
SQARIM PER KEQ-INFORMIMIN LIDHUR ME DEGJESEN PUBLIKE PER 

NDERTIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INCENERATORIT TE MBETJEVE TIRANE 

Nga EMC Studio 

Qeveria Shqiptare ka marre disa nisma per permiresimin e menaxhimit te mbetjeve te 
ngurta urbane ne vend. Nder to eshte dhe projekti koncensionar i trajtimit te mbetjeve 
urbane ne Tirane i cili synon dhe instalimin e nje teknologjie te re te trajtimit te mbetjeve, 
konkretisht asaj te djegies per rikuperim energjetik (e referuar dhe si incenerim, 
inceneratore etj). 

Ne vijim te projektit per kete koncension (me investitor Kompanine Integrated Energy BV. 
SPV ) eshte hartuar dhe finalizuar projekti teknologjik i inceneratorit. Ne perputhje me 
kerkesat ligjore per mjedisin referuar projektit eshte kryer vleresimi i ndikimit ne mjedis, 
studim qe u hartua prej 8 eksperteve me me pervoje ne Shqiperi per vleresime te ketij lloji.  
Per te zbatuar kerkesat e legjislacionit shqiptar dhe per te prezantuar ndikimet e mundshme 
ne mjedis te ketij projekti u organizuan dhe zhvilluan 2 degjesa publike me komunitetin dhe 
palet e interesuara. Sipas kerkesave ligjore (VKM nr. 247.date 30/04/2014) per zhvillimin e 
degjesave publike fillimisht u njoftua Agjencia Kombetare e Mjedisit (ne date 28 Gusht 
2018) e cila publikoi ne faqen e saj elektronike dhe permbledhjen e raportit te vleresimit te 
ndikimit ne mjedis. Per te mundesuar informim sa me te gjere te publikut per degjesen u 
kryen njoftime ne median e shkruar (gazeten Panorama)  dhe ate  televizive TV (ABC News 
&Top News ). 

Per te nxitur pjesemarrjen ne degjese u dergua u njoftuan me ane te postes elektronike te 
gjitha shoqatat e rregjistruara ne Qarkun e Tiranes sipas rregjistrit te Agjencise per 
Mbeshtetjen e Shoqerise Civile dhe u shperndane postera format njoftimi ne te gjitha 
njesite administrative Tirane & zonen e projektit.Ne te njejten kohe u derguan dhe ftesa 
zyrtare  te gjitha organeve shteterore me rol ne kete proces .  

Sipas percaktimeve ligjore ne dt. 28 shtator 2018 ne oren 10.30 ne ambjentet e projektit u 
zhvillua degjesa publike me pjesemarrje te komumitetit perreth, disa institucioneve, forcave 
politike, perfaqesues te shoqerise civile dhe medias. Takimi pati debate qe nuk lidheshin me 
qellimin e tij te tilla si cmimin e shpronesimit, arsyesja e Qeverise per te miratuar projektin 
dhe te tjera ankesa per punesim etj. Ne takim u paraqiten vetem 2 pyetje nga perfaqesues 
te shoqerise civile, konkretisht Z. Lavdosh Ferruni (AKIP) i cili u shpreh se eshte kunder 
projektit (dhe me pas u largua ) dhe znj. Lira Hakani (Eden) qe beri nje pyetje ne fund te keti 
takimi, qe lidhej me menyren e monitorimit te shkarkimeve ne ajer dhe kapacitetet 
institucionale te agjencise kombetare te mjedisit per monitorimin e ketyre shkarkimeve. 
Takimi u mbyll per shkak te ezuarimit te pyetjeve dhe pothuaj shume pak pyetje qe 
lidheshin me qellimin pra rezultatet e studimit te ndikimit ne mjedis te projektit. Edhe pse 
EMC studio kishte te pranishem te gjithe ekspertet te cilet mbajten dhe prezantimet 
perkatese, askush nga te pranishmit dhe shoqeria civile nuk pyeti lidhur me ndikimet ne 
mjedis te ketij projektit. theksojme se si pjese e ketij vleresimi mjedisor eshte bere dhe 
modelimi i shkarkimeve ne ajer te oxhakut te inceneratorit, praktike bashkohore ne vendet 
e zhvilluara por teper e rralle ne Shqiperi. Nderkohe dhe vete kompania investitore 
“Integrated Energy BV. SPV” kishte angazhuar ekspertet projektues te te cilet kishin 
udhetuar nga disa vende te Evropes per te qene te pranishem ne degjesen publike.   



Duke qene se nga Znj. Rita Strakosha (qytetare ne Tirane) u shpreh shqetesimi se organizimi 
i degjeses ne ambjetet e fushes se mbetjeve te Sharres ishte larg dhe nuk mundesonte 
pjesemarrjen e komunitetit. Sqarojme se ligji kerkon qe degjesa te mbahet ne vendin ku do 
te zhvillohet projekti dhe sa me prane kesaj zone, megjithate per te dhene dhe nje mundesi 
shtese per pjesemarrje ne daten 8 Tetor 2018 u oragnizua dhe zhvillua nje tjeter degjese ne 
qender te qytetit te Tiranes konkretisht ne ambientet e Hotel Tirana. Edhe per takimin e 
dyte u njoftuan organizatat e shoqerise civile (rreth 400 te rregjistruara ne Tirane). Per fat te 
keq pavarsisht organizimit dhe konsiderates per nje degjese publike me pjesemarrje publike 
nga organizatat e ndryshme qe  ngrene shqetesime ne portale e artikuj, edhe ne takimin e 
dyte si perfaqesues i shoqerise civile ishte vetem Z. Lavdosh Ferruni dhe asnje person tjeter. 
Pra edhe pse ky takim i dyte (qe nuk kerkohet nga ligji) u organizua se pari per te mundesuar 
edhe njehere pjesemarrjen e organizatave te ndryshme civile , ne te vertete nga organizatat 
pati mungese absolute interesi dhe paraqitje ne sallen e takimit. Nderkohe qe prej 
periudhes se shpalljes se njoftimit fillestar (ne daten 28 gusht 2018,i aksesueshem nga 
kushdo ne faqen e Agjencise Kombetare te Mjedisit shoqeruar dhe me permbledhjen jo 
teknike te raportit te VNM-se) dhe mbas dy raunde takimesh asnje shoqate apo individ nuk 
dergoi asnje koment me shkrim ne kontaktet e percaktuara ne tre njoftimet perkatese.   

Per procesin e organizmit te degjesave publike per inceneratorin, njoftimet, ftesat dhe te 
gjitha format e perdorura per te garantuar informim dhe pjesemarrje se bashku me list 
prezencen e pjesemarresve  diten e degjeses jane mbajtur evidenca te plota qe mund te 
vertetojne korrektesen e plote ligjore per kete proces.  Raport i detajuar per konsultimet 
dhe informimin jane  dorezuar prane Agjencise Kombetare te Mjedisit.  

Jemi te detyruar te bejme kete sqarim per shkak te shkrimeve dhe informacioneve te 
paverteta qe shperndahen neper portale mediatike apo menyra te tjera komunikimi.  

Falenderojme te gjithe te pranishmit qe moren pjese ne te dy takimet e mbajtura per 
rezultatet e studimit te ndikimit ne mjedis te inceneratorit te mbetjeve te ngurta, Tirane.  

Kushdo qe do te informohet me tej per konsultimet dhe degjesat publike per kete projekt 
eshte  i lutur te kontaktoje EMC studio (sipas kontakteve te faqen elektronike). 

 

 

 

 

 


