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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 mbi mbeturinat sipas:
-

Sasisë së mbeturinave të deponuar
Sasisë së mbeturinave të ricikluar dhe
Sasisë së mbeturinave të sterilizuara

Objektivi i AMT 2017 ka qenë grumbullimi i të dhënave statistikore
nga bizneset të cilat merren me trajtimin e mbeturinave, (deponitë
regjionale, objektet e trajtimit të mbetjeve spitalore, sterilizimi dhe
objektet e trajtimit të mbeturinave industriale).
Gjithashtu, ky publikim synon të sigurojë bazën për monitorimin
e trajtimit të mbeturinave në të ardhmen në këtë sektor.
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1.2 Metodologjia
1.2.1 Korniza e anketës
Metodologjia dhe plani për realizimin e anketës në terren janë
përgatitur gjatë periudhës qershor-korrik 2018. Gjatë kësaj
periudhe janë përgatitur dokumentet si vijon: pyetësori dhe
udhëzuesi për intervistuesit, mostra e anketës dhe trajnimi i
intervistuesve. Mostra është nxjerrë nga regjistri i biznesit në ASK.
Në këtë anketë janë përfshirë bizneset të cilat merren me trajtim të
mbeturinave. Bizneset aktivitetet e të cilëve kufizohen në
mbledhjen dhe tregtimin e mbeturinave të riciklueshme (kryesisht
bizneset që i përkasin E38 dhe G46.77) në AMT 2017 nuk janë
përfshirë.
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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
Tabela më poshtë tregon sasinë e mbeturinat të deponuara, të
ricikluara, të sterilizuara dhe gjithsej sasinë e mbeturinave të cilat
trajtohen në Kosovë.
Tabela 1: Mbetjet e trajtuara në Kosovë sipas llojit të mbeturinave
dhe sipas llojit të trajtimit.
Mbeturinat
Mbeturina spitalore
Mbeturinat e letrës dhe kartonit
Mbetjet e drurit
Mbeturinat bimore
Mbeturina nga ekonomitë familjare
dhe të ngjashme
Mbeturinat e djegies
Gjithsej

Deponuar Ricikluar Sterilizuar Gjithsej
590
11
1,100

590

1

11
1,100
1

327,562

327,562

100,480
428,043

131
1,242

590

100,611
429,875

Të dhënat në Tabelën 1:Tregojnë se gjithsej sasia e mbeturinave të
deponuara për vitin 2017 ka qenë 428,043 tonë, sasia e
mbeturinave të ricikluara ka qenë 1,242 tonë, sasia e mbeturinave
të sterilizuara që u takon në përgjithësi mbeturinave spitalore ka
qenë 590 tonë dhe sasia gjithsej e mbeturinave të trajtuara për
vitin 2017 ka qenë 429, 875 tonë.
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Grafi 1:Mbeturinat e menaxhuara nga kompanitë ricikluese sipas
llojit të mbeturinave, 2017.
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Grafi 1, tregon në përqindje mbeturinat e trajtuara me ç ‘rast
vërehet përqindje më e lartë tek mbeturinat që djegën me, 76% si
dhe mbeturinat shtëpiake dhe të ngjashme me 24%.
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Të dhënat nga deponitë licencuara në Kosovë janë të prezantuara
në tabelën në vijim.
Tabela 2:Të dhënat e mbeturinave të grumbulluara në deponitë e
licensuara për vitin 2016-2017.
Vitet
Deponitë
Mirash (Prishtinë)
Ferizaj (Ferizaj)
Velekincë (Gjilan)
Gërmovë (Mitrovicë)
Sferk (Pejë)
Landovicë (Prizren)
Dragash (Prizren)
Tjera (Dumnicë,
Podujevë,TupeqIstog,Trokone)
Gjithsej:

2016

2017
Tonë

106.119
10.327
33.547
39.547
37.444
72.921
16.166

116.355
21.248
40.788
:
47.230
90.858
:
11.083

:
316.071

327.562

Të dhënat nga tabela 2 tregojnë sasinë e mbeturinave të deponuara
në deponitë e licencuara. Bazuar nga të dhënat e lartpërmendura
vërehet se sasia e mbeturinave të deponuara sipas deponive për
vitet 2016-2017 nuk ka dallime të theksuara.
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Grafiku 2: Sasia e mbeturinave të deponuara sipas viteve
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Shtojca 1 : Pytësori
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PYETËSOR
ANKETA E MBETURINAVE TË TRAJTUARA 2017
TË DHËNAT PËR IDENTIFIKIM

Numri i biznesit
Numri fiskal
Emri i biznesit
Shifra e veprimtarisë: Nace Rev.2:
Numri i të punësuarve 2017 (100% me orarë të plotë)
Numri i të punësuarve 2017 (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)
Biznesi është anketuar
Nëse jo, trego arsyen?
E-maili i personit
kontaktues:

Tel

PO/JO

Data, muaji dhe koha e anketimit:
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Tabela 1: Pyetësor për mbeturinat e trajtuara
Çfarë lloji të objektit për trajtimin e
mbeturinave keni në përdorim

Ju lutemi shënjoni
me kryq objektin
/aktivitetin e duhur

1. Deponi



2. Objekte për djegje



3. Objektet në të cilat bëhet djegia e
mbeturinave spitalore / mjekësore



4. Shitja e materialeve te riciklueshme



5.* ……



KAPACITETI
(ton/vit)

KAPACITETI I MBETUR NE
FUNDTË 2017
(m³)

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

Çfarë lloji të trajtimit të mbeturinave jeni duke kryer në objektin
tuaj?
Ju lutem, përshkruani.
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Pyetësor për mbeturinat e trajtuara, faqe 2
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

Gjithsej
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Mbeturina nga
kompanitë tjera ose
kompanitë e
grumbullimit të
mbeturinave
ton
5

Pyetësor për mbeturinat e trajtuara, faqe 3
Mbeturinat e dalura nga objektet për trajtim
nga e cila …
Lloji i mbeturinave /
Kodi i mbeturinave
Produkti (Përshkrimi)
(kodi i LpM)

1

2

Trajtimtjetër i shfrytëzuar në vend
Sasia e gjeneruar
Trajtimi i mbeturinave në objektet tjera
ton
3

ton
4

Gjithsej
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Lloji i trajtimit
5

Të shitura ose të
dërguara tek
shfrytëzuesit

Të eksportuara

ton
6

ton
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Agjencija e Statistikave të Kosovës përshkrim i
shkurtër
Agjencija e Statistikave të Kosovës, është institucion
profesional, i cili vepron që nga viti 1948 dhe ka kaluar disa faza
historike, i strukturuar sipas rregullimit shtetëror të asaj kohe.
Më 2 Gusht 1999, Agjencioni ka rifilluar punën profesionale, si i
pavarur në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike.
Agjencioni financohet nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe
donatorë për projekte të veçanta.
Agjencia e Statistikave të Kosovës vepron sipas Ligjit Nr.
04/L-036 i cili ka hyrë në fuqi me 12.12.2011. Plani zhvillimor
strategjik 2009-2013 është në implementim afatmesëm për
zhvillimin e sistemit statistikor në korrelacion me Statistikat e
Bashkësisë Evropiane (EUROSTAT-it).
Misioni i Entit, është që të përmbush nevojat e përdoruesve me
të dhëna statistikore objektive dhe analiza të rregullta në mënyrë
që të përkrah departamentet qeveritare, t’u sigurojë informata të
duhura për vendim-marrësit si dhe përdoruesit tjerë në Kosovë.
Adresa: Agjencia e Statistikave të Kosovës
Rr.”Zenel Salihu” Nr.4, Prishtinë
Telefonat: +381 (0) 31 129
Kryeshefi ekzekutiv : +381 (0) 38 200 31 112
Fax: +381 (0) 38 235 033
E-mail: infoask@rks-gov.net
Ueb-faqe: http://ask.rks-gov.net

