
























RAPORT PËRMBLEDHËS I DËGJESAVE PUBLIKE
PËR

“NDRYSHIMIN E TARIFËS SË PASTRIMIT PËR SHKAK TË RRITJES SË
KOSTOS SË DEPOZTIMIT NE LANDFILL-IN BUSHAT”

Bazuar në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 9 pika 1.3 b neni 16 pika 1,
neni 18, neni 23 pika 10, neni 54 shkronja “f”, Ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe
Konsultimin Publik”, Bashkia Shkodër organizoi për më shumë se një javë në sallën e
Këshillit Bashkiak dhe në godinat e Njësive Administrative, dëgjesat publike “Për
ndryshimin e tarifës vendore të pastrimit”.

Takimet janë zhvilluar sipas rendit të ditës të cilat ishin bërë publike në faqen zyrtare të
Bashkisë Shkodër www.bashkiashkoder.gov.al
Në dëgjesa ishin të pranishëm Nënkryetarët e Bashkisë Zj. Emilia Koliqi dhe Z. Dritan Meta,
përfaqësues të Kabinetit të Bashkisë Z. Mark Laloshi, Z. Ditmir Kraja dhe Z. Fatbardh Kuçi,
përfaqesues nga Drejtoria e te Ardhurave Z. Blendi Gjylbegu dhe nga Drejtoria e Shërbimeve
Publike Z. Alfred Luleta, znj. Linda Bala, përfaqësuesit e Njësive Administrative, lagjeve të
qytetit.

Fillimisht dëgjesat janë hapur nga Nënkryetarët Z. Emilia Koliqi, Z. Dritan Meta dhe
Administratorët e Njësive Administrative, duke prezantuar grupin e punës dhe më pas duke
bërë një hyrje të problematikës duke bërë një pasqyrë të shkurtër të situatës së përgjithshme
të pastrimit duke shprehur që kosto do të përballohet nga tarifa shtesë.

Prezantimi për problematikën teknike të situatës për depozitimin e mbetjeve urbane në
landfill u bë nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Kabineti i Kryetares.
Prezantimi i tarifës për kompensimin e kostos shtesë të ndryshimit të çmimit të landfill-it, e
ndarë sipas familejve dhe bizneseve, u prezantua nga Drejtoria e të Ardhurave.

Pas prezantimit qytetarët kanë shprehur interesin e tyre me anë të pyetjeve dhe të
diskutimeve, duke dhënë dhe sugjerimet e tyre.
Në të gjitha takimet, pyetjet qe u hasën më shpesh ishin të lidhura me:

 fillimin e pagesës së kësaj tarife,

 a do ndikojë kjo në përmirësimin e shërbimit,
 nëse do të kishte lehtesira për kategori të veçanta familjesh,
 nëse do të ketë kamat-vonesa për bizneset të cilët kanë kryer likuidimet për vitin

2017,
Grupi i punës dha sqarimet dhe argumentat duke u përgjigjur respektivisht që:
Pagesa e kësaj tarifë do fillojë efektet ne muajin Tetor 2017,
Ndikime në përmirësimin e shërbimit pikërisht nga rritja e kësaj tarife, nuk do të ketë pasi kjo
është një tarifë e vendosur nga Ndërkomunalja Bushat që lidhet vetëm me rritjen e çmimit te
depozitimit të mbetjeve urbane në landfill.
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Për kategorite e veçanta të familjeve kjo tarifë do të paguhet me gjysmën e çmimit,
Kamatë- vonesa për Bizneset për likuidimin e kësaj tarife shtesë nuk do të ketë.

Gjatë dëgjsave u dhanë dhe sugjerime:
 të krijimit të mundësisë për një landfill lokal.

 Të shikohet mundësia e përmirësimit të performancës së shërbimit, duke shtuar
numrin e pikave të grumbullimit, numrin e kazanëve, si dhe rritjen e frekuencave të
evadimit.

 Të mundësohet shprehja e interesit për biznesin në kuadër të fillimit të riciklimit të
mbetjeve.

 Ti jepet prioritet performancës së Shërbimit në Zonat Turistike: Velipojë, Theth, Ura
e Mesit, Shirokë etj.

 Duke qënë se gjendja ekonomike financiare e familjeve në Bashkinë Shkodër është e
ulët, u sugjerua gjetja e burimeve të tjera financiare për të mos e rënduar më tepër
gjendjen ekonomike të këtyre familjeve.

Në përgjithësi kishte mirëkuptim nga qytetarët për rritjen e kësaj tarife, duke qënë së ishtë një
rritje e kushtëzuar nga të tretë. Qytetarët shprehën dhe vlerësimet ë tyre për përmirësimin e
dukshëm të shërbimit të pastrimit në qytet, por veçanërisht në Nj.Ad.

Takimet u mbyllën nga Nënkryetarët dukë falenderuar të gjithë pjesmarrësit për vëmendjen
dhe sugjerimet e tyre.
Pjesë e raportit janë edhe fotot nga takimet e zhvilluara.
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