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Ardianë Rashica , Zyrtare e Statistikave te Mjedisit

Sugjerimet, propozimet dhe komentet lidhur me këtë publikim
janë të mirëseardhura dhe ato mund të dërgohen në E-mail:
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1. Objektivi dhe metodologjia e anketës
1.1 Objektivi
Qëllimi i anketës së mbeturinave të trajtuara 2016 është që të
sigurojë informacion statistikor për mbeturinat sipas:
-

Inputit - Outputit,
Eksportit dhe
- Deponimit
Gjithashtu, ky publikim synon të sigurojë bazën për monitorimin
e trajtimit të mbeturinave në të ardhmen në këtë sektor. Anketa
ka perfshirë sektorët e lidhur me menaxhimin e mbeturinave
NACE E38,G46.77.
1.2 Metodologjia
1.2.1 Korniza e anketës
Metodologjia dhe plani për realizimin e anketës në terren janë
përgatitur gjatë muajit qershor 2017, aktivitete të tilla si:
përgatitja e pyetësorit, e udhëzuesit për intervistuesit, mostra e
anketës dhe trajnimi i intervistuesve. Grumbullimi i të dhënave
është realizuar në muajin korrik 2017.
Korniza përfshin 106 biznese nga të cilat 57 janë përgjigjur ndërsa
12 biznese janë mbyllur, 32 biznse e kanë ndryshuar aktivitetin
e tyre gjatë vitit 2016.
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1.2.2 Procedurat në terren
Puna në terren u krye nga intervistuesit të cilët zhvilluan
intervista të drejtpërdrejta me menaxherët e kompanive, në bazë
të pyetësorëve. (Shtojca 1). 
- Shqyrtimi i pyetësorëve të plotësuar në terren nga
mbikëqyrësit në terren 
- Shqyrtimi i pyetësorëve të plotësuar në zyrën qendrore në
ASK, stafi i Divizionit të Statistikave të Mjedisit.

2. Definicioni
Trajtimi i mbeturinave: përfshinë përpunimin për deponimin
përfundimtar, duke përfshirë përgatitjen para rikuperimit ose
deponimit përfundimtar.
Trajtimi i mbeturinave përfshin trajtimin fizik, kimik, biologjik
apo termik, duke përfshirë sortimin, që ndryshon karakteristikat
e mbeturinave në mënyrë që të zvogëlohet vëllimi, lehtësohet
trajtimi ose reciklimi i mbeturinave.
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3. Rezultatet
Rezultatet e arritura nga AMT 2016 janë produkt i të dhënave të
grumbulluara nga bizneset te cilët merren
me menaxhimin e
mbeturinave sipas sektorëve NACE E38,G46.7, si dhe në objektivat e
parashikuar per realizimin e anketës të cilët janë :Input, output ,
trajtimi dhe eksporti i mbeturinave.
Rezultatet e AMT 2016 jane paraqitura ne tabelën në vijim.

Tabela 1: Sasia e mbeturinave të menaxhuara nga kompanitë e
riciklimit sipas materialit, 2016.
Mbeturinat/Materiali

Input
Gjithsej

Output
Gjithsej

Sasia ne tonë
Mbeturinat metalike (mbetjet metalike të hekurit
dhe mbeturinat, mbetjet e metaleve me ngjyra)
Mbeturinat e letrës dhe kartonit
Mbeturinat nga plastika
Mbeturinat nga xhami
Mbeturinat nga tekstili
Gjithsej

nga të cilat
Trajtuara
Eksportuara
Tonë

44,841

44,841

40,233

4,048

8,832

8,828
10,093
271
420
64,452

2,900
9,665
1
420
53,218

5,928
428
270
0
10,674

10,308
271
420
64,672

Të dhenat nga tabela 1 tregojne se gjithsej sasia e mbeturinave të
pranuara per trajtim ka qenë 64 672 tonë, ndersa sasia e
mbeturinave të dalura nga pas procesit te trajtimit ka qenë 64 453
tonë, sasia e mbetrianve te trajtuara ne vend ka qenë 53 219 tonë,
gjithsej sasia e mbeturinave të eksportuara nga kompanite të cilat
mirren me riciklim ka qenë 10 674 tonë.
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Grafi 1: Mbeturinat e menaxhuara nga kompanitë ricikluese
sipas materialit, 2016
Mbeturinat nga
plasitka
15.9%
Meturinat nga
letra dhe
kartoni
13.7%
Mbeturinat nga
xhami
0.4%

Mbeturinat
metalike
69.3%

Mbeturinat nga
tekstili
0.6%

Grafi 1 tregon përqindjet e materialeve të ricikluara ku materiali
më i riciklueshëm është metali me 69% dhe plastika me 16%.
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Të dhënat nga deponitë e licencuara në Kosove janë të
prezantuara në tabelën ne vijim.
Tabela 2. Të dhënat e mbeturinave të grumbulluara në deponit
e mbeturinave 2015-2016
Deponitë

2015
Tonë

(Lokacioni,regjioni)

Mirash(Prishtinë)
Ferizaj(Ferizaj)
Velekincë(Gjilan)
Gërmovë(Mitrovicë)
Sferk(Pejë
Landovicë(Prizeren)
Dragash(Prizeren)
Dumnicë(Podujevë)
Tuqep-Istog
Trokone
Gjithsej

2016
Tonë
104.739
13.801
38.236
37.876
35.42
79.661
4.7
10.315
3.6
1.021
329.369

106.119
10.327
33.547
39.547
37.444
72.921
16.166
:
:
:
316.438

Të dhënat nga tabela 2 tregonjnë sasinë e mbeturinave të
deponuara ne deponitë e licencuara nga sasia e mbeturinave të
deponuara sipas deponive për vitet 2015-2016 nuk vërehen
dallime të theksuara, me përjashtim të deponisë se Dragashit.
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Garfiku 2:Sasia e mbeturinav të deponuara sipas viteve 2015-2016
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Shtojca 1 : Pytësori
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PYETËSOR
ANKETA
E MBETURINAVE
TRAJTUARA
2016
Anketa
e Mbeturinave TË
Industriale
2012
TË DHËNAT PËR IDENTIFIKIM

Numri i biznesit
Numri fiskal
Emri i biznesit
Shifra e veprimtarisë: Nace Rev.2:
Numri i të punësuarve 201416
(100% me orarë të plotë)
Numri i të punësuarve 201416
(të përkohshëm)
Përshkrimi i aktivitetit ekonomik:

Adresa:
Komuna
Vendi
Rruga
Numri i ndërtesës
Emri i pronarit:
(Emri dhe mbiemri)

Tel

E-mail:
Personi kontaktues:
(Emri dhe mbiemri)

Tel

Biznesi është anketuar
PO/JO
Nëse jo, trego arsyen?
E-maili i personit kontaktues:
Data, muaji dhe koha e anketimit:
Data

Muaji

12

Viti

Koha
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Tabela 1:Pyetësor për Mbeturinat e Trajtuara

BURIMET KRYESORE/Lloji i objektit

Ju lutemi shënjoni
me kryq objektin
/aktivitetin e duhur

1. Deponit



2. Objekte për djegje



KAPACITETI
(ton/vit)

KAPACITETI I MBETUR NE
FUND TË 2016
(m³)

3. Objektet në të cilat bëhet djegia e mbeturinave spitalore
 / mjekësore
4. Shitja e materialeve te riciklueshme



5.* ……



* Ju lutem përdorni linjën 5 për llojet e tjera të objekteve

Çfarë lloji të mbeturinave të trajtuara jeni duke kryer në objektin
tuaj? Ju lutem, përshkruani.
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Pytësor për Mbeturinat e Trajtuara
Mbeturinat të cilat hyjnë në objekte për trajtim
nga e cila …
Lloji i mbeturinave /
Produkti (Përshkrimi)

1

Kodi i mbeturinave (kodi
i LpM)

2

Sasia e gjeneruar

Mbeturinat e gjeneruara
nga kompania

ton
3

ton
4

14

Mbeturina nga
kompanitë tjera ose
kompanitë e
ton
5
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Pytësor për Mbeturinat e Trajtuara
Mbeturinat e dalura nga objektet për trajtim
nga e cila …
Lloji i mbeturinave /
Produkti (Përshkrimi)

1

Trajtim tjetër i shfrytëzuar në vend
Kodi i mbeturinave (kodi
i LpM)

2

Sasia e gjeneruar
Trajtimi i mbeturinave në objektet tjera
ton
3

ton
4

Gjithsej

15

Lloji i trajtimit
5

Të shitura ose të
dërguara tek
shfrytëzuesit

Të eksportuara

ton
6

ton
7
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