRMM & Percaktimi
Vendndoshjes

• Ngritja institucionit
pergjegjes

Landfilli Rajonal
Sanitar

• Modelimi i kostotarifes
Studimi
Fizibilitetit

Stacionet e Trasferimit

• Skemat e
financimit
• ESIA VNSM
(Vleresimi i Ndikimit
Social dhe Mjedisor)

• Analiza e riskut
• Plani i zbatimit dhe
monitorimit
31

16

16/10/19

Environmental and Social Impact Assessment
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Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

Procesverbali i takimit
Projekti:

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat,
Shqipëri, Faza I

Tema/objektivi:

Takimi i parë i konsultimit me grupet e interesit mbi çështjet,
që do të trajtohen në Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor
(VSM) për Planin Rajonal të Menaxhimit të Integruar të
Mbetjeve.

Vendi:

Salla e mbledhjeve, Këshilli i Qarkut, Berat

Data:

15 Tetor 2019

Kohëzgjatja:

12:30 – 14:00

Pjesëmarrësit:

Shihni Listën e pjesëmarrësve (Shtojca1)

Pjesëmarrësit e ftuar:

Biznese Agro-përpunuese
Bizneset e Fasonerisë
Kompania e Riciklimit BRecycle
Kompanitë Private të Pastrimit
Organizatat Vendore jo-qeveritare
Media vendore
Konsulentët

Author:

Konsulenti

Shtojcat:

1. Lista e pjesëmarrësve
2. Prezantimet

Solid Waste Management Project
Office, Berat Region
St.Antipatrea, Old Town Hall of Berat,
3rd Floor
Tel. ++ 355 32 230 594
Zyra e Projektit të Menaxhimit të
Mbetjeve të Ngurta Qarku Berat
Rr.Antipatrea, Godina e vjeter e
Bashkisë Berat, Kati i III
Tel.++355 32 230 594
mirela.buhuri@flag-al.org

Partnerët zbatues

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

1

Zbatuar nga

Fjala e mirëseardhjes

Takimin e hapi znj. Mirela Buhuri, Menaxhere Rezidente e Projektit, e cila nënvizoi rëndësinë e
menaxhimit rajonal të mbetjeve dhe ftoi pjesëmarrësit ta shikonin këtë takim si një mundësi të mirë
për të diskutuar mbi çështjet që do të trajtohen në Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM)
për Planin Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve në Qarkun Berat, shkurtimisht PRMIM.
Të gjitha bashkive të Qarkut Berat iu kërkua që të publikonin draftin e PRMIM dhe përmbledhjen joteknike në faqet e tyre zyrtare.
N/Kryetari i Këshillit të Qarkut Berat z. Taulant Mustafaraj iu uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve në
emër të Kryetarit të Këshillit të Qarkut dhe nënvizoi rolin e padiskutueshëm të Këshillit të Qarkut në
këtë proçes, duke ofruar bashkëpunimin institucional dhe mbështetjen për zbatimin e Projektit të
Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, i financuar nga Qeveria Zvicerane nëpërmjet
Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike SECO.

2

Prezantimet

Prof. Alfred Lako shpjegoi proçesin e VSM, si një moment kyç në pregatitjen dhe miratimin e Planit
Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve
•

Hapat e detajuara në vijim të proçesit të VSM janë të paraqitura në prezantimin
bashkangjitur në Shtojcën 2.

Znj. Alba Dakoli Wilson prezantoi:
•

Një përmbledhje të shkurtër të projektit dhe komponentët kryesorë të Draft Planit Rajonal të
Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve (PRMIM).

•

Shpjegimin e VSM-së, e cila u është shpërndarë të gjithë pjesëmarrësve. U fokusua tek
përshkrimi i listës së propozuar të ndikimeve të mundshme mjedisore dhe social-ekonomike
të dokumentit planifikues. Të gjithë pjesëmarrësit u ftuan të shqyrtonin listën dhe të
propozonin ndonjë çështje shtesë që ata e shikonin të nevojshme për t’u analizuar nga
VSM.

•
3

Detaje të mëtejshme janë të paraqitura në prezantimin bashkangjitur në Shtojcën 2.
Pyetje dhe diskutime mbi çështjet që do të trajtohen në Raportin e Vlerësimit
Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Rajonal të Menaxhimit të Integruar të
Mbetjeve

Partnerët zbatues

Faqe 2/7

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

Znj. Mirela Buhuri, Ekipi i Projektit
•

Ftoi pjesëmarrësit të bënin pyetje dhe të diskutonin mbi çështjet që duhen trajtuar në
Raportin e VSM për PRMIM të Qarkut Berat.

Znj. Gentiana Decolli, Shoqata për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore, qyteti i Beratit
•

Kush do ta realizojë Vlerësimin Strategjik Mjedisor të PRMIM të Qarkut Berat?

Znj. Alba Dakoli Wilson, Ekipi i Projektit
•

Përgatitja e VSM për PRMIM të Qarkut Berat do të udhëhiqet nga INFRASTRUKTUR &
UMWELT, e mbështetur nga konsorciumi.

Znj. Zoi Bardhi, Organizata Youth Bridges, Qyteti Ura Vajgurore
•

A e keni përcaktuar ju vendin për Landfillin Rajonal?

Znj. Alba Dakoli Wilson, Ekipi i Projektit
•

Ne jemi në proçesin e identifikimit të vendeve të përshtatshme dhe aktualisht jemi duke
kërkuar në zonën përreth tre bashkive, të cilat gjenerojnë sasinë më të madhe të mbetjeve;
Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore.

Znj. Gentiana Decolli, Shoqata për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore, qyteti i Beratit
•

Qarkut të Beratit i nevojitet planifikimi rajonal i menaxhimit të mbetjeve, menaxhimi dhe
depozitimi. Unë do të sugjeroja trajtimin biologjik në landfillin sanitar rajonal më mirë se sa
incineratorin me djegie. Ndotja e shkaktuar nga djegia në incinerator është disa herë më e
madhe se trajtimi i mbetjeve në landfillin sanitar.

•

Sugjeroj që të merren në konsideratë speciet e rralla dhe monumentet natyrore që ndodhen
në zonën përreth fshatrave rrëzë Malit të Tomorrit. Afro 1/3 e specieve të rralla që ka vendi
ynë ndodhen në këtë zonë të Tomorrit.

•

Të kihet në konsideratë edhe fakti që është një zonë me potencial të lartë eko-turistik, të
cilën banorët e shfrytëzojnë nëpërmjet eko-turizmit, sportit të rafting dhe shtëpitë e pritjes që
të sigurojnë të ardhura ekonomike familjare.

Partnerët zbatues

Faqe 3/7

Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

•

Zbatuar nga

Ne si qytetarë kemi vështirësi t’i ndajmë mbetjet në burim dhe duhet të fillojmë sa më shpejt
që te jetë e mundur me grumbullimin e diferencuar, pasi situata në venddepozitimin aktual
është alarmant.

•

A ka parashikuar ky projekt ndonjë investim për të ndërhyrë në rehabilitimin e
venddepozitimeve ekzistuese?

Znj. Alba Dakoli Wilson, Ekipi i Projektit
•

Projekti e ka një nga objektivat e tij ndërhyrjet emergjente për të përmirësuar landifillet
ekzistues dhe e kemi të parashikuar ndërhyrjen në tre venddepozitime të bashkive Berat,
Kuçovë dhe Ura Vajgurore.

Znj. Zoi Bardhi, Organizata Youth Brigdes, qyteti Ura Vajgurore
•

Plani që na u prezantua është shumë mirë i studiuar dhe i nevojshëm, por problem mbetet
zbatimi dhe monitorimi i tij. Unë nuk e kam parë akoma planin në faqen zyrtare, por do ta
lexoj atë. Problemi që unë kam është vendi ku do të ndodhet landfilli rajonal. Bashkia e Urës
Vajgurore është mjaft e ndotur nga veprimtaria e guroreve dhe prania e këtij landfilli po në
Urën Vajgurore do të shkaktojë probleme. Ne kemi një eksperiencë të keqe me guroret.

Z. Domeniko Bejdo, Qendra Rinore, qyteti Ura Vajgurore
•

Shumë problematike janë edhe mbetjet spitalore që hidhen në kontenierët. A i keni përfshirë
këto mbetje në Planin Rajonal të Menaxhimit të Mbetjeve?

•

Mbetjet inerte të gjeneruara nga veprimtaria e guroreve janë të depozituara pranë lumit. A
synohet menaxhimi i tyre?

Znj. Alba Dakoli Wilson, Ekipi i Projektit
•

PRMIM është i fokusuar në mbetjet bashkiake.

Znj. Mimoza Bujaraj, Shoqata Rome dhe Egjyptjane, qyteti i Beratit
•

Përcaktimi i territorit për ndërtimin e qendrës rajonale të mbetjeve duhet ta vlerësojë
distancën nga banesat e komunitetit Rom e Egjyptjan, të cilët jetojnë në kushte të vështira

Partnerët zbatues
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pasi siç ndodh rëndom këto venddepozitime ndërtohen pranë grupeve të margjinalizuara,
prandaj plani duhet t’i ketë në konsideratë këto komunitete të varfëra.
Znj. Genta Decolli, Shoqata për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore, qyteti i Beratit
•

Unë ndihem në sinegji të plotë me këtë projekt, pasi ne si organizatë kemi planifikuar të
inkurajojmë familjet në zonat muzeale të nisin kompostimin e mbetjeve organike në vazo
balte në shtëpi.

•

PRMIM është i mirëmenduar dhe i detajuar dhe duhet të vlerësohet.

Z. Taulant Mustafaraj, Këshilli i Qarkut
•

Taksimi do të bëhet mbi bazë të sasisë së mbetjeve apo distancës dhe kush do ta menaxhojë
e monitorojë qendrën rajonale të mbetjeve, një kompani bashkiake apo një kompani
aksionere SH.A?

Znj. Alba Dakoli Wilson, Ekipi i Projektit
•

Nga eksperienca që ne kemi me Qendrën Rajonale të Mbetjeve në Qarkun e Korçës,
bashkitë do të paguajnë tarifën për ton/mbetje të depozituara, sipas faturimit përkatës. Kjo
tarifë përfshin edhe koston e transportit, në mënyrë që të mbështesë bashkitë më të largëta.
Aktivitetet vendore në bashki do të mbulohen nga tarifa e përcaktuar nga këshilli bashkiak.
Struktura institucionale e menaxhimit të landfillit rajonal do të përcaktohet nga bashkitë e
Qarkut Berat.

Z. Taulant Mustafaraj, Këshilli i Qarkut Berat
•

4

Duhet të orientohen analizat krahasuese të planifikimit tonë me praktikat e BE-së

Mbyllja e takimit

Znj. Mirela Buhuri mbylli takimin, duke i falenderuar pjesëmarrësit për sugjerimet dhe diskutimet e
tyre, si dhe i ftoi ata të vijonin të dërgonin komentet e sugjerimet e tyre deri në 25 Tetor 2019 në
adresën elektronike të publikuar. Takimi i rradhës do të jetë për diskutimin mbi Raportin Paraprak të
VSM për PRMIM.

Partnerët zbatues
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Projekti i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat, Shqipëri, Faza I
Mbështetur nga

Zbatuar nga

Shtojca 1: Lista e pjesëmarrësve
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Shtojca 2: Prezantimet
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Implementation Consultant Services for the
Solid Waste Management Project in Berat Region

PRMM Qarku Berat
Vlerësimi Strategjik Mjedisor
Legjislacioni & metodologjia
Berat, 15 Tetor 2019
Funded by:

Implemented by:

Legjislacioni - Normativa
• Raporti Paraprak: finalizimi me takimin midis Autoritetit
Propozues, Konsulentit, Grupeve të Interesit;
• Kryerja e konsultimeve: që në momentet e para të
elaborimit të PMM me palët e interesuara;
• Qëllimi: përcaktimi i rëndësisë dhe nivelit të detajimit të
informacioneve të përfshira në VSM.

1

Legjislacioni - Normativa

• Direktiva Europiane 2001/42/CE mbi VSM
• Objektivi i përgjithshëm i Direktivës:
"......garantimi i një niveli të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe
të kontribuojë në integrimin e konsideratave mjedisore në
aktin e elaborimit dhe miratimit të planeve dhe programeve
me qëllim promovimin e zhvillimit të qendrueshëm,.....për të
siguruar.....kryerjen e vlerësimit mjedisor të planeve dhe
programeve të caktuar të cilët mund të kenë efekte të
rëndësishëm mbi mjedisin”. (neni 1)

2

Legjislacioni - Normativa

• Në nivelin kombëtar, Direktiva 2001/42/CE është përshtatur
në Ligjin nr. 91/2013, datë 28.02.2013 " Për Vlerësimin
Strategjik Mjedisor ", i cili përbën sot normativën shtetërore
referuese për VSM.
• Raporti Mjedisor: dallimi, përshkrimi dhe vlerësimi i
impakteve të rëndësishëm që zbatimi i planit ose programit
mund të ketë mbi mjedisin dhe pasurinë kulturore, dhënia e
informacioneve që duhen pasqyruar në Raportin Mjedisor,
brenda kufijve të arsyeshëm që mund të kërkohen, duke
mbajtur parasysh nivelin aktual të njohurive dhe metodave
të vlerësimit të mundshme, të përmbajtjes dhe nivelit të
detajimit të planit ose programit.
3

Legjislacioni - Normativa

• VKM nr. 219/2015 “ Për përcaktimin e rregullave e të
procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe
publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të
vlerësimit strategjik mjedisor ”.
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Zhvillimi i procedurës së VSM

• Verifikimi i qendrimit ose jo të VSM për PMM;
• Elaborimi i Raportit Mjedisor;

• Zhvillimi i konsultimeve;
• Vlerësimi i Raportit Mjedisor dhe i rezultateve të
konsultimeve;
• Vendimi;
• Informimi mbi vendimin;
• Monitorimi.
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Objektivi:
Evidentimi i elementëve domethënës në mbështetje të
aktivitetit të planifikimit, të aftë të shoqërojnë gjetjen e
zgjedhjeve optimale për organet e pushtetit vendor.
Vlerësimi mjedisor që përfshin Raporti duhet të strukturohet
dhe të zhvillohet si një " proces interaktiv ", i cili duhet të
aplikohet përgjatë gjithë periudhës së elaborimit të Planit të
Menaxhimit të Mbetjeve (PMM).
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Pasqyrimi i gjendjes dhe prirjeve evolutive të sistemeve
natyrorë dhe antropikë, duke dhënë një kuadër njohës të
ndërveprimeve të tyre në mbështetje të procesit të
vendimarrjes (analiza e kontekstit);
• Mbështetja në objektivat e qendrueshmërisë mjedisore,
territoriale dhe sociale, të kualifikimit peisazhistik dhe
mbrojtjes mjedisore të përcaktuar nga normativa në fuqi
dhe nga planet kombëtare dhe ato sektoriale, si dhe në
objektivat dhe zgjedhjet strategjike themelore që Pushteti
Vendor kërkon të arrijë nëpërmjet PMM (përcaktimi i
objektivave);
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Vlerësimi i efekteve si të politikave mbrojtëse, ashtu edhe
të ndërhyrjeve të rëndësishme të transformimit të territorit
të parashikuar nga PMM, duke mbajtur parasysh edhe
alternativat e mundshme;
• Individualizimi i masave të duhura për ndalimin e efekteve
negativë të mundshëm, d.m.th. masave për zbutjen,
reduktimin ose kompensimin e impakteve të zgjedhjeve të
PMM të përcaktuara si më të preferueshmet, mbi bazën e
një metodologjie vlerësimi ;
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Përcaktimi i faktorëve të trysnisë dhe indikatorëve të
nevojshëm për vlerësimin sasior dhe të një përgatitjeje të
një sistemi monitorimi të efekteve të PMM, duke iu
referuar objektivave të vendosur dhe të rezultateve të
pritshëm;
• Ilustrimi në një përmbledhjeje jo teknike të vlerësimeve në
funksion të qendrueshmërisë mjedisore dhe territoriale, të
masave dhe veprimeve të mundshme për arritjen e
kushteve të qendrueshmërisë të vendosura.
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Analiza e kontekstit;
• Analiza e koherencës me planet dhe programet
kombëtare;
• Vlerësimi sasior;
• Vlerësimi cilësor;
• Monitorimi;
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Zhvillimi dhe struktura e Raportit të VSM

• Individualizimi i sistemeve mjedisorë (uji, ajri, etj) dhe
territorialë (sistemi urban, sistemi infrastruktural, etj), mbi
të cilët kanë efekt faktorët e trysnisë të lidhur me këto
veprime;
• Përcaktimi i vlerësimit të veprimeve të Planit;
• Identifikimi i bashkësisë së indikatorëve, që do të
përdoren për përpilimin e planit të monitorimit, të
përshtatshëm për të përshkruar në mënyrë sasiore efektet
e veprimeve të Planit mbi sistemet e interesuar.
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Programi për Mbrojtjen e Mjedisit

Qëllimi i PMM:
• Përcaktimi i masave për eliminimin/zbutjen e efekteve të
konsideruara me efekt negativ mbi elementët mjedisorë të
shkaktuar nga veprimi i PMM;
• Përpilimi i Planit të Monitorimit për evidentimin e efektit të
masave të marra në bazë të indikatorëve mjedisorë.
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Programi për Mbrojtjen e Mjedisit

Kriteret e vlerësimit të impakteve:
•
•
•
•
•
•

Mundësia e shfaqjes;
Shkalla e ndikimit (magnituda);
Frekuenca dhe kohëzgjatja;
Kthyeshmëria;
Shtrirja hapësinore;
Karakteri i ndikimit (kumulativ ose jo).
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Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat
Vlerësimi Strategjik Mjedisor
për Planin Rajonal të Menaxhimit të Mbetjeve, Qarku Berat
Konsultim publik
Berat, 15 Tetor 2019
Funded by:

Implemented by:

Informacion rreth projektit
Projekti parashikon një qasje të
ndarë në faza
- Faza 1 (nga shtator 2018 deri
në fund të 2020) krijohen
kushtet kornizë për
përmirësimin e menaxhimit të
mbetjeve
- Faza 2 ((për t’u dakordësuar në
një moment të dytë) do të
realizojë infrastrukturën për
trajtimin dhe depozitimin e
avancuar të mbetjeve
1

1

16/10/19

Komponentët e projektit (Faza 1)

Komponentët e Projektit

2018
1

2

Sep Oct

2019

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1 Forcimi institucional
2

Përgatitja e Planeve Vendore dhe Rajonal
të MIM dhe Studimit të Fizibilitetit
Rishikimi dhe përditësimi i Planeve Vendore
MIM
Rishikimi dhe përditësimi i Planit Rajonal MIM
VSM për Planin Rajonal MIM
Studimi i Fizibilitetit
Vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social

3

Rritja e ndërgjegjësimit dhe informimi i
publikut

4 Hartimi dhe zbatimi i masave afatshkurtra

2

Plani i Punës – Planet Vendore dhe Rajonal të MIM
2. Përgatitja e Planeve Vendore dhe Rajonal MIM
dhe Studimit të Fizibilitetit
2.1

Rishikimi & përditësimi i Planeve Vendore MIM

2019
T3

T2
Jan

Feb Mar

Apr

May

Jun

Jul

T4
Aug

Sep

Oct

Nov Dec

2.1.2 Pergatitja e draft PVMM
2.1.3 Seminar per draft PVMM
2.1.4 Pergatitja e planeve perfundimtare PVMM

2.2

Rishikimi & perditesimi i Planit Rajonal MIM

2.2.2 Pergatitja e draft PRMM
2.2.3 Seminar per draft PRMM
2.2.4 Pergatitja e planit perfundimtar PRMM

2.3

VSM për Planin Rajonal MIM

2.3.2 Studimi VSM: Pergatitja e Raportit VSM
2.3.3 Dëgjese publike per raportin VSM

2.4
2.5

Përzgjedhja e vendit për masat rajonale të
investimit
Studimi i Fizibilitetit për masat rajonale të
investimit

3
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Fushëveprimi i PRMM
• Kuadri i politikave për menaxhimin e mbetjeve të ngurta që
prodhohen në Qarkun Berat
• PRMM mbulon pesë bashkitë e Qarkut Berat
• Kohështrirja:
– Faza I

Afatshkurtër: 2019 – 2023

– Faza II

Afatmesme: 2023-2028

– Faza III

Afatgjatë: 2028 – 2033

• Koncepti për komponentët e ardhshëm rajonalë të MMN
à Detaje në Studimin e Fizibilitetit

• Udhëzues për komponentët vendorë të MMN
à Koncepti dhe plani i detajuar i zbatimit për aktivitetet vendore janë
pjesë e Planeve Vendore të Menaxhimit të Mbetjeve.
4

PRMM – Objektivat dhe synimet
• Objektivi kyç:
„Minimizimi i efekteve negative të prodhimit dhe menaxhimit të
mbetjeve në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis”
Synime (të përzgjedhura)

2023

2028

2033

Mbulimi me sherbim grumbullimi (i popullsise)

80%

90%

95%

Niveli i grumbullimit (i mbetjeve te gjeneruara)

70%

90%

95%

Mbulimi me sherbim te MIM (total)
(ne zonat urbane >100,000 banore)

20%
10%

25%
20%

30%
30%

% e sasise se mbetjeve (per cdo fraksion) qe shkojne per
riciklim / sasia totale e mbetjeve qe gjenerohet

20%

30%

49%

to 75%

to 55%

to 35%

75%

55%

35%

3

12

23

Ne perputhje me Draft SKMIM (Korrik 2019)

Sasia e reduktuar e mbetjeve te biodegradueshme
(krahasuar me 2016)
% e saise se mbetjeve depozituar ne landfill ose
vendgrumbullim / sasine totale te mbetjeve te grumbulluara
Rehabilitimi dhe mbyllje e venddepozitimeve
Fondi vjetor per rehabilitimin dhe mbyljen e
vendepozitimeve ne buxhetin bashkiak per MMN
Qendrat pritese per materialet e riciklueshme dhe te
riperdorueshme

>5%
5
5
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Aktivitetet Vendore dhe Rajonale te MM

Aktivitetet Vendore MM
Fshirja e rrugeve

Aktivitetet Rajonale MM
Transferim &
Transport ne distance

Grumbullimi i
mbetjeve
(+ grumbullim
i diferencuar)
Perpunim materialesh te
riciklueshme e mbetjeve
organike
Landfill i mbetjeve inerte

Trajtim i mbetjeve reziduale
(p.sh. TMB)

Landfill

Rehabilitim venddepozitimesh
6

Cooperation with Other Waste Zones
• Waste Zone Berat with a regional sanitary landfill,
proposed by Master Plan
• Other possible scenarios: cooperate with other Waste Zones
(Fier, Elbasan, Vlorë North)
à Uncertainties
regarding future costs
(gate fees) and high
transportation costs
• Independent regional
disposal solution is
Berat Regional Sanitary
preferred
Landfill
7

4

16/10/19

Projeksionet e Popullsise dhe Mbetjeve
Popullsia

Bashkia

2019

2023

Berat

67,294

64,292

60,925

57,943

Kuçovë

36,127

34,504

32,675

31,045

Poliçan

12,116

11,394

10,565

9,812

Skrapar

13,026

12,079

10,995

10,013

Ura Vajgurore
Qark Berat

2028

2033

29,054

27,748

26,293

25,016

157,617

150,016

141,452

133,829

Development of collected waste amount according to
the composing materials

Waste amount [t/a]

35,000
30,000

Other waste

Metals

25,000

Glass

Plastics

20,000

Paper &
Cardboard

15,000
10,000

Organic
waste

5,000
0
2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033
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Waste Prevention and Reduction
Extraction
Manufacturing
Transport
Distribution
Purchase &
Use
Product
re-use

Collection
Preparation
for re-use

Reduction at source

Sustainable Consumption

Avoided waste flows

Diverted
waste flows
Waste Minimisation

Waste Prevention

• Training programs for competent
authorities
• Implementation of awareness campaigns
• Provision of information on waste
prevention techniques

Recycling
Other
methods of
pre-treatment,
treatment, and
recovery

Waste Management

• Promotion of reuse and repair
• Implementation of green public
procurement policies

9
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Grumbullimi i Mbetjeve te Perziera
2019-2023

2023-2028

2028-2033

Mbulimi me sherbim (i popullsise)

Treguesit mates te projekt-SKMM

80%

90%

95%

Niveli i grumbullimit (mbetjeve te
gjeneruara)

70%

90%

95%

• Plane te detajuara te grumbullimit te mbetjeve dhe pastrimit
bashke me perllogaritjen e kostos
• Percaktimi i sistemit te monitorimit financiar dhe te
performances dhe standartit te performances financiare dhe
operacionale
• Percaktimi i rregullave per supervizim, monitorim dhe
raportim
• Caktimi i menaxherit te marredhenieve me publikun dhe
zbatimi i fushatave ndergjegjesuese
10

Grumbullimi i diferencuar i Mbetjeve te (thata) Riciklueshme
Treguesit mates te projekt-SKMM

Targets
2023

2028

2033

% e popullsise, qe mbulohet me menaxhimin e integruar te mbetjeve (MIM)

20%

25%

30%

% e sasise se mbetjve (per secilen rryme) qe shkon per riciklim / sasine totale te
mbetjeve te gjeneruara (t/a)

20%

30%

49%

≥ 10%

≥ 30%

≥ 60%

% e saise se mbetjve te paketimit qe rikuperohen ne nivel bashkiak kundrejt
gjenerimit total

Metodat qe merren ne konsiderate:
• Pergjegjesia e kontraktuesve private per te
zbatuar grumbullimin e ndare te materialeve te
riciklueshme te percaktohet qartesisht ne
kontraten e sherbimit
• Bashkepunimi me bizneset private te riciklimit
• Bashkepunimi me sektorin jo-formal dhe / ose
OJF
• Pikat e grumbullimit te materialeve
• Impiantet e Rikuperimit te Materialit (MRF)
11
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Grumbullimi i Ndare i Mbetjeve te Biodegradueshme

• Sasia e grumbulluar vecmas
kundrejt sasise totale te mbetjeve te
grumbulluara:

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR& &UMW
UMW
ELT
ELT
Professor
Professor
Böhm
Böhm
und
und
Partner
Partner

– 10% by 2023
– 15% by 2028
– 25% by 2033

• Zbatimi nis me grumbullimin e
mbetjeve te gjelbra dhe zgjerohet
me tej me materialet e tjera.
à Vend kompostimi ne secilen bashki
• Inkurajim i kompostimit ne shtepi

• •

• •

• •

• •

• Konteniere te ndare per mbetjet
organike ne tregjet e fruta-perimeve

12

Transporti dhe transferimi i mbetjeve
• Zbatimi i stacioneve të transferimit për distancat > 30 km
à do të vlerësohet më tej në Studimin e Fizibilitetit

13
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Stacionet e Transferimit
• Ndertimi i stacioneve te transferimit me platforme deri 2023
Opsionet

Preferuar per Qarkun Berat

Komente

Kompaktim
(me / pa)

Pa Kompaktim

Mbetje me densitet te larte per shkak te
permbatjes se larte te pjeses organike

Llojet e
kontenierit

Kontenier i transportueshem
me rrota

Fleksibilitet maksimal, teknologji e provuar,
investim dhe kosto opertive te uleta

Mbyllja (e plote /
pjesshme/
without)

Partly enclosed

Preventing waste from getting wet;
Fully enclosed would cause higher costs.

• Example of a ramp type transfer station in Erseke, Korca
Region

14

Waste Treatment
• Treatment of Separately Collected Dry
Recyclable Waste
– Assumed to be implemented by
private sector
– Simple sorting activities can be
implemented by municipalities in
cooperation with informal sector

INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR& &UMW
UMW
ELT
ELT
Professor
Professor
Böhm
Böhm
und
und
Partner
Partner

• Treatment of Separately Collected
Biodegradable Waste
– Home composting
– Green waste composting & extension
along with the extension of separate
collection of biodegradable waste

• •

• •

• •

• •

15
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Alternativat teknike për trajtimin e mbetjeve
në nivel rajonal

• Trajtimi mekanik-biologjik (TMB)
Kosto specifike neto
Lloji i mbetjeve

Investime specifike

** përfshi të ardhurat sipas një sistemi
reference me sasi mbetje të
grumbulluara 50,000 t/vit

TMB me tretje
anaerobike

Mbetje të përziera
bashkiake

291 EUR/t
(50,000 t/vit)

73 EUR/t**

TMB me tharje
biologjike (LDPM)

Mbetje të përziera
bashkiake

252 EUR/t
(50,000 t/vit)

58 EUR/t**

TMB me kompostim

Mbetje të përziera
bashkiake

194 EUR/t
(50,000 t/vit)

52 EUR/t**

Trajtimi mekanik

Tretja anaerobike

16

Alternativat teknike për trajtimin e mbetjeve
në nivel rajonal

• Incinerimi i mbetjeve
Llojet e mbetjeve
Incinerim me skarë të
lëvizshme

Mbetje të përziera bashkiake

Investimet specifike
638 EUR/t
(100,000 t/vit)

Kosto specifike neto
** përfshi të ardhurat
> 100 EUR/t**

17
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Trajtimi i mbetjeve

Trajtimi i mbetjeve të përziera bashkiake
– Preferohet trajtimi mekanik-biologjik (TMB)
àZbatimi në një fazë të mëvonshme
àVendimi duhet të merret në Fazën II

18

Depozitmi i Mbetjeve
• Treguesit dhe fazat per permiresimin e asgjesimit te mbetjeve:
–
–

Ngritja dhe venia ne funksionim e sistemit rajonal te MM deri ne 2023
Depozitimi i totalit te mbetjeve bashkiake ne venddepozitime te kontrolluara
ne te gjitha bashkite (2019-2023)
– Rehabilitimi dhe mbyllja e 50% te venddepozitimeve deri ne 2028
– Rehabilitimi dhe mbyllja e te gjithe venddepozitimeve deri ne 2033

• Landfill sanitar rajonal
–

Detajet ne Studimin e

Fizibilitetit
Dimensionimi:
§ Reduktimi i mbetjeve supozohet: 1.5% ne vit
§ Kapaciteti: 27,000 t/vit ose 540,000 ton (2023 – 2042)

• Rehabilitimi i tre venddepozitimeve kryesore ne Berat,
Kuçovë dhe Ura Vajgurore ne 2023

19
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Waste Disposal

Base Sealing
System of a
Sanitary Landfill

20

Përmbledhje – PRMM
Faza I

Faza II

Faza III

2019 - 2023

2023 - 2028

2028 - 2033

Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve
Optimizimi i grumbullimit dhe transportit të mbetjeve
Nisma për angazhimin e bashkive në
grumbullimin e diferencuar të materialeve të
riciklueshme

Shtrirja e skemave të suksesshme të grumbullimit
të diferencuar të riciklueshme

Nisma për angazhimin e bashkive në
grumbullimin e diferencuar të mbetjeve
organike, duke filluar me mbetjet e gjelbra

Shtrirja e skemave të suksesshme të
grumbullimit të diferencuar te mbetje organike

Transferimi dhe transporti i mbetjeve
Planifikimi dhe zbatimi i stacioneve të transferimit për transportin në distance të largët
drejt objekteve rajonale

21
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Përmbledhje – PRMM
Faza I

Faza II

Faza III

2019 - 2023

2023 - 2028

2028 - 2033

Trajtimi i mbetjeve
Projekte pilot për ndarjen e mbetjeve (Bashkia Kuçovë)
Projekte pilot për kompostimin
e mbetjeve të gjelbra

Shtrirja e skemave të suksesshme për kompostimin
Planifikimi dhe zbatimi i impiantit të ardhshëm
rajonal të trajtimit të mbetjeve (TMB)

Depozitimi i mbetjeve
Rehabilitimi dhe përmirësimi i vendgrumbullimeve
ekzistuese në Berat, Kuçovë dhe Ura Vajgurore

Rehabilitimi dhe mbylljea e vendgrumbullimeve
ekzistuese në të gjitha bashkitë

Ngritja e strukturës operative dhe skemave të financimit për objektet rajonale

Planifikimi dhe zbatimi i vend depozitimit sanitar rajonal

22

Strukturat Institucionale Rajonale per MMN
• Bashkepunim nder-bashkiak per menaxhimin e :
– Landfilli rajonal
– Stacionet e transferimit dhe transporti ne distance te larget (pas
transferimit ne stacion)
– Impiantet komplekse te trajtimit te mbetjeve

• Dy alternativa jane diskutuar:
– Alternativa 1: Njesi / ndermarrje ne njeren prej bashkive
– Alternativa 2: Kompani komerciale (Shoqeri Aksionere) à
alternativa e preferuar

• Organet e SHAse:
– Asambleja Pergjithshme
– Keshilli Mbikqyres
– Administrator / Drejtor

23
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Institutional Set-up for Regional SWM
• Inter-municipal cooperation for management of:
– Regional landfill
– Transfer stations and long distance transport (after transfer)
– Complex waste treatment plants
Option 1:
Entity within One Municipality
•
•

•

•

limited flexibility on management issues
related to staff policies and procurement
procedures
separate accounting allowing calculation of
actual service cost, collection of service
charges and utilisation of revenues for the
purpose
less commercial pressure as far as loss
and dividend is concerned, with financial
risks such as bankruptcy or liquidation
remaining with the municipality
full authority with the mayor

Option 2:
Commercial Company
(Two-tier Joint Stock Company)
•
•

•
•
•

wider range of shareholders (local, regional
and state government bodies, private
sector) is possible
empowering the management with full
responsibilities over technical operations
and financial affairs
commercial accounting allowing full
utilisation of revenues for company’s
purpose
ability to collect service charges based on
full cost calculation
autonomous decision on expenditures
24

Institutional Set-up for Regional SWM
• Functional structure for regional waste management

25
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Financimi i shërbimeve bashkiake të menaxhimit
të mbetjeve
• Përmbledhje e investimeve fillestare (pa taksat dhe konsulencën):
Gjithsej investimet fillestare të kërkuara
(Përllogaritje)

Komponentët MMN

300,000 EUR

36,600,000 Lekë

Përfshin vetëm kostot për kontenierë për të gjitha bashkitë si edhe
mjete për bashkinë Skrapar. Në bashkitë Berat, Kuçovë dhe Ura
Vajgurore presupozohet që investimet për mjetet e grumbullimit do t’i
kryejë sektori privat

Fshirja e rrugëve dhe grumbullimi I mbetjeve

Transferimi dhe transporti

500,000 EUR

61,000,000 Lekë

Vend depozitimi i ri rajonal

4,500,000 EUR

549,000,000 Lekë

Përmirësimi i vendgrumbullimeve në bashkitë Berat,
Kuçovë dhe Ura Vajgurore

1,500,000 EUR

183,000,000 Lekë

Ndërtimi i një argjinature në vend depozitimin e
bashkisë Berat

1,000,000 EUR

122,000,000 Lekë

Mbyllja dhe rehabilitimi i vendgrumbullimeve (pas
ndërtimit të një vend depozitimi rajonal)

1,000,000 EUR

122,000,000 Lekë

Impiante të vogla për kompostimin e mbetjeve të
gjelbra nëpër bashki

200,000 EUR

24,400,000 Lekë

Impiante të volga për ndarjen, ruajtjen dhe trajtimin e
materialeve të riciklueshme nëpër bashki

Supozohet që impiante të thjeshta për ndarjen e mbetjeve do të
ndërtohen dhe menaxhohen nga sektori privat.
Kosto investimi dhe financimi që duhet të sqarohen gjatë Fazës II

Trajtimi kompleks i mbetjeve

Grand Total (Phase I)

9,000,000 EUR

1,098,000,000 Lekë

26

Kostot e shërbimeve MMN
• Përllogaritje e kostove vjetore bazuar në vlera reference (totali për qarkun):

Sistemi aktual

Koncepti bazë me
vend depozitime të
kontrolluara dhe

MIMN me vend
depozitim rajonal

MIMN rajonal me
TMB

nisma për riciklimin
Total [EUR/
vit]

887,000

1,227,000

1,757,000

3,007,000

Total [Lekë/
vit]

108,183,000

149,734,000

214,336,000

366,883,000

27
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Kostot e shërbimeve MMN
Kosto specifike të përllogaritura për tre skenarët e zbatimit

95 EUR/t
11,500 ALL/t

54 EUR/t
6,600 ALL/t
38 EUR/t
4,600 ALL/t
27 EUR/t
3,300 ALL/t

28

Cost Recovery of SWM Services
• Financing of the future ISWM system covered through fees:
– 60% fees from households
– 40% fees from business entities (and institutions)
• Cost covering fees for households for the three implementation scenarios:

Fee Collection
Rate

Basic Concept with
Controlled Landfills and
Initial Recycling

ISWM with Regional
Landfill

EUR/hh/
month

ALL/hh/
month

EUR/hh/
month

90%

1.7

205

70%

2.2

263

50%

3.0

369

Regional ISWM with MBT

ALL /hh/
month

EUR/hh/
month

ALL /hh/
month

2.5

311

4.7

577

3.3

399

6.1

742

4.6

559

8.5

1,039

Within the average affordable SWM fee: 699 ALL/hh/month
(1% of household expenditure in 2017 )

29
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Public Awareness, Information and Participation
Regional Utility

Municipalities
Public Relation and Information

Public Relation and Information

à PR Unit

à PR Unit

à Communication portals with public

à Company brands & corporate identity

à In case of service provision by private sector:
definition of responsibility in service contract

à Communication portals with public

Public Awareness and Education

Public Awareness and Education

à Workshops with local NGOs for involvement
in municipal SWM (e.g. waste minimization,
recycling, composting)

à Public events

à Provide possibilities for public to report illegal
waste dumping, unclean areas and unemptied containers

à Awareness raising campaign

à Support & cooperate with Ministry of
Education and schools

à Publication on company activities

à Advertisement on advantage of ISWM

Targets in Draft NIWMS (July 2019)

2023

2028

2033

Schools applying waste education curriculum

100% 100% 100%

Schools applying separate waste collection

50%

70%

95%

5

5

5

à Annual cleaning campaigns
Municipalities doing annual cleaning campaigns

30

Studimi i Fizibilitetit
• Vleresimet perfundimtare teknike, mjedisore dhe financiare per
fizibilitetin e masave investuese rajonale te propozuara
• Dizenjo teknike

PRMM & Percaktimi
Vendndoshjes

• Ngritja institucionit
pergjegjes

Landfilli Rajonal
Sanitar

• Modelimi i kostotarifes
Studimi
Fizibilitetit

Stacionet e Trasferimit

• Skemat e
financimit
• ESIA VNSM
(Vleresimi i Ndikimit
Social dhe Mjedisor)

• Analiza e riskut
• Plani i zbatimit dhe
monitorimit
31

16

16/10/19

Environmental and Social Impact Assessment
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