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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA HIMARË
Himarë , më 21.01.2022

Nr.______ prot.

Lënda: Kthim përgjigjeje të kërkesës suaj për informacion në platformën elektronike E-mail
datë 11.01.2022.
Znj._____________
Në përgjigje të kërkesës suaj të datës 11.01.2022 ardhur me postë elektronike (e-mail) ,
ku kërkohet “Kërkesë për informacion” pranë Bashkisë Himarë. Për sa më sipër po ju
përgjigjemi pyetjeve sipas renditjes së bërë në kërkesën tuaj:
1-Vlera e buxhetit të bashkisë tuaj e cila ka shkuar për pastrimin nga mbetjetet nga viti 2014
deri në vitin 2022 (specifikisht për secilin vit)
Kjo vlerë është si më poshtë
2015- 20,000,000 lekë
2016- 35,000,000 lekë
2017- 36,000,000 lekë
2018- 50.000.000 lekë
2019- 55,000,000 lekë
2020- 60,000,000 lekë
2021- 65,000,000 lekë
2022- 116,000,000 lekë
2-Ku i depoziton aktualisht mbjetjet bashkia?
-

Bashkia Himarë i depoziton mbetjet urbane në Landfillin Bajkaj.

3-Ku ndodhet pika fundore e vendosur në dispozicion për bashkinë tuaj për sa i përket
depozitimit të mbetjeve?
-

Landfilli Bajkaj.

4-Sa pika depozitimi të mbetjeve ka bashkia aktualisht?
-

Një pikë trasferimi në Vumblo, Pilur.
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5- A ka zona të cilat nuk mbulohen për sa i përket pastrimit? Ku ndodhen dhe cilat janë
shkaqet?
-

Njësia Administrative Horë-Vranisht e cila për vitin 2022 do të mbulohet me këtë
shërbim.

6- A e mbulon dot bashkia me buxhetin e saj pastrimin?
-

Jo.

7-A digjen mbeturina aktualisht brenda territorit që mbulon bashkia? Çfarë masash ka marrë
institucioni juaj?
-

Jo.

8-Sa është numri i koshave të vendosur në territorin që mbulon bashkia? Sa është numri i
makinave të cilat mbledhin mbetjet? Sa është numri i punëtorëve të pastrimit?
-

Numri i koshave 500copë,

-

Numri i makinave 8copë,

-

Numri i punëtorëve 50persona.

9-A mund të mbyllet plotësisht problematika e mbetjeve nga bashkia juaj brenda vitit 2022?
-

Po, përderisa territori është parashikuar 100%.

Ju falenderojmë për mirëkuptimin !
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