
PASTRIMI 
I QYTETIT 
DHE MBETJET 
E NGURTA

RREGULLORET 
E PASTRIMIT

Bashkitë miratojnë rregullore në të cilat përcaktohen 
standartet e shërbimit dhe rregullat që duhet të 
respektohen nga personat fizikë dhe juridikë që 
prodhojnë mbeturina. Bashkitë miratojnë planet 
rajonale të menaxhimit për shëbrimin e pastrimit 
publik. 
Të dashur konsumatorë! Përveç mbikëqyrësit të 
kontratës, në bashki ekzistojnë inspektorët sanitarë, të 
cilët monitorojnë dhe kontrollojnë se si realizohet 
shëbrimi i largimit publik të mbeturinave nga shoqëritë 
e licensuar dhe nga personat fizikë e juridikë që 
prodhojnë mbeturina.
Të dashur konsumatorë! Nëse ju vëreni se shërbimi i 
largimit publik të mbeturinave në bashkinë në të cilën 
ju jetoni ka problematika ju duhet të ANKOHENI 
pranë:
- Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorëve në Bashki;
- Kryetarit të Bashkisë;
- Këshillit Bashkiak.

Nëse ju nevojitet ndihmë ligjore për 
ndjekjen e problematikave të hasura, 
ju lutemi drejtohuni:

Ÿ Një avokati të licensuar;
Ÿ Organizatave jofitimprurëse që 

veprojnë në kuadër të mbrojtjes së 
konsumatorëve;

Ÿ Ndërmjetësit të licencuar;
Ÿ Zyrave të ndihmës juridike falas.

NA KONTAKTONI

 email: qendrakonsumatorishqiptar@gmail.com

L.11, Rr. Kumini, Pall 1319, Durrës

Kjo fletëpalosje u realizua në kuadër të projektit 
“Indeksi i Konsumatorit Vendor", financuar nga Lëviz Albania.



Të dashur konsumatorë! Largimi publik i 

mbeturinave quhet procesi i dorëzimit, 

mbledhjes, transportimit dhe grumbullimit të 

mbeturinave. Largimi publik i mbeturinave 

përfshin:

Ÿ  Dorëzimin e mbeturinave.

Ÿ  Mbledhjen e mbeturinave.

Ÿ  Pastrimin dhe grumbullimin e mbeturinave 

të rrugëve.

Ÿ  Transportimin e mbeturinave.

Ÿ  Menaxhimin dhe vendgrumbullimin e 

mbeturinave.

Ÿ  Lagien e rrugëve.

Bashkitë brenda perimetrit të vijës 
kuzuese që ato kanë nën juridiksion 
e tyre, bëjnë ndarjen territoriale në 
zona pastrimi, së bashku me sektorin 
e urbanistikës, si më poshtë:
· Qytetet me popullsi deri në 100 000 
banorë kanë një zonë pastrimi.
· Qytetet me popullsi mbi 100 000 
banorë mund të organizojnë disa zona 
pastrimi.
Për çdo zonë pastrimi organet e 
bashkisë përzgjedhin sipas një gare të 
hapur dhe publike, shoqërinë tregtare 
publike apo private, të specializuara 
në shërbimet e pastrimit dhe 
grumbullimin e mbeturinave. Bashkitë 
lidhin kontratë me sipërmarrësit e 
këtyre shërbimeve me afate deri në 5 
vjet, sipas dispozitave në fuqi të 
prokurimit publik.

PASTRIMI I QYTETIT 
DHE MBETJET 
E NGURTA ZONAT E PASTRIMIT

TARIFA E PASTRIMIT
Bashkitë për garantimin e shërbimit të 
pastrimit miratojnë tarifën e pastrimit. 
Tarifa e pastrimit caktohet duke pasur 
parasysh teknikën dhe teknologjinë e 
përdorur, koston, numrin e kontenierëve 
dhe kushte të tjera. Pagesa e tarifës së 
pastrimit është e detyrueshme dhe e 
menjëhershme për gjithë personat zikë e 
juridikë që përfshihen në largimin publik të 
mbeturinave. Pagesa vjetore e tarifës së 
pastrimit ndahet me këste mujore.
Bashkia cakton persona për kontrollin e 
zbatimit të kontratës (mbikëqyrës), i cili 
paguhet nga tarifat e mbledhura për 
shërbimin e pastrimit.


