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Qytete dhe Komunitete të Qendrueshme

Pjesa I
Axhenda 2030 
- 17 Objektiva 
të Zhvillimit 
të 
Qëndrueshëm

Shqipëria dhe 192 
shtete të tjera 

anëtare të Kombeve të 
Bashkuara në shtator 
2015, miratuan Axhendën 
2030 për Zhvillim të Qën-
drueshëm. Axhenda 2030 
është një kornizë globale 
15-vjeçare e përqendruar 
në 17 Objektiva të Zhvillim-
it të Qëndrueshëm (SDG), 
169 synime dhe mbi 230 
tregues. Në këtë kuadër, 

qeveria shqiptare është 
e angazhuar në vijimin e 
planeve dhe projekteve 
për t’i bërë realitet Objek-
tivat për Zhvillim të Qën-
drueshëm. Axhenda 2030 
synon një botë pa varfëri 
dhe uri, me arsim cilësor, 
mbulim shëndetësor uni-
versal, barazi gjinore dhe 
fuqizim të grave dhe vaj-
zave si dhe një mjedis të 
qëndrueshëm.
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OBJEKTIVAT 
për Zhvillim

 të Qëndrueshëm

Objektivi 1: 

Eliminimi i 
varfërisë kudo dhe 
në të gjitha format;

Objektivi 5: 

Arritja e baraz-
isë gjinore dhe 
fuqizimi i të gjitha 
grave dhe vajzave;

Objektivi 2:

Eliminimi i urisë, 
arritja e sigurisë 
ushqimore, 
përmirësimi i 
ushqyerjes dhe 
nxitja e bujqësisë 
së qëndrueshme;

Objektivi 6: 

Sigurimi i dis-
ponueshmërisë 
dhe menaxhimit 
të qëndrueshëm 
të ujësjellës-kana-
lizimeve për të 
gjithë;

Objektivi 3: 

Sigurimi i jetës së 
shëndetshme dhe 
nxitja e mirëqe-
nies për të gjithë 
njerëzit e çdo 
moshe;

Objektivi 7: 

Sigurimi i lidhjes 
me energji të 
përballueshme, 
të sigurt, të qën-
drueshme dhe 
moderne për të 
gjithë.

Objektivi 4:

Sigurimi i arsimit 
cilësor gjithëpërf-
shirës dhe të 
drejtë, nxitja e 
mundësive për 
mësim gjatë gjithë 
jetës për të gjithë;

Objektivi 8: 

Nxitja e rritjes 
ekonomike të 
vazhdueshme, 
gjithëpërfshirëse 
dhe të qën-
drueshme, punë-
sim të plotë dhe 
produktiv, punë të 
denjë për të gjithë;
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Qytete dhe Komunitete të Qendrueshme

OBJEKTIVAT 
për Zhvillim

 të Qëndrueshëm

Objektivi 10:

Zvogëlimi i 
pabarazisë brenda 
për brenda 
vendeve si dhe mes 
tyre;

Objektivi 14:

Ruajtja dhe 
përdorimi i 
qëndrueshëm 
i oqeaneve, 
deteve dhe 
burimeve detare 
për zhvillimin e 
qëndrueshëm;

Objektivi 9:

 Ndërtimi i 
infrastrukturave 
rezistuese, nxitja 
e industrializimit 
gjithëpërfshirës 
dhe të 
qëndrueshëm, 
nxitja e novacionit;

Objektivi 11:

Kthimi i qyteteve 
dhe vendbanimeve 
në gjithëpërfshirëse, 
të parrezikshme, 
fleksibile dhe të 
qëndrueshme;

Objektivi 15: 

Mbrojtja, restaurimi 
dhe nxitja e përdorimit 
të qëndrueshëm 
të ekosistemeve 
tokësore, administrimi i 
qëndrueshëm i pyjeve, 
lufta kundër shndërrimit 
të hapësirave të gjelbra 
në shkretëtira, ndalimi 
dhe kthimi pas i procesit 
të degradimit të tokës, 
ndalimi i humbjes së 
biodiversitetit;

Objektivi 16:

Nxitja e shoqërive 
paqësore dhe gjithëpërf-
shirëse për zhvillim të 
qëndrueshëm, ofrimi i 
mundësisë për drejtësi 
për të gjithë dhe ngrit-
ja e institucioneve të 
efektshme, llogaridhënëse 
dhe gjithëpërfshirëse në të 
gjitha nivelet;

Objektivi 12: 

Sigurimi i 
modeleve të 
qëndrueshme të 
konsumit dhe 
prodhimit;

Objektivi 13: 

Marrja e masave 
për të luftuar 
ndryshimin 
klimatik dhe 
efektin e tij;

Objektivi 17:

Fuqizimi i mundë-
sive të implementi-
mit dhe rigjallërimi 
i partneritetit 
botëror për zhvil-
lim të qëndrue-
shëm.



6

Pjesa II  

Objektivi 
Global 11 
‘Qytete dhe 
komunitete të 
qëndrueshme’

Ky objektiv synon kthimin e qyteteve dhe 
vendbanimeve në gjithëpërfshirëse, të 

sigurta, fleksibile dhe të qëndrueshme.

Qeveria Shqiptare për realizimin e këtij 
objektivi synon zhvillimin e qyteteve dhe 
vendbanimeve ku jeton popullësia duke 
i bërë ato gjithëpërfshirëse, të sigurta, 
fleksibile dhe të qendrueshme.
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Qytete dhe Komunitete të Qendrueshme

TË GJELBËRIT, 

me këshilltarët e tyre po punojnë për implementimin 
në nivel lokal të synimeve të SDG11.

Në këtë plan veprimi, synimet e SDG11 
‘Qytete dhe komunitete të qëndrueshme’ 
shërbejnë si një busull drejtuese për punën 
dhe inisiativat ligjore në këshillat bashkiakë. 

Inisiativat e këshilltarëve të gjelbër do t’i shërbenin 
krijimit të qyteteve të qëndrueshmë dhe të gjelbra.

Plani i veprimit lokal ka përshtatur synimet e SDG -11 
me realitetin tonë lokal në mënyrë që të ndërmerret 
veprimi i duhur për realizimin e tyre.
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PËRAFRIMI  I synimeve 
të SDG-11Përafrimi i këtyre 

synimeve me 
planin e veprimit 
të këshilltarëve 

lokal ka si qëllim që rrjeti 
i këshilltarëve lokal t’i 
parashtrojnë këto synime 
në programin e tyre të 
punës dhe të ndërmarrin 
inisiativa ligjore në 
këshillat bashkiakë për 
implementimin e tyre 
në të mirën e qytetit dhe 
banorëve të zonave që 
përfaqësojnë.

SYNIMI

Të sigurohet aksesi 
për të gjithë (1) 
në strehime të 
përshtatshme, 
të sigurta, të 
përballueshme (2) në 
shërbimet bazë si dhe 
(3) të përmirësohet 
jetesa e lagjeve të 
varfra. 

TREGUESI

Përqindja e popullsisë 
urbane që jeton 
në lagje të varfra, 
vendbanime joformale 
ose strehime jo 
adekuate.

SYNIMI

Të sigurohet mundësia 
e përdorimit 
të sistemeve të 
transportit të sigurtë, 
të përballueshëm, të 
qëndrueshëm dhe 
të arritshëm për të 
gjithë, përmirësimi 
i sigurisë rrugore, 
veçanërisht duke 
zgjeruar transportin 
publik, me vëmendje 
të veçantë tek nevojat 
e atyre qytetarëve në 
situata vunerabile si 
gratë, fëmijët, personat 
me aftësi të kufizuara 
dhe personat më të 
moshuar.

TREGUESI

Përqindja e popullsisë 
që ka qasje të 
përshtatshme në 
transportin publik 
sipas gjinisë, moshës 
dhe personave me 
aftësi të kufizuara.

SYNIMI

Të përmirësohet 
urbanizimi 
gjithëpërfshirës 
dhe i qëndrueshëm; 
aftësia për planifikim 
dhe menaxhim 
pjesëmarrës; Të 
ofrohen zgjidhje të 
integruara dhe të 
qëndrueshme për të 
gjithë njerëzit në të 
gjitha vendet.
Të nxiten dhe 
mbështeten lidhjet 
positive, bashkëpunimi 
dhe bashkëveprimi 
ekonomik, social dhe 
mjedisor midis zonave 
urbane, peri-urbane 
dhe rurale duke 
forcuar planifikimin e 
zhvillimit rajonal dhe 
kombëtar.
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Qytete dhe Komunitete të Qendrueshme

TREGUESI

Treguesit e këtij synimi 
janë: (1) Raporti i 
shkallës së konsumit 
të tokës me ritmin e 
rritjes së popullsisë 
dhe (2) përqindja 
e qyteteve, me një 
strukturë pjesëmarrje 
të drejtpërdrejtë të 
shoqërisë civile në 
planifikimin dhe 
menaxhimin urban, 
që funksionojnë 
rregullisht dhe në 
mënyrë demokratike.

SYNIMI

Të forcohen përpjekjet 
për të mbrojtur 
trashëgiminë kulturore 
dhe natyrore në vend. 

TREGUESI

Shpenzimet totale 
(publike dhe 
private) për frymë 
të shpenzuara për 
ruajtjen, mbrojtjen 
dhe ruajtjen e të gjithë 
trashëgimisë kulturore 
dhe natyrore, sipas:
- llojit të trashëgimisë 
(përcaktimi kulturor, 
natyror, i përzier 
dhe i Qendrës 
së Trashëgimisë 
Botërore);
- nivelit të qeverisë 
(kombëtar, rajonal dhe 
lokal / komunale);
- llojit të shpenzimit 
(shpenzim operativ / 
investim); dhe 
- llojit të financimit 
privat (donacione në 
natyrë, sektori privat 
jofitimprurës dhe 
sponsorizime).

SYNIMI

Të ulet ndjeshëm 
numri i vdekjeve 
dhe numri i njerëzve 
të prekur nga 
katastrofat; Të ulen 
ndjeshëm në raport 
me produktin e 
brendshëm bruto 
global humbjet 
e drejtpërdrejta 
ekonomike të 
shkaktuara nga 
katastrofat, përfshirë 
katastrofat që lidhen 
me përmbytjet, me 
fokus mbrojtjen e të 
varfërve dhe njerëzve 
në situata vunerabile. 

Deri në vitin 2025, 
të rritet ndjeshëm 
numri i qyteteve 
dhe vendbanimeve 
që miratojnë dhe 
zbatojnë politika dhe 
plane të integruara 
drejt gjithëpërfshirjes, 
efikasitetit të 
burimeve, zbutjes 
dhe përshtatjes 
ndaj ndryshimeve 
klimatike, rezistencës 
ndaj katastrofave 
dhe zhvillimit të 
qëndrueshëm.
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TREGUESI

Numri i vdekjeve, 
personave të zhdukur 
dhe personave të 
prekur nga katastrofa 
për 100,000 
njerëz; humbja 
e drejtpërdrejtë 
ekonomike nga 
katastrofat në raport 
me PBB-në globale, 
përfshirë dëmtimin në 
infrastrukturën kritike 
dhe ndërprerjen e 
shërbimeve themelore 
shkaktuar nga 
katastrofat.

Përqindja e qeverive 
lokale që miratojnë 
dhe zbatojnë strategji 
lokale për zvogëlimin 
e rrezikut nga 
katastrofat. 

SYNIMI

Të zvogëlohet ndikimi 
negativ për frymë i 
impaktit mjedisor të 
ndotjes së qyteteve, 
duke i kushtuar 
vëmendje të veçantë 
cilësisë së ajrit dhe 
menaxhimit të 
mbetjeve lokale.

TREGUESI

Nivelet mesatare 
vjetore të grimcave të 
imëta (p.sh. PM2.5 dhe 
PM10) në qytete (në 
raport me popullsinë);
Përqindja e mbetjeve 
të ngurta urbane që 
mblidhen rregullisht 
dhe trajtohen në 
mënyrë adekuate 
kundrejt totalit të 
mbetjeve të ngurta 
urbane të krijuara, nga 
qytetet. 

SYNIMI

Të sigurohet qasje 
për të gjithë në 
hapësira të sigurta, 
gjithëpërfshirëse dhe 
të arritshme, të gjelbra 
dhe publike, në veçanti 
për gratë dhe fëmijët, 
personat e moshuar 
dhe personat me aftësi 
të kufizuara.

TREGUESI

Përqindja e zonave të 
investuara në qytete si 
hapësira për përdorim 
publik për të gjithë, 
sipas gjinisë, moshës 
dhe personave me 
aftësi të kufizuara. 
Përqindja e personave, 
viktima të ngacmimit 
fizik ose seksual, 
sipas gjinisë, moshës, 
statusit të aftësisë së 
kufizuar dhe vendit të 
ndodhjes, në 12 muajt 
e mëparshëm.

PËRAFRIMI  
I synimeve 
të SDG-11
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Qytete dhe Komunitete të Qendrueshme

Pjesa II  

Plani i 
veprimit për 
këshilltarët e 
gjelbër lokal 

T
ë përshkruash 
një qytet të 
qëndrueshëm 
apo të gjelbër 

nuk është një gjë e lehtë. 
Qytetet ndryshojnë nga 
gjeografia, klima, kultura, 
historia, begatia dhe një 
sërë dimensionesh të tjera. 
Secila prej tyre parashikon 
një mundësi, një urbanizim 
që i shkon përshtat 
dimensionit të tij.

Për zbatimin e një plani 
veprimi local që përfshin 
synimet e SDG-11, është 
shumë e rëndësishme 
të parashtrohen disa 
koncepte të kornizës së një 
qyteti të qëndrueshëm.

Plani urban i një qyteti 
integron më së miri 
konceptin e një qyteti të 
qëndrueshëm ku zhvillimi 
i tij shkon në harmoni me 
respektimin e burimeve 
natyrore dhe mjedisin e 
qytetit. Planifikimi urban 
ka në focus të bëjë sa më 
cilësore jetën e qytetarëve 
që banojnë në një qytet 
apo vendbanim të caktuar.

Qyteti i qëndrueshëm 
është një kornizë që 
siguron, hapsirën 
e gjelbër, cilësinë e 
ajrit, menaxhimin e 
mbetjeve, trasportin 
ekologjik, energjinë e 
rinovueshme, shërbimet 
pranë vendëbanimeve, 
mbështetjen e qytetarëve 
në nevojë, zhvillimin 
e prodhimeve lokale, 
zhvlllimin e turizmit 
kulturor dhe ekologjik 
si dhe zhvllimin e 
teknologjive të gjelbra.

Qyteti i qëndrueshëm 
është qyteti i hapsirave 
për fëmijët, të rinjtë, gratë, 
komunitetet minore dhe 
i ndërveprimit qytetar 
për të zhvilluar një jetë në 
paqe, harmoni, solidaritet 
dhe mirëqënie.

Prespektiva e disa 
bashkive në inkorporimin 
e synimeve të SDG 11 në 
planin e veprimit lokal dhe 
zbatimin e tyre.

Katër struktura lokale 
të Partisë së Gjelbër u 
angazhuan të përditësojnë 
planet e tyre të veprimit 
lokal për të përfshirë 
synimet e SDG 11. 
Fillimisht secila strukturë 
ka analizuar situatën 
aktuale të lokalitetit 
përkatës dhe më pas kanë 
bërë ndryshimet përkatëse 
lidhur me angazhimet si 
më poshtë:

• Ndotja e ajrit
• Ndotja e ujrave nga 
mbetjet
• Ndotja dhe erozioni i 
tokës
• Transporti publik 
• Hapsirat publike dhe të 
gjelbra
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Ndotja e ajrit
a) Situata aktuale në 
qytete  

Sektorët kryesorë që kontri-
bojnë në ndotjen e ajrit janë 
transporti, aktivitetet indus-
triale dhe djegia e plehrave.
 
• Ndotja e ajrit është bërë 
shumë problematike. Ajo 
jo vetëm po sjell pasoja 
serioze mbi shëndetin, duke 
shkaktuar nga sëmundjet 
më të thjeshta deri tek ato 
më të rrezikshmet për jetën, 
por dhe rritjen e kostos 
ekonomike për familjet që 
preken nga këto sëmundje. 
Në mënyrë më të detajuar 
ndotësit kryesorë të ajrit 
janë: NOx, SO2, CO2, 
PM10, benzeni, etj. Nëse ne 
sot themi se ndotja e ajrit 
është 3-6 herë më e lartë se 
normat e lejuara nga BE, i 
referohemi këtyre treguesve 
sa më sipër. P.sh, për një 
nga treguesit që përbën 
rrezikun më të madh shën-
detësor, PM10, norma e 
lejuar nga BE është 50mg/
m3, ndërsa tek ne, në zona 
të ndryshme, niveli i sasisë 
së grimcave të PM10 shkon 
mbi 200 mg/m3. Sa më e 
lartë ndotja e ajrit aq më 
shumë vite jetë humbasin 
qytetarët. Studimet tregojnë 
se kryeqyteti gjeneron 56 
000 tonë pluhur në vit, rreth 
70 kg pluhur për secilin 
banor. Më shumë se 1400 
raste kanceri janë të lidhura 
drejtpërsëdrejti me rritjen e 
shkallës së ndotjes në ajër.
 •  Mbi 80 % e makinave 
përdorin naftë, për rrjed-
hojë emisioni i dyoksidit 
të squfurit dhe karbonit, 
oksideve të azotit, mo-
noksidit të karbonit dhe 
lëndëve në suspension është 
i lartë. Meqë makinat janë 
në shumicën e tyre mbi 
15 vjeçare dhe përdorin 
lëndë djegëse jashtë stan-

darteve, për shkak të mos 
djegies së plotë, një pjesë 
e hidrokarbureve çlirohet 
në atmosferë në forma të 
rrezikshme. Në periudhat e 
krizave energjitike, përdorimi 
i gjeneratorëve, përveç prob-
lemit të zhurmave, shton 
ndjeshëm  sasinë e lëndëve 
të rrezikshme të emetuara në 
ajër. Shumë pak makina janë 
të pajisura me katalizatorë 
për të minimizuar ndotjen. 
Në qytetet e mëdha niveli i 
ndotjes në pika të veçanta 
kapërcen 6 herë nivelin mak-
simal të lejuar në BE. Nuk 
ekzistojnë të dhëna statis-
tikore lidhur me frekuencën 
e sëmundjeve që lidhen me 
cilësinë e ajrit. 
• Djegia e plehrave qoftë 
në vendgrumbullimet e tyre 
qoftë në qendrat e banimit 
(vënia e zjarreve në kazanë) 
përbën një rrezik shumë të 
madh pasi është i pashmang-
shëm prodhimi i dioksinave, 
lëndë me toksicitet shumë 
të lartë. Veçanërisht janë 
më vunerabël fëmijët dhe të 
moshuarit. 
• Pluhurat e krijuar nga 
aktivitetet e ndërtimit si dhe 
shtrimi i rrugëve janë një 
shqetësim për qytetarët. 

b) Menaxhimi aktual i 
situatës nga qeveritë 
lokale

oFrekuenca jo të shpeshta të 
monitorimeve të cilat japin 
përfundime përgjithësuese 

dhe jo të sakta duke ulur 
besueshmërinë.
oMungojnë lidhjet ndërmjet 
institucioneve monitoruese 
lokale për të integruar 
rezultatet e monitorimit 
me synimin për të shërbyer 
si mekanizma parandalues 
dhe për të nxitur politika 
mjedisore për minimizimin 
e faktorëve ndotës. 
o Kemi mbetur akoma në 
nivelin e politikave konstat-
uese në nivelin bashkiak.
oPubliku nuk informo-
het për problematikën 
mjedisore në forma të 
përshtatshme për të. Nuk 
zbatohet Konventën e 
Aarhus-it  e cila përmban 
“Të drejtën e publikut për 
informacion, pjesëmarrje në 
vendimmarrje dhe të drejtën 
për t’ju drejtuar gjykatës, 
për cështje që lidhen me 
mjedisin” . 

c) Zgjidhja që japin këshill-
tarët dhe degët lokale të 
PGj-së dhe pikat ku duhet 
të përqendrohen inisiativat 
ligjore për realizimin e tyre

Hartimi i një strategjie loka-
le për përmirësimin e legjis-
lacionit lokal sipas standar-
teve të BE për bashkitë si 
dhe forcimi i monitorimit të 
zbatimit të ligjit;
Përmirësimi i cilësisë së 
karburanteve për automjetet 
referuar standardeve të BE 
si dhe kontroll rigoroz dhe i 
vazhdueshëm i tregut lokal; 

Të ndalohet përdorimi i kar-
buranteve që nuk përbajnë 
këto standarde;
 Menaxhimi i trafikut dhe 
përmirësimi i infrastruk-
turës rrugore;
 Reduktimi i nivelit të 
ndotjes së ajrit si pasojë e 
çlirimit të CO2 nga makinat 
e vjetra dhe zëvendësimi i 
tyre me makina ekologjike;
 Stimulimi i përdorimit të 
mjeteve të reja që duhet të 
punojnë me karburant më 
pak ndotës;
 Ulja e taksave për mjetet që 
punojnë me biokarburant 
dhe sidomos për mjetet e 
transportit public siç janë 
trolebus dhe solarbus që 
ulin nivelet e ndotjes dhe 
rrisin cilësinë e ajrit; 
 Investime në transportin e 
pastër publik; 
 Stimulimi i përdorimit të 
biçikletës si një mjet trans-
porti i shëndetshëm;
 Vendosja e taksës lokale të 
karbonit; 
 Kontrolli dhe monitorimi 
i cilësisë së ajrit si dhe 
krijimi i një rrjeti të plotë 
të monitorimit urban të 
qyteteve sipas standarteve 
të BE; Të rriten kapacitetet 
monitoruese të cilësisë së 
ajrit, qoftë nga pikpamja 
instrumentale qoftë ajo e 
kualifikimit të ekspertëve. 
Kërkohet të rritet frekuenca 
e monitorimeve për të arrit-
ur në përfundime përgjithë-
suese dhe të besueshme.
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Ndotja nga mbetjet
a) Situata aktuale në 
qytete  

• Në shkallë kombëtare 
vlerësohet se prodhohen 
mbi 800.000 ton në vit 
mbetje të ngurta urbane, 
të cilat transportohen në 
fusha depozitimi, kryesisht 
në vende të papërshtatshme 
(shumë afër periferisë 
urbane), ilegale (këto fusha 
nuk kanë leje mjedisore) 
dhe në mungesë të plotë 
të kritereve shëndetësore 
dhe mjedisore. Gjithashtu 
vlerësohet se prodhohen 
rreth 2 600 ton në vit mbet-
je spitalore;
• Mesatarisht në këto qytete 
niveli i mbetjeve është 
0,8 kg mbetje në ditë për 
person, disi më pak referuar 
sasisë prej 1 kg mbetje në 
ditë për person në shkallë 
kombëtare; 
• Rreth10 për qind e 
tyre janë mbetje plastike. 
Përdorimi i plastikës në 
këto nivele është një rrezik 
shumë i lartë. Mbetjet 
plastike mund të zbërthehen 
gradualisht në përbërësit e 
tyre kimikë dhe të çliro-
jnë toksina të cilat janë të 
dëmshme ndaj mjedisit, 
gjallesave dhe publikut të 
gjerë. Një nga kimikatet 
e rrezikshme që çlirohet 
nga shpërbërja e plastikës 
është bisfenoli. Mjaftojnë 
doza të vogla të bisfenolit 
që të mund të shkaktojnë 
probleme shumë të mëdha 
në zhvillimin e fëmijëve. 
Bisfenoli A gjendet në 
shishet e polikarbonateve 
dhe në kanaçet e ushqimeve 
apo pijeve. Klori është një 
tjetër kimikat i rrezikshëm 
për njerëzit. Polivinil kloru-
ri, (PVC) që përmbajnë 
materialet plastike të am-
balazheve përmban 56.8 % 
në masë klor në të, pra më 
tepër se gjysma e masës së 

PVC-së është klor! Gjithash-
tu kimikatet që u shtohen 
plastikave absorbohen nga 
trupat e njerëzve. Disa prej 
këtyre komponimeve kimike 
është gjetur se i ndryshojnë 
hormonet dhe sjellin prob-
leme të tjera shëndetësore te 
njerëzit.
• Potenciali për riciklim i 
mbetjeve urbane është rreth 
40% (letër dhe karton, plasti-
ka, tekstil, qelq dhe metale); 
• Potenciali për kompostim i 
mbetjeve urbane është rreth 
60% (mbetje organike dhe 
mbetje të tjera të degra-
dueshme); 
• Potenciali për djegie i 
mbetjeve urbane është rreth 
75% (letër dhe karton, 
plastikë, tekstile, mbetje të 
tjera që digjen dhe një pjesë e 
mbetjeve organike); 
• Megjithëse ekziston një po-
tencial i konsiderueshëm për 
riciklimin apo kompostimin, 
këto aktivite kryhen në 
mënyrë sporadike, në nivele 
të ulëta dhe jo të orga-
nizuara, si dhe të padrejtuara 
nga politikat e duhura për 

minimizimin e mbetjeve që 
në burim;
• Bashkitë nuk kanë një 
vend grumbullimi të 
mbetjeve sipas standardeve 
të BE-së. Të gjitha pikat 
e grumbullimit të tyre në 
qytetet e vendit janë kthyer 
në HOT SPOTE, duke 
përbërë një rrezik për jetën 
e banorëve. Në to shkarko-
hen mbetjet e zakonshme, 
ato të rrezikshme e toksike, 
bateri, kimikate, medika-
mente e deri edhe mbetje të 
rrezikshme spitalore. Djegia 
e mbeturinave pranë qen-
drave të banimit përbën një 
rrezik të madh për banorët, 
pasi çlirohen gazra majft 
toksike (dioksina). 
• Mungojnë masat ndërgjeg-
jësuese për komunitetin;
• Nuk ka tentativa serioze 
për klasifikimin e mbeturi-
nave. Në shumicën e rasteve 
mbetjet spitalore mblidhen 
bashkë me mbetjet e tjera; 
• Rrugët e brendshme të 
qytetit  rezultojnë me prob-
leme ndotje mbeturinash 
urbane;

• Zonat rurale ende nuk 
mbulohen (përjashto ndon-
jë rast të izoluar) me asnjë 
lloj shërbimi për grum-
bullim apo transportim të 
mbeturinave;
• Vlerësimi merceologjik i 
mbeturinave tregon përm-
bajtje rreth 50% fraksione 
të imta (nën 50 mm), me 
natyrë kryesisht inorganike, 
ku përfshihen dhera dhe 
mbetje ndërtimi. Aktualisht 
në qytete nuk funksionon 
asnjë zgjidhje teknologjike 
për ripërdorimin e mbetjeve 
të ndërtimit; 
• Nuk merren masa ndaj 
pikave ilegale të depoziti-
meve, duke kompromen-
tuar kuadrin tonë ligjor për 
mosimplementim;
• Lumenjtë dhe detet janë 
bërë një vend grumbullimi 
për mbetjet. Ndotja e tyre 
është bërë shumë prob-
lematike si pasojë e ndotjes 
kimike dhe asaj palstike;
• Riciklimi promovohet si 
zgjidhje mjaft e mirë, por 
është në nivel shumë të ulët.
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b) Zgjidhja që japin 
këshilltarët dhe degët 
lokale të PGj-së dhe pikat 
ku duhet të përqendrohen 
inisiativat ligjore për 
realizimin e tyre

• Hartimi i një stategjie 
për menazxhimin dhe 
administrimin e mbetjeve 
në tre faza: afat-shkurtër, 
afat-mesme dhe afat-gjatë;
 • Planifikimi lokal i menax-
himit të mbetjeve; 
 • Krijimi i vend grumbul-
limeve sipas kritereve dhe 
standardeve të BE-së mbi 
bazë rajoni;
 • Veçimi i mbetjeve 
industriale nga ato urbane 
dhe krijimi i një vend-
grumbullimi të posaçëm 
për  trajtimin e tyre sipas 
Konventës së Bazelit;
 • Administrimi sa më efikas 
i mbetjeve nga bashkitë, 
duke përdorur makineri dhe 
kontenierë modern;

 • Ndarja e mbetjeve në 
burim dhe përgatitja për 
riciklim e mbetjeve të tilla 
si: letër, qelq, metal palstikë, 
etj.
 • Edukimi dhe ndërgjegjë-
simi i publikut për ndarjen 
dhe seleksionimin e mbet-
jeve urbane; 
 • Vënia në jetë e parimit 
“Kush ndot paguan!”;
 • Fuqizimi i industrisë 
ricikluese; 
 • Ndërgjegjësimi qytetar 
për një të ardhme me të 
sigurt: publikimi i rreziqeve 
nga kimikatet përbërës 
të plastikave; etiketimi i 
produkteve plastike sipas 
përbërësve të rrezikshëm që 
përmbajnë ose jo, referuar 
rregullave ndërkombëtare.
 • Informimi i konsumatorit 
si një e drejtë e tij. 
 • Dekurajimi i importit të 
qeseve dhe shisheve plastike 

përmes aplikimit të taksave 
të larta. Rritja e akcizës për 
amballazhet plastike; 
 • Promovimi i biznesit 
riciklues të letrës, qelqit, 
aluminit, lëndëve plastike, 
etj. (Kujdes!! Riciklimi për 
plastikën kërkon një rregul-
lim ligjor dhe kujdes shumë 
i madh. Plastika e përdorur 
për një amballizhim të 
caktuar mund të cilësohet si 
e pasigurt kur pas riciklim-
it synohet të përdoret 
për mbajtje ushqimesh, 
mjekimesh apo prodhime 
për bebet. Për shembull, 
një shishe plastike që është 
përdorur për të mbajtur 
karburant apo pesticide, nuk 
duhet të riciklohet si enë për 
mbajtje ushqimesh. Sub-
stancat e saj toksike mund 
të jenë ende të pranishme, 
edhe pasi materiali plastik e 
kalon procesin e riciklimit!);

Principet e menax-
himit të mbetjeve

Parimi kryesor për me-
naxhimin e mbetjeve 
është hierarkia e mbet-
jeve. Strategjia merr 
parasysh dhe rëndësinë 
e menaxhimit të 
mbetjeve sipas parimit 
të ekonomisë qarkul-
luese për të mundë-
suar mbrojtjen sa më 
të plotë të burimeve 
natyrore dhe rritjen e 
efiçiencës së përdorimit 
të produkteve.
Principet e menaxhimit 
të mbetjeve, Direk-
tivat e BE‐së dhe 
dokumentet strategjik, 
rekomandojnë që të 
gjithë planet në nivel 
kombëtar, rajonal dhe 
lokal të bazohen në dy 
parimet e përgjithshme 
të paraqitur më poshtë: 
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Parimi reduktues: Të sigurojë ruajtjen e burimeve natyrore 
duke minimizuar dhe mënjanuar sa është e mundur gjener-
imin e mbetjeve. Qëllimi kryesor në reduktimin e mbetjeve 
qëndron në domosdoshmërinë e ndërprerjes së lidhjes midis 
rritjes ekonomike dhe gjenerimit të tyre. 
Parimi parandalues: Të sigurojë reduktimin e impakteve nga 
mbetjet në shëndetin e njerëzve dhe të mjedisit, veçanërisht 
të reduktojë substancat e rrezikshme tek mbetjet. 

Hierarkia e Mbetjeve ka për qëllim të inkurajojë manax-
himin e mbetjeve në mënyrë të tillë që të reduktohen sasitë 
e materialeve të mbetjeve të prodhuara dhe të përfitohet 
maksimalisht nga to. 

Parandalimi i mbetjeve: Reduktimi i mbetjeve të gjeneru-
ara ‐ mbetjet duhet të parandalohen ose minimizohen në 
burim sa më shumë që të jetë e mundur; 
Ripërdorimi: Përdorimi direkt i produkteve të mbetjeve 
sipas qëllimit për të cilin janë prodhuar. Nëse nuk mund 
të parandalohet prodhimi i tyre, këto materiale mund të 
ripërdoren; 
Riciklimi: Përdorimi i materialeve të mbetjeve ‐ Materialet e 
mbetjeve duhen të riciklohen ose riproçesohen në një formë 

Hierarkia e mbetjeve, një nga parimet kryesore udhëzuese 
në menaxhimin e mbetjeve në BE, do të jetë qasja bazë në 
planet e veprimit local të Partisë së Gjelbër për trajtimin e 
mbetjeve. 
Hierarkia përshkruan një set të metodave prioritare në 
menaxhimin e mbetjeve duke vendosur “parandalimin dhe 
ripërdorimin” në majë dhe depozitimin si alternativën më 
pak të favorshme.

që lejon përdorimin e tyre si një produkt sekondar ose lëndë 
e pare; 
Përfitimi/rigjenerimi: Djegia me përfitim energjie ‐ ku 
materialet dytësore që nuk mund të ripërdoren apo riciklo-
hen, mund të përpunohen duke përfituar energji nga djegia 
e tyre; 
Depozitimi i mbetjeve në landfill: Vetëm nëse nuk mund 
të parandalohen, ripërdoren, riciklohen apo përpunohen 
me përfitim energjie mbetjet mund të depozitohen në një 
landfill mjedisor të kontrolluar.
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Ndotja dhe erozioni 
i Tokës

Erozioni i tokës dhe 

humbja e mijëra 

sip tokë ndodh nga 

shpyllëzimet, kultivimi i bimëve 

njëvjeçare, veprimi i ujit apo 

erës, ndryshimet cilësore të 

përmbajtjes si dhe ndërtimet e 

shumta në toka bujqësore. 

Jemi vendi me nivelin më të lartë 

të erozionit në të gjithë rajonin.

a) Situata aktuale në qytete 

• Humbja e tokës në një vit, në shkallë kombëtare, 

varion nga një minimum 25 ton/hektarë në një 

maksimum prej 40 ton/hektarë, ku në disa raste 

ekstreme, kjo humbje arrin në nivelet e 100 ton/

ha/vit; 

• Gërryerja e tokës nga forca e lumenjve është një 

tjetër aspekt që është llogaritur të jetë afërsisht 16 

milion ton ose 4 m3 për person në vit. Materiale e 

ngurta derdhen në det. 

• Humbja e tokës në një vit në qytete varion nga 

një minimum 20 ton/hektarë në një maksimum 

prej 30 ton/hektarë;
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• Si rezultat i dëmtimit të mbulesës bimore (pre-

rjet dhe diegja e pyjeve) jemi dëshmitarë të shkar-

jeve masive të tokës, që rrezikojnë mjaft fshatra 

kodrinorë apo malorë;

• Bujqësia kultivuese e bimëve njëvjeçare nëpërm-

jet plugimit të rregullt të tokave i ekspozon ato 

ndaj agjentëve atmosferikë dhe rrit erozionin e 

tyre; 

• Ndotja është një tjetër fenomen mjaft i pran-

ishëm për tokën, e shkaktuar kjo si nga industritë 

e trashëguara por edhe ato që sot janë aktive. 

Qytetet kanë  përjetuar procesin më të shpejtë të 

urbanizimit i cili ka kontaminuar tokën për shkak 

të mungesës së infrastrukturës së ujrave të zeza; 

• Si pasojë e shfrytëzimit të lumenjve, marrjes së 

inerteve, për dy dekada me radhë, ne kemi prishur 

ekuilibrat natyrorë të “marrëdhënieve” mes lumit 

dhe detit. Lumenjtë nuk shkarkojnë më materiale 

të ngurta në det dhe deti ka nisur të bëhet më 

agresiv, duke pushtuar tokën; 

• Fenomeni i erozionit detar dhe përmbytjet janë 

një fenomen prezent;

• Si pasojë e shkatërrimit të lumenjve Erzen dhe 

Seman, është rritur frika që pas pak vitesh do të 

pushtohen tokat  nga deti. Si pasojë e këtij agre-

siviteti, po shkatërrohet zona e grykëderdhjes së 

lumenjëve;

• Për shkak të ndryshimeve klimatike pritet rritja e 

erozionit nga alternimi i thatësirave të zgjatura me 

përmbytjet.

b) Zgjidhja që japin këshilltarët dhe 
degët lokale të PGj-së dhe pikat ku 
duhet të përqendrohen inisiativat 
ligjore për realizimin e tyre

• Mbrojtja e tokës kërkon një strategji e cila duhet 

të marrë urgjentisht masa për: Pakësimin e ero-

zionit sidomos në bregdete, shtratet e lumenjve, 

zonat e larta malore dhe zonat e ulta fushore;

• Ulja e nivelit të erozionit, ulja e nivelit të ndotjes 

dhe mbajtja e tokës bujqësore në nivel të mirë 

prodhues duhet të jenë fokusi i kësaj strategjie;

• Eleminimi i niveleve të ndotjes së tokës sidomos 

asaj bujqësore;

• Eleminimi i ndotjes së tokës nga ujërat e zeza 

duke krijuar infrastrukturën e trajtimit të tyre;

• Ndalimi i marrjes së inerteve nga lumejtë;

• Pyllëzime dhe krijimi i veprave hidroteknike me 

qëllim të disiplinimit të rrjedhjes se ujit në shtratin 

e lumit;

• Marrja e masave të karakterit inxhinierik, hi-

droteknik me qëllim menaxhimin dhe mirëmba-

jtjen e baseneve ujore si dhe shtretërve të lumen-

jeve;

• Përmirësimi i gjendjes së tokave të ndotura;

• Mbrojtja e tokës bujqësore dhe ndalimi i ndërti-

meve në të;

• Nxitja e metodave të kultivimit pa plugim dhe e 

përdorimit të bimëve bujqësore shumëvjeçare;

• Nxitja e pyllëzimit me arrorë e ullinj. 
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Transporti publik 

Një qytet që bën jetë të 

mirë, ku gjen kënaqësi 

dhe ku fëmijët luajnë 

në rrugë, është ai qytet ku vetura 

është e rrallë. Nuk është veçse 

një zgjedhje e popullësisë, 

ku të gjithë përfitojnë nga 

përmirësimi i cilësisë së jetës.

a) Situata aktuale në qytete  

• Problemi i transportit publik është shumë i 

ndjeshëm në qytet;

• Aktualisht 75 % e qytetarëve përdorin transpor-

tin publik;

• Cilësi jo e mirë e mjeteve të transportit publik. 

Mjete që përdorin naftën si lëndë djegëse;

• Cilësi jo e mirë e shërbimit të transportit publik;

• Transporti i mallrave kryet kryesisht nga ka-

mionë dhe makina që përdorin naftën si lëndë 

djegëse;

• Transporti si i njerëzve dhe i mallrave me anë 

të hekurudhës lë për të dëshiruar. Amortizimi 
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dhe mungesa e investimeve po e nxjerr jashtë loje 

përdorimin e kësaj alternative transporti;

• Ndotja e ajrit, ndotja nga zhurmat dhe prob-

lemet e trafikut janë probleme serioze që krijon 

transporti;

• Nuk ka një strategji bashkëpunimi ndërsektorial 

për menaxhimin e transportit publik dhe privat të 

qytetarëve dhe të mallrave;

b) Zgjidhja që japin këshilltarët dhe 
degët lokale të PGj-së dhe pikat ku 
duhet të përqendrohen inisiativat 
ligjore për realizimin e tyre

• Strategji efikase për përmirësimin e transportit të 
qytetit në përgjithësi dhe atij publik në veçanti;
• Problemi mjedisor që shkakton transporti duhet 
të zbutet nëpërmjet investimit në transportin e 
pastër publik;

• Transporti publik duhet të orientohet fillimisht 
drejt përdorimit të mjeteve me biokarburant dhe 
trolebus dhe në fazën e mëpasshme investimet 
duhet të shtrihen në përdorimin e rrjeteve të 
tramvait. Bashkitë duhet të marrin inisiativën për 
futjen e këtyre mjeteve në transportin publik;
• Menaxhim sa më i mirë i trafikut në qytete;
• Në një tëv ardhme afatmesme të shikohen si 
investime të preferueshme ato të hekurudhave 
që lidhin qytetet në transportin e njerëzve dhe 
mallrave;
• Afrimi i vendit të punës me banesën dhe ndër-
timi i infrastrukturës funksionale brenda një 
komuniteti e cila do të reduktonte nevojat për 
zhvendosje.
• Të nxiten qytetet pa makina; Biçikleta duhet 
konsideruar si një mjet shumë efikas i transpor-
tit publik. Për këtë duhet krijuar infrastruktura e 
nevojshme duke i pajisur rrugët e qyteteve me një 
korsi të veçantë dhe të sigurtë për qytetarët me 

biçikleta.
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Hapësirat publike 
dhe të gjelbra

a) Situata aktuale në qytete  

• Zvoglimi i hapsirave të gjelbëra në zonat urbane 

të qytetit. Tani kemi sipërfaqe të gjelbër më pak 

se 2m2 për banor krahasuar me 7m2 për banor që 

është norma e  BE-së; 

• Hapsirat e gjelbra janë zëvendësuar me ndër-

timet prej betoni.

• Janë reduktuar hapsirat publike;

• Lagjet e qytetit kanë një zhvillim urban çoroditës 

dhe të pa planifikuar;

• Janë reduktuar apo dhe fshirë parqet, lulishtet 

dhe këndet publike për fëmijë;

• Publiku nuk informohet për problematikën 

mjedisore në forma të përshtatshme për të. Nuk 

zbatohet Konventa e Aarhus-it  për të drejtën e 

publikut për informacion, pjesëmarrje në vendim-

marrje dhe të drejtën për t’ju drejtuar gjykatës, për 

çështje që lidhen me mjedisi
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Qytete dhe Komunitete të Qendrueshme

b) Zgjidhja që japin këshilltarët dhe 
degët lokale të PGj-së dhe pikat ku 
duhet të përqendrohen inisiativat 
ligjore për realizimin e tyre

• Hartimi i një strategjie për rikonceptimin urban 

të qytetetve; 

• Shtimin e sipërfaqeve të gjelbëra në zonat 

urbane. Krijimi i një kordoni të gjelbër në pallate 

dhe mbjella e pemëve në të gjitha rrugët. Rivlerë-

simin e sipërfaqeve të asfaltuara dhe betonizuara, 

në parqe e jashtë tyre, dhe rikthimin e tyre në 

hapësira të gjelbëra, aty ku gjykohet se asfalti e 

betoni janë të tepërt e të panevojshëm.

• Hartimi i një strategjie lokale për mbrojtjen dhe 

shtimin e sipërfaqes publike;

• Mbjellja e fidanëve të rinj sipas nismës së gjelbër 

“një pemë një qytetar”;

• Hartimi një strategjie për ruajten e pyjeve lokal 

dhe parandalimin e zjarreve si dhe menaxhimin e 

situatave të krijuara nga zjarret. 

• Investime në mjete dhe logjistikën e nevo-

jshme për të pasur efekasitet në shuarjen e 

zjarreve; 

• Investime në vrojtues humane ose dixhitale 

për zjarre, në avione për shuajtjen e zjar-

reve, në monitorim me pajisje dixhitale të 

zjarrvënësve;

• Ndalimi i industrive që shfrytëzojnë në mënyrë 

barbare pyjet; 

• Monitorimi i vazhdueshëm dhe mbajta në 

kontroll e pyjeve nga sëmundjet dhe dëmtuesit si 

dhe një sistem efikas për vrojtim- sinjalizim në të 

gjithë teritorin;

• Një plan lokal për menaxhimin e zonave të 

mbrojtura dhe parqeve të qytetit. 
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Histori suksesi të këshilltarëve të gjelbër
Sigurisht që sfida për shndërrimin e Objektivit 11 dhe synimeve të tij në inisiativa 
ligjore në këshillat bashkiak nuk është e lehtë. Këshilltarët e gjelbër janë të ndërgjeg-
jshëm për vështirësitë që ata hasin në këtë aspekt për shkak të numrit të konsiderue-
shëm të mbështetësve që kërkojnë inisiativat ligjore për t’u miratuar. Megjithatë, ata 
sërish kanë vepruar sipas një plani veprimi pa u dekujaruar për realizimin e këtyre 
synimeve. Dhe kështu do të vazhdohet edhe nga këshilltarët e gjelbër në bashkitë e 
tjera. 

Si histori suksesi të inisiativave ligjore të ndërmarra nga këshilltarët e gjelbër, të vetëm 
apo me grupimet e tjera, në këshillat bashkiake mund të përmendim:

• Miratimi i inisiativës “Një qytetar një pemë” për mbjelljen vazhdueshme të fidanëve 
për të përmirësuar kurorën e gjelbër të qyteteve;

• Krijimi i korsisë së veçantë për biçikletat;
• Fuqizimin e shërbimeve lokale pranë komunitetit për të shmangur distancat e trans-

portit;
• Ndarja e mbetjeve në burim nga institucionet shtetërore dhe private të bashkisë;
• Përmirësimi i trasportit publik;
• Moratorium për ndalimin e prerjes së pyjeve lokal;
• Reduktimi i përdorimit të qeseve plastike;
• Planifikimi për ndërtimet e reja me qëllim mbrojten e sipërfaqeve publike dhe 

kurorës së gjelbër për qytetarët;
• Zbatimin e Konventës së Aarhus-it, për informimin e publikut për të gjitha inisiati-

vat ligjore të këshillave bashkiak në lidhje me çështjet mjedisore. 


