LIGJET KOMBETARE PER MBETJET
REFERENCA

PERMBAJTJA KRYESORE

Ligji nr.9010 dt. 13.02.2003 “Per administrimin
mjedisor te mbetjeve te ngurta”

Ky ligj permban 9 kapituj:
1. Dispozita te pergjithshme
2. Parandalimi I ndotjes nga mbetjet e ngurta
3. Trajtimi I mbetjeve sipas llojit
4. Komiteti i administrimit te mbetjeve te
ngurta
5. Leja mjedisore
6. Importimi, eksportimi dhe tranzitimi i
mbetjeve
7. Monitorimi i administrimit te mbetjeve
8. Kontroli
9. Sanksionet
Ky ligj përcakton normat që rregullojnë
menaxhimin e sigurt të mbeturinave të rrezikshme
dhe grumbullimin, transportimin, trajtimin,
deponimin dhe export e tyre.

Ligji nr.9537 dt.18.05.2006 “Për administrimin e
mbetjeve të rrezikshme”,

Ligji nr. 8934 dt.5.09.2002 “Per mbrojtjen e
mjedisit”
Rregullorja nr.6 dt. 30 Nentor 2007 “Për
administrimin e mbetjeve spitalore”

KREU III, Përdorimi dhe mbrojtja e përbërësve të
mjedisit permban nenin 20 per menaxhimin e
mbetjeve
Kjo Rregullore përcakton rregullat dhe kontrollet
mbi prodhimin, grumbullimin, transferimin,
magazinimin, dhe deponimin e mbeturinave
mjekesore për të siguruar mbrojtjen e shëndetit
publik dhe mjedisit.

Rregullore nr. 1, datë 30.3.2007 “Për trajtimin e
mbetjeve nga ndërtimet dhe shkatërrimet, nga
krijimi, transporti dhe deri tek trajtimi

Kjo Rregullore përcakton proceset e menaxhimit të
mbeturinave në fushat e ndërtimit, vendosjes së
rregullave të forta dhe kërkesat për të gjitha
operacionet në fushën e ndërtimit dhe për trajtimin
e mbeturinave të prodhuara atje.

Direktiva nr. 6, datë 27.11.2007 “Për aprovimin e
rregullave, përmbatjes dhe afatave për skicimin e
planeve për manaxhimin e mbetjeve”

Kjo, Direktivë përcakton rregullat, përmbajtjen
dhe afatet për përgatitjen e:
— Planit kombetar
— Planit rajonal
— Planit bashkiak

Strategjia Kombëtare e Mjedisit, 2006, përfshin çështjet e menaxhimit të mbetjeve.
Periudha e implementimit

Permbajtja

2006

Strategjia Kombetare e Mjedisit
Kjo strategji përcakton nevojën për të hartuar
planet kombëtare dhe rajonale për administrimin e
mbetjeve për një afat të shkurtër, të mesëm dhe të
gjatë. Planet duhet të përfshijnë:
- Procedura efikase dhe të përshtatshme për
mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave,
- Një regjistrim të vendeve ekzistuese për hedhjen e
mbeturinave, situata ne terren dhe përmirësimin e
planeve,
- Standardet e përballueshme për ndërtimin e
deponive të mbeturinave që minimizojnë ndotjen,
- Mekanizmat për të rritur të ardhurat nga mbledhja
e mbeturinave,
- Hapat për të rritur ndërgjegjësimin publik mbi
dëmet e shkaktuara nga asgjësimin e mbeturinave
të mosdiskriminimit

Planet e Menaxhimit te Mbetjeve
Në bazë të Strategjisë Kombëtare të Mjedisit, 2006, Shqipëria është në proces të hartimit të Planit
Kombëtar të Mbetjeve 2010-25.
Periudha e implementimit

Permbajtja

1998

Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve, 1998,
përfshin masat për, menaxhimit urban, mbeturinat
industriale dhe spitalore të ngurta dhe rehabilitimin
e deponive ekzistuese të pakontrolluara. Plani
përmbante edhe një buxhet për të identifikuar
zgjidhje të përshtatshme për deponi.

2010–25

Drafti i Planit Kombëtar i mbeturinave propozon:
- Ndarja e Shqipërisë në 12 zona të mbeturinave në
bazë ekzistuese të kufijve administrative të qarkut.
Formimi i 12 nenzona dhe grupe të përbëra nga
anëtarë nga rrethet dhe komunat, si dhe një
përfaqësues nga secili prej Agjencive Rajonale të

Mjedisit. Qarkut do të jetë organi koordinues dhe
do të jetë përgjegjës, me komunat, për shpërndarjen
e informatave brenda zonës.
Zhvillimi i planeve rajonale të zonave të
mbeturinave i cili do të përshkruajë kapacitetet
ekzistuese dhe nevojat për burime të çdo zone.
Zonat e mbeturinave mund të punojnë së bashku
për përfitim ekonomik në qoftë se është një
alternativë praktike dhe e qëndrueshme duke pasur
parasysh kufizimet gjeografike, terrenit, klimës
sezonale dhe politikës lokale.
- Formalizimi i një Grupi Kombëtar Këshillimor të
mbetjeve që mund të nxirret nga të dy organet
qëndrore dhe vendore. Ky grup, i përbërë nga rreth
25 anëtarë, do të ishte një grup këshillimor i
qeverisë mbi politikën dhe strategjinë e ardhshme.
— Identifikimi i prioriteteve të projekteve për
mbetjet dhe zhvillimin e skedarëve në mënyrë që
komuniteti i donatorëve ndërkombëtar mund të
konsiderojnë financimin e këtyre zonave prioritare
të projektit.
Draft Plani Kombëtar për Menaxhimin e
Mbeturinave 2010-25, i prodhuar në vitin 2009,
parashikon ndërtimin e landfilleve rajonale në 12
zona. Disa prej tyre janë në ndërtim, të tjerët janë
duke kaluar nëpër studime të fizibilitetit.
Drafti i Planit Kombëtar përfshin:
- Forcimin e strukturës institucionale; ka nevojë për
një shqyrtim dhe qartësim të roleve dhe
përgjegjësive të autoriteteve dhe institucioneve në
nivel qendror dhe rajonal. Nevoja për krijimin e një

agjencie rregullatore për vendosjen e tarifave dhe
forcimin e institucioneve ekzistuese duhet të merret
në konsideratë.
- Ndërtimi i objekteve të përshtatshme të
landfilleve; ndërtimi i landfilleve të reja të
mbeturinave urbane në Tiranë, Durrës, Shkodër,
etj, dhe deponive sanitare, do të lejojë menaxhimin
më të mirë të mbeturinave të ngurta dhe pritet të
ketë një efekt të madh pozitiv në mjedis dhe në
shëndetin publik.
Roli dhe burimet e Inspektoratit të Mjedisit, duhet
të rishikohen dhe të forcohen.
- Udhëzimet dhe trajnimet.
- Zhvillimi i bazave të të dhënave etj

