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                   1. Hyrje 

Mitrovica është njëra ndër komunat që karaterizohet me problemeshumë të mëdha të
mjedisit, si pasojë e minierave që gjenden në këtë qytet, por edhe papastërtisë që ka ky 
qytet. Por, problemet e mjedisit dhe mbrojtja e tij sot janë edhe ndër çëshjet më shqetësuese 
për politikbërësit në të gjithë botën.

Në Kosovë mbrojta e mjedisit ende nuk zë hapësirën dhe rëndësinë e duhur në agjendat e 
politikbërësve qoftë në nivelin qendror, por veçanërisht atë në nivelin lokal.

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) në këtë raport, i cili është hartuar në kohën e 
fushatës parazgjedhore të zgjedhjeve lokale të nëntorit 2009, prezenton një përmbledhje të 
shkurtër për gjendjen e mjedisit në Komunën e Mitrovicës, infrastrukturën ligjore për këtë
fushë, qasjen e partive politike për çështjet mjedisore dhe në fund rekomandimet, që janë
dalë nga tryeza e organizuar për mjedisin, të cilat kanë për synim përmirësimin e kësaj 
gjendjeje. 

Raporti është pjesë e projektit “Për nëj mjedis të pastër”, i cili është mbështetur nga 
Ambasada e SHBA-ve në Prishtinë, të cilën e falënderojmë përzemërisht. Po ashtu, QPA 
falënderon thellësisht përfaqësuesit e partive politike të Komunës së Mitrovicës, 
Organizatat Joqeveritare, mediat, si dhe qytetarët, të cilët kanë kontribuar me komentet dhe 
rekomandimet e tyre. 

Veçanërisht falënderojmë kandidatët e partive politike për kryetar dhe anëtar të Asamblesë
të Komunës së Mitrovicës: Avni Kastrati, kandidat për kryetar nga Partia Demokratike e 
Kosovës, Blerim Baruti kandidat për Asamble nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Agim 
Berisha nga Aleanca Kosova e Re, Faruk Muja nga Partia Ekologjike e Kosovës, Nuredin 
Nuredinin nga partia ORA, Enver Kalladra nga Partia Socialiste e Kosovës, Osman Hasani 
nga Lidhja Demokratike e Dardanisë, si dhe përfaqësuesit e OJQ-së.

QPA po ashtu thelësisht falënderon ata që bënë të mundur jo vetëm hartimin e këtij raporti, 
por edhe gjithë zbatimin e projektit “Për një mjedis të pastër”: Menaxheren e Projektit, 
Afërdita Maliqi, ekspertin për çështje mjedisore, Tafë Veselaj, si dhe hulumtuesit Drilon 
Dobruna, Milaim Morina dhe Valentina Hyseni. 
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II. Komuna e Mitrovicës - karakteristikat dhe veçoritë

1

Mitrovica shtrihet në fushën aluviale të lumenjve: Ibër, Sitnicë dhe Lushtë si dhe në 
shpatijet e kodrave që e rrethojnë. Qyteti kufizohet nga shpatet e Kreshbardhës 
(Kopaonikut), Rogoznës, Moknës dhe Qyqavicës. 

Mitrovica shtrihet në shkallën 42,53° të gjerësisë gjeografike veriore dhe në atë 25, 52° të 
gjerësisë gjeografike lindore, si dhe në lartësinë mbidetare 508-510 m.2 Komuna e 
Mitrovicës ka 98.384 banorë.

Territori i Mitrovicës, i pasur me argjend, plumb e metale të tjera të çmueshme, dikur njihej 
si zonë industriale që krijonte të hyra jo vetëm për Kosovën, por edhe për ish-federatën e 
Jugosllavisë, ndërsa sot Mitrovica është një ndër qytetet me papunësinë më të madhe në
Kosovë.

                                                
1 GIS-AMMK-MMPH
2 www.mitrovica-komuna.org
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Për shkak të mungesës së zhvillimit ekonomik dhe mungesës së vizionit për
zhvillimin industrial të këtij qyteti, shumica e pasurive të Mitrovicës kanë mbetur të
pashfrytëzuara për një kohë mjaft të gjatë, duke ndikuar kështu edhe në zhvillimin e
përgjithshëm dhe mirëqenien e kësaj komune3

  II.1. Gjendja aktuale në fushën e mjedisit

Komuna e Mitrovicës ishte dhe është njëra ndër komunat me komplekse me të mëdha të
industrisë së metalurgjisë jo vetëm në vend, por edhe në rajon.

Shfrytëzimi i minierave për metalurgjinë e rëndë në këtë vend ka filluar që nga viti 1930,
kur Kompania Britanike Selection Trust lid, rikonstruktoi kompleksin “Trepça”, duke 
përfshirë zhvillimin e Fabrikës së baterive që përdorte plumbin.4

Komuna e Mitrovicës, si vend industrial, që nga ajo kohë e deri më sot është sfiduar me 
problemet e shumta mjedisore sidomos nga metalet e rënda. 

Shëndeti i popullatës është nën kërcënimin e vazhdueshme nga efektet e ndotjes e sidomos 
nga sedimentimi i Pb në gjak. Këtë rrezikshmëri e ka prezantuar edhe OBSH. Ndotja e 
mjedisit është pasojë e industrisë se mëparshëm të trashëguar nga sistemi i kaluar.

Duke bërë krahasimin e hulumtimeve dhe studimeve të ndryshme për çështjen e mjedisit në
këtë komunë rrjedh se gjendja aktuale e mjedisit është sfidues për banorët vendas dhe 
mbetet për të bërë shumë në të ardhmen për përmirësimin e saj.

Sfidat që po ballafaqohet Komuna e Mitrovicës për mjedisin janë:

 Ndotja e ajrit
 Kontaminimi i tokës nga mbetjet industriale të metaleve të renda (si ato të Trepçës)
 Rrjeti i ujësjellësit dhe kanalizimet
 Mbeturinat
 Transporti
 Mbrojtja e natyrës.

Ajri: Monitorimi i cilësisë së ajrit në përgjithësi në Kosovë është i mangët për shkak të
mungesës së pajisjeve dhe stacioneve monitoruese. Një monitorim i ajrit është duke u bërë
nga një program i OBSH dhe IHMK-se. 

                                                
3 www.institutigap.org
4 Raporti i gjendjes së mjedisit, 2006-2007/MMPH-AKMM
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Monitorimi është realizuar në 8 pika monitoruese. Nga ky monitorim për vitin 2007 ka dalë
se pluhuri total i depozituar ishte 2806.1 mg/m2 si mesatare vjetore.5

Deponitë industriale dhe urbane: Për banorët e Komunës së Mitrovicës janë shumë 
shqetësuese deponitë e shumta nga mbetjet industriale dhe vendet e kontaminuara, që
llogariten të jenë afër 12 sish. Këto vende tani janë të njohura si “Hot Spote” e që janë me 
një potencial të lartë të ndotjes.

Deponi të tilla hasim te Tuneli i parë, Deponia te Kelmendi, Parku industrial etj., të cilat
janë kërcënim i përhershëm i mjedisit dhe shëndetit të njerëzve. Këto deponi janë të
kontaminuara nga metalet e rënda si mbetje industriale.

Sipas një hulumtimi të OBSH-së për Komunën e Mitrovicës, thuhet se banorët e kësaj ane 
tejkalojnë sasinë e hekurit në gjak, e cila vie si pasojë e thithjes se ajrit me grimcat e hekurit 
që barten pikërisht nga këto zona me mbetje industriale. 6

Rehabilitimi i këtyre deponive industriale kërkon kosto të larta, andaj për Komunën është e 
paarritshme të realizohen këto projekte rehabilituese pa ndihmën e donatorëve të huaj dhe 
institucioneve qeveritare të vendit.

Mbeturinat urbane bëhen në mënyrë të organizuar menaxhohen nga Kompania regjionale 
“Uniteti” për Mitrovicë. Përqindja e shërbimit për grumbullimin e mbeturinave komunale 
për këtë komune është e ulët, ku vetëm për vitin 2007-2008 ka qenë 29 %. Sasia e
deponimit të mbeturinave për banor kg/vit është 100 kg, ndërsa sasia e mbeturinave në ton 
31.727 ton.7

Uji: Ndonëse Komuna e Mitrovicës ka burime të mjaftueshme të ujit të pijes, megjithatë uji 
i pijes është problem për shkak se nuk ka rrjet të mjaftueshëm të ujësjellësit dhe në ato 
pjesë ku ka ujësjellës ka reduktime të mëdha të ujit. Vlen të përmendet liqeni artificial 
akumulues i Ujimanit (Gazivodes), përmes të cilit furnizohet me ujë popullata e këtij rajoni. 

Pjesa dërrmuese e fshatrave të Komunës se Mitrovicës kanë probleme dhe mungesë të ujit 
për pije, e sidomos fshatrat e rajonit të Shalës së Bajgores dhe pjesës së epërme të qytetit8. 
Sistemi i rrjetit të ujësjellësit llogaritet të jetë mbi 223.3 km.

                                                
5 Raport nga IHMK-ja, 2007
6 Mitrovica-Raporti Komunal, Tetor, 2009-Instituti për Studime të Avancuara GAP
7 Raporti i Gjendja e mbeturinave ne Kosovë,2008, MMPH-AKMM
8 Mitrovica-Raporti Komunal, Tetor, 2009- Instituti për Studime të Avancuara GAP
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Kjo mungesë e sistemit të ujësjellësit për të gjithë qytetarët ka efektet negative 
shëndetësore, për shkak të përdorimit të ujit të patrajtuar për pije dhe kontaminimit 
bakteriologjik dhe kimik.

Si problem aktual mjedisor, sidomos për ndotjen e lumenjve, janë ujërat e zeza. Sistemi i 
kanalizimit ka shtrirje prej 72 km, duke larguar ujërat e zeza nga vendbanimet dhe 
shkarkimin e tyre direkt në lumë. 

Mbi 48 shkarkime të ujërave të zeza bëhen direkt në lumin Ibër. Efektet negative të
derdhjes së ujërave të ndotura në lumin Ibër janë shqetësuese dhe në bazë të kësaj 
klasifikohet në klasën II, sipas kategorisë së ndotjes së lumenjve.9

Transporti: Një problem në vete dhe me ndikim në mjedis është edhe transporti. Edhe pse 
nuk ka të dhëna të sakta për gjendjen, sasinë dhe vjetërsinë e veturave mund të thuhet se 
trafiku rrugor është i ngarkuar, duke shkarkuar gazra të dëmshëm për shëndetin e 
qytetarëve.

Mbrojtja e natyrës:  Degradimi i natyrës, por edhe i lumenjve është prezent edhe në këtë 
komunë. Në veçanti është i shprehur degradimi i lumenjve, eksploatimi i zhavorrit nga 
gurëthyesit, që nuk janë të pakët në këtë komunë.

E vetmja pjesë që mund të llogaritet si e ruajtur është natyra e Shalës së Bajgorës. Për
shkak të pozitës gjeografike dhe kushteve klimatike, që ka është vend tërheqës për turizëm
dhe rekreacion. 

Në këtë lokalitet ka vende mjaft interesante, jo vetëm për turistë dhe pushues, por edhe për 
hulumtues dhe studiues të natyrës, për shkak të rariteteve të ndryshme të botës shtazore dhe 
bimore. Këtu ka monumente të natyrës, monumente arkeologjike, burime ujore dhe 
biodiversiteti.10

II.2. Infrastruktura ligjore në fushën e mjedisit

Ligjet për mjedis që janë nxjerrë dhe aprovuar nga Parlamenti janë të zbatueshme edhe në
tërë komunat e Kosovës. 

Edhe pse legjislacioni për mjedis është i ri ai vazhdon të plotësohet dhe përmirësohet për
t’iu përgjigjur në mënyrë sa më efektive zhvillimit të qëndrueshëm të mjedisit, por edhe i 
përafërt me standardet evropiane.

                                                
9 Raporti i gjendjes së mjedisit-2006/2007, MMPH-AKMM
10 Komunat e Kosovës-Profil i shkurtër, Qershor, 2008
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Mbi 32 ligje janë të aprovuara dhe të zbatueshme, prekin direkt apo janë të ndërlidhura me 
çështjen e mjedisit. 

Ligjet më të rëndësishme për mjedisin dhe që zbatohen nga Komuna e Mitrovices janë:

 Ligji për mbrojtjen e Mjedisit
 Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
 Ligji për ujërat
 Ligji për mbeturinat
 Ligji për mbrojtjen e natyrës
 Ligji për qeverisje lokale

Po ashtu, janë aprovuar edhe shumë akte apo udhëzime administrative për mjedisin nga 
MMPH-ja dhe që janë të zbatueshme për Komunat e Kosovës.

Kuvendi Komunal në Mitrovicë që nga viti 2000 e deri në vitin 2008 ka nxjerrë këto akte 
dhe rregullore për çështjen e mjedisit:

 Rregullorja komunale për dhënien në shfrytëzim të tokës ndërtimore, Nr. 
2002/06

 Rregullorja komunale për prodhimin, distribuimin, harxhimin e ujit të 
pijshëm dhe mirëmbajtjen e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm, dhe 
kanalizimit fekale, Nr. 2002/10

 Rregullorja komunale mbi shfrytëzimin e gurit natyror, rërës, zhavorrit dhe
argjilës, Nr. 2002/12

 Rregullorja komunale mbi rregullimin dhe mbajtjen e pastërtisë së qytetit 
dhe shërbimeve komunale, Nr. 2003/01

 Rregullorja komunale për mbrojtje nga zjarri, Nr. 01-2005
 Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, 2009-2011

Në vitin 2009 është përgatitur dhe pritet të aprovohet;

 Plani Lokal i Veprimit për Mjedis 

II.3. Institucionet përgjegjëse dhe mekanizmat për mbrojtjen e mjedisit

Komuna e Mitrovicës si institucione përgjegjëse për mjedis ka Asamblenë Komunale, si 
institucioni më i lartë dhe vendimmarrës, Drejtorinë për planifikim, urbanizëm, kadastër 
dhe pronë, si dhe Drejtorinë e bujqësisë dhe mbrojtjes së ambientit. 

Gjithashtu, janë edhe Komiteti për mbrojtje dhe shpëtim, Komiteti për politika dhe financa 
si dhe Komiteti për planifikim urban, kadastër dhe mbrojtje e ambientit.
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    III. Platformat e partive politike për çështjen e mjedisit

Partitë politike që veprojnë në Komunën e Mitrovicës, e të cilat kanë garojnë në zgjedhjet 
komunale të 15 tetorit, nuk kanë paraqitur ndonjë program politik konkret, ku preket 
çështja e mjedisit.

Mitrovica është njëra ndër komunat që karakterizohet me probleme të mëdha në këtë fushë, 
andaj edhe partitë nuk mund t’i ikin kësaj situata, që në një të ardhme të afërt, pas 
papunësisë, do të bëhet problem primar. Megjithkëtë, një vetëdijesim, paksa i ngadalshëm, 
shihet te partitë politike dhe te prioritetet që kanë paraqitur. 

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA), më 3 tetor, organizoi një debat në Mitrovicë me 
përfaqësuesit e partive politike, që garojnë në zgjedhjet e 15 nëntorit 2009, përfaqësuesit e 
të cilave kanë shpalosur platformat e veta zgjedhore në fushën e mjedisit, duke përfshirë 
objektivat, planet, prioritetet dhe premtimet e tyre për përmirësimin e mjedisit.

Në debatin me titull ”Për një mjedis të pastër”, kanë marrë pjesë këto parti politike: PDK, 
LDK, AKR, Partia Ekologjike e Kosovës, përfaqësues të shumë të shoqërisë civile dhe 
media.

a) Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në debat është përfaqësuar nga Blerim Baruti, i 
cili ndonëse nuk ka prezantuar ndonjë program konkret të partisë, megjithatë ai ka cekur 
problemet ekzistuese mjedisore në komunë, duke dhënë edhe rekomandimet për 
përmirësimin e gjendjes së mjedisit si p.sh: zbatimi i ligjit bazik për mbrojtjen e mjedisit;. 
ndërtimin e një deponie regjionale funksionale me të gjitha standardet bashkëkohore, meqë 
deponia ekzistuese nuk i plotëson kushtet dhe nuk mirëmbahet. 

Kjo parti parasheh edhe gjelbërimin e sipërfaqeve dhe moslejimin e ndërtimeve të egra, 
duke iu përmbajtur Ligjit për planifikim hapësinor të miratuar nga Kuvendi i Kosovës.

Baruti ka thënë se LDK do të angazhohet edhe për vetëdijesimin e qytetarëve për mbrojtjen 
e mjedisit, si dhe të ofrohen më shumë shporta dhe kontejnerë ku ata mund t’i hedhin 
mbeturinat. 

Gjithashtu, Baruti thotë se LDK do t’i kushtojë rëndësi të veçantë edhe ujërave, lumenjve si 
Ibër, Sitnicë, Lushtë dhe Trepçë, në të cilët janë hedhur një sasi e madhe e mbeturinave, si 
dhe do të angazhohet për hapjen e një drejtorie për mjedisin, që zë vend të rëndësishëm në 
platformën mjedisore të LDK-së për Mitrovicë. 

b) Partia Demokratike e Kosovës (PDK) është përfaqësuar nga kandidati për kryetar i
Komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati. Kastrati ka theksuar se Mitrovica është një qytet që 
e ka ambientin shumë të ndotur dhe kjo, sipas tij, është pasojë e industrisë, e cila ka qenë 
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shumë e zhvilluar në të kaluarën, kryesisht prej Trepçës, ndërsa analizat të cilat janë bërë 
tregojnë se në shtresën prej rreth 30 cm në tërë sipërfaqen është ambienti i ndotur prej 
plumbit të përmasave industriale. 

Sipas tij, si probleme mjedisore konsiderohen mbeturinat industriale në hyrje dhe dalje të 
Mitrovicës, të cilat janë të patrajtuara, të pambrojtura dhe të padefinuara se kush duhet të
merret me trajtimin e këtyre deponive. 

Kastrati tha se nuk është mirë e definuar se a duhet të merret komuna me trajtimin e atyre 
mbeturinave apo duhet të merret kombinati “Trepça”, pasi “Trepça” e ka në vete shërbimin 
për mbrojtjen e ambientit.

Gjendjen ambientale në qytetin e Mitrovicës, PDK e vlerëson më të rëndë se sa në qytetet 
tjera, ndërsa kjo parti ka paraparë disa projekte në periudhën 2009-2019 sa i përket çështjet 
së ambientit.

Në këtë projekt parashihen rritja e sipërfaqeve gjelbëruese dhe mirëmbajtja e tyre, ndërtimi 
i një impianti në lokacionin ku përafërsisht bashkohet Ibri me Sitnicën, që, sipas Kastratit, 
është njëri nga projektet më urgjente për t’u zhvilluar. 

Po ashtu, PDK planifikon edhe rritjen e kapacitetit të përdorimit të ujit të pijshëm, pasi një 
numër i fshatrave e ka furnizimin prej puseve, që uji është jo kualitativ, si dhe hapjen e një 
Dejtorie për mbrojtjen e ambientit.Problemi tjetër, sipas PDK-së, janë mbeturinat në
Kelmend që vijnë prej flotacionit.

Mitrovica ka sipërfaqe të gjelbëruara, por jo në nivelin e dëshirueshëm, prandaj PDK 
parashikon rritjen e sipërfaqeve gjelbëruese dhe mirëmbajtjen e tyre.

e) Aleanca Kosova e Re (AKR) në debat është përfaqësuar nga Agim Berisha, i cili ka 
veçuar projektet e kësaj partie për rivitalizimin e hapësirave me mbetje industriale. AKR 
nuk ka prezentuar ndonjë program politik për çështjen e mjedisit, por përfaqësuesi Berisha 
ka folur për problemin e ndotjes se mjedisit, pasojat dhe prioritet që ka kjo parti për fushën 
e mjedisit.

Sipas tij, AKR-së do të bëjë rivitalizimin e hapësirës me mbetjet industriale në parkun 
industrial “Trepça”, si dhe në fshatin Kelmend, pastaj zgjerimin e deponisë së mbeturinave 
të qytetit, ndërtimin e fabrikave për riciklimin e mbeturinave, rregullimin e parkut të qytetit
dhe krijimin e hapësirave të gjelbëruara urbane. 

Edhe AKR ka paraparë programet për vetëdijesimin e qytetarëve për një mjedis më të 
pastër, eliminimin e deponive ilegale në qytet dhe në rrethinë, si dhe menaxhimim me ujëra 
të zeza.
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d) Partia Ekologjike (PE) në debat është përfaqësuar nga kryetari i degës së Partisë 
Ekologjike në Mitrovicë, Faruk Muja. Ai ka dhënë disa rekomandime për përmirësimin e 
gjendjes së mjedisit në këtë qytet, siç janë: zbatimi i Ligjit për mjedisin, aprovimi i planit 
urbanistik dhe rregullativ në çdo lagje, ndalimi i ndërtimeve të egra, ndalimi i 
mbindërtimeve dhe shfrytëzimi i tokës për ndërtime, si dhe dhënien e lejeve për ndërtim. 
Muja ka thënë se për shkak të shkallës së madhe të ndotjes së ambientit është i 
domosdoshëm monitorimi i mjedisit.
                

    IV. Rekomandimet

Komuna e Mitrovicës ka veçoritë e saj edhe në fushën e mjedisit dhe zgjidhja e disa 
problemeve mjedisore është po ashtu mjaft komplekse dhe kërkon angazhim të shumë
akterëve. Ndër rekomandimet kryesore të dala nga vetë mitrovicasit të përfaqësuar qoftë
nga partitë politike apo edhe nga shoqëria civile përfshin: 

Krijimi i një Drejtorie të veçantë për mjedis (Mitrovica ka probleme të
mëdha të ambientit, andaj ekzistimi i drejtorisë të veçantë për mjedisin
është e domosdoshme).
Ndërtimi i një impianti për riciklimin e ujërave urbane të përdorura dhe 
menaxhimi më i mirë i ujërave të zeza, si dhe përpunimi i ujit industrial 
para se ai të derdhet në lumin Sitnica.
Rivitalizimi i hapësirës me mbetjet industriale në parkun industrial 
“Trepça”, si dhe rivitalizimi i hapësirës me mbetjen industriale në fshatin 
Kelmend. Vendosja e elektrofiltrave të teknologjisë së re, që do të
evitonin emitimin e materieve të dëmshme për 98-98.5 për qind të tyre 
në atmosferë. Aplikimi i teknologjisë së re për largimin e hirit.
Ndërtimi i fabrikave për riciklimin e mbeturinave, si dhe zgjerimi i 
deponisë së mbeturinave të qytetit.
Rregullimi i parkut të qytetit me fusha gjelbëruese, sportive dhe 
kulturore përgjatë lumit Ibër në të dy anët e qytetit.
Programe për vetëdijesimin e qytetarëve për një mjedis më të pastër.
Dizajnimi dhe mbulimi i deponive të hirit me shtresë dheu (këtu 
parashihet edhe mbjellja e llojeve të ndryshme të bimëve që kultivohen 
në to).
Lokacioni i termocentraleve të jetë sa më larg qytetareve.
Krijimi i puseve drenuese në tërë deponinë, si dhe i kanalit drenues. 
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Të bashkangjitur:

Aneksi 1: Mbulimi medial
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Subjektet politike zotohen për ruajtjen e ambientit

Mitrovicë, 3 Tetor 2009 (Kosovapress) Koha 19:02 

Përfaqësues të partive politike që garojnë në zgjedhjet komunale në Mitrovicë, premtuan se 
do të angazhohen maksimalisht për ruajtjen e mjedisit pasi që në këtë qytet ka së paku 12 
deponi të mbetjeve industriale që ndotin ajrin, tokën dhe ujin. 

Të shtunën në Mitrovicë është mbajtur debatin me temën “Për një ambient të pastër”, 
organizuar nga Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) dhe mbështetur nga Ambasada 
Amerikane në Prishtinë. 

Shqipe Pantina nga QPA, tha se problemet ambientale janë shumë të theksuara në Kosovë e 
veçmas në disa komuna si është Mitrovica, andaj ka kërkuar shpalosjen e platformave 
politike për këtë çështje. 

Kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Avni Kastrati, ka premtuar se projektin e 
parë nga buxheti komunal do ta bëjë rreth pastrimit të rrugëve të qytetit, duke shtuar se 
Mitrovica do të jetë model për gjithë Kosovën ashtu sikurse është Lezha për gjithë 
Ballkanin. Ai me këtë rast ka bërë të ditur se ka dërguar ekipin atje për të marrë modelin e 
Lezhës. 

Ndërsa Blerim Baruti nga LDK-ja u zotua si projekt të parë pastrimin e ujërave të katër 
lumenjve në Mitrovicë, rregullimin e shesheve, si dhe ngritje e një deponie regjionale, një 
parkingu publik, rehabilitimin e sipërfaqeve nga gurthyesit, klasifikimin e hedhurinave, 
ngritjen e vetëdijes së popullatës etj. 

Agim Berisha nga AKR-ja tha se nëse ky subjekt do ta marrë pushtetin, do të angazhohet 
për krijimin e hapësirave të gjelbëruar urbane, përderisa Osman Hasani nga LDD-ja u zotua 
se do të trajtojë problemin e ujërave të zeza, eliminimin e zhurmës së gjeneratorëve. 

Faruk Mujka nga Partia Ekologjike ka theksuar se në 40 pika bëhet zbrazja e kanalizimit në 
lumenjtë e Mitrovicës dhe është i domosdoshëm ndërtimi i impiantit, ndërsa Enver 
Kallaudra nga Partia Socialiste e Kosovës tha se parësore është ndotja që po bëhet nga 
faktori njeri e që duhet eliminuar, ndërkaq Nuredin Nuredini nga ORA ka përmendur 
problemin e luginës së “Ibrit” që është degraduar dhe nevojiten masa të shpejta. 

Premtimet e kandidatëve për kryetar komune janë parë me skepticizëm nga 
Afërdita Syla nga OJQ “CBM”, e cila tha se po jepen premtime pa mbulesë dhe ka kërkuar 
nga partitë politike që të kenë projekte konkrete për ruajtjen e mjedisit. /B.Hajdari/ 
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ARTIKULL I BOTUAR NË GAZETËN LAJM

Planet ambientale, kartë për fushatën politike

Subjektet politike në Mitrovicë synojnë ta kthejnë ambientin në prioritet.

Përderisa kandidatët dhe përfaqësuesit e partive politike që do të garojnë në zgjedhjet 
e nëntorit premtojnë se ndër prioritet e tyre do të jetë ambienti, përfaqësuesit e 
shoqërisë civile kërkojnë konkretizimin e planeve që do të realizohen nga buxheti 
komunal.

AHMET JASHARI

Mitrovicë, 4 tetor - Përfaqësuesit e partive politike, të cilat i kanë kandidatët e tyre në garën 
zgjedhore për kryetar të Komunës së Mitrovicës, premtojnë se ambientin do ta shndërrojnë 
në prioritet të aktivitetit të tyre të përditshëm. Ata thonë se Mitrovica, duke qenë se është 
një qytet ku ambienti tradicionalisht ka qenë problem, e meriton një përkujdesje të 
vazhdueshme, në mënyrë që të mos mbetet në krye të listës së qyteteve të papastra. 

Kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Avni Kastrati, tha se problemet ambientale 
në Mitrovicë janë shumë sfiduese, pasi Mitrovica i ka së paku 12 deponi të mbetjeve 
industriale që e ndotin ajrin, tokën dhe ujin. “Ndotja me metale të rënda, e veçanërisht me 
plumb, është shqetësuese. Ky problem është thënë se nuk mund të zgjidhet me buxhetin 
komunal. 

Është vlerësuar se Mitrovica mund të thithë më së shumti donacione pikërisht nga fusha e 
mbrojtjes së ambientit”. Kastrati ka premtuar se projektin e parë nga buxheti komunal do ta 
bëjë rreth pastrimit, grumbullimit dhe larjes së rrugëve të qytetit. Ai theksoi se Mitrovica 
do të jetë model për gjithë Kosovën, ashtu siç është Lezha për gjithë Ballkanin. Ai tha se e 
ka dërguar ekipin atje për ta marrë modelin e Lezhës. “Ekziston plani komunal për veprim 
të mjedisit, që përfshin periudhën 2009-2019”. 

Një trajtim të veçantë për ambientin e ka premtuar edhe përfaqësuesi i AKR-së në 
Mitrovicë, Agim Berisha. Ai vlerësoi se Mitrovica ka nevojë shumë të madhe për investime 
në fushën e ambientit, meqë gjendja nuk është e mirë. “Investimet në këtë fushë janë 
investime për shëndetin e qytetit, për shëndetin e fëmijëve dhe gjithë popullatës së kësaj 
komune. Nëse vijmë në pushtet, ndër projektet e para me mjetet buxhetore do t’i realizojmë 
pikërisht në fushën e ambientit, përkatësisht në krijimin e hapësirave të gjelbëruara”. 
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Ndërsa Blerim Baruti nga LDK-ja ka premtuar si projekt të parë pastrimin e ujërave të 4 
lumenjve në Mitrovicë, rregullimin e shesheve. Ai ka premtuar edhe ngritjen e një deponie 
regjionale, një parkingu publik, rehabilimitimin e sipërfaqeve nga gurthyesit, klasifikimin e 
hedhurinave. 

Ndërsa Osman Hasani nga LDD-ja ka premtuar trajtimin e ujërave të zeza dhe eliminimin e 
zhurmës së gjeneratorëve. Kurse Faruk Mujka nga Partia Ekologjike ka theksuar se në 40 
pika bëhet zbrazja e kanalizimit në lumenjtë e Mitrovicës dhe është i domosdoshëm 
ndërtimi i impiantit. 

Enver Kallaudra nga PSK-ja tha se parësore është eliminimi i ndotjes që po bëhet nga 
faktoi njeri. Nuredin Nuredini nga ORA e ka përmendur problemin e luginës së Ibrit, që 
është degraduar, prandaj nevojiten masa të shpejta. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë 
civile në Mitrovicë thonë se Mitrovica ka nevojë për një trajtim serioz në fushën e 
ambientit. Ramadan Uka, nga OJQ “Eko Trepça”, thotë se Mitrovica ka nevojë për drejtori 
të ambientit dhe që ajo të jetë multietnike, ku integrimi i qytetit të fillojë nëpërmjet 
mjedisit. Uka tha se lumenjtë e Mitrovicës trajtohen si të vdekur, ndërsa e ka paraqitur si 
shumë shqetësuese ndotjen nga metalet e rënda, e veçmas të plumbit. Ndërsa Aferdita Syla 
nga CBM-ja tha se po jepen premtime pa mbulesë dhe ka kërkuar të paraqiten projektet e 
mjedisit, që do të realizohen nga buxheti komunal.

Subjektet politike garuese i premtojnë  Mitrovicës ambient më të pastër

03.10.2009  17:33  ET Mitrovicë (KosovaLive)

Formimi i një  drejtorie të veçant për  mjedisin, që  ë shtë  mase e nevojshme pë r Mitrovicë 
n ishte premtimi i kandidatë ve pë r kryetar komune dhe pë rfaqë suesve të  tjerë  të  
subjekteve politike që  dhanë  në  debatin me temë n “Pë r një  ambient të  pastë r” që  u 
mbajt të  shtunë n në  Mitrovicë , organizuar  nga  Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)  
mbështetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë.

Problemet ambientale janë shumë të theksuara në Kosovë e veçmas në disa komuna siq 
është Mitrovica, dhe kjo ë shtë  arsyeja pë r mbajtjne e kë tij debate duke kë rkuar nga 
subjektete politike shpalosjen e platformave politike për këtë çështje, tha drejtoresha e 
QPA-së  Shqipe Pantina.

Ndonë se në  debat kan qenë  të  ftuar të  gjithë  kandidatë t që  garojnë  pë r kryetar të  
Mitrovicë s, ftesë  I ë shtë  pë rgjigjur vetë m ai i PDK-së, Avni Kastrati, derisa subjektet 
tjera kanë dërguar përfaqësues.
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Problemet ambientale në Mitrovicë janë vlerësuar si shumë sfiduese pasi Mitrovica ka së 
paku 12 deponi të mbetjeve industriale që ndotin ajrin, tokën dhe ujin, ndërsa që ndotja me 
metale të rënda e veçanërisht me plumb është quajtur si shumë shqetësuese e që tejkalon 
parametrat e lejuar.

Avni Kastrati nga PDK premtoj se  projektin e parë nga buxheti komunal do ta bëjë rreth 
pastrimit dhe grumbullimit të  mbeturinave dhe larjes së rrugëve të qytetit, duke u shprehur 
se me fitoren e tij Mitrovica do të bë het model për gjithë Kosovën në  kë të  drejtim.

Duke iu referuar draftplanit komunal për veprim të mjedisit që përfshin periudhën 2009-
2019,  ai  ka premtuar edhe mirëmbajtjen dhe rritjen e   hapësirave të gjelbëruara që do të 
bëhet nga një njësi e ndërmarrjes “Uniteti” që merret me pastrimin e qytetit.

Blerim Baruti nga LDK-ja ka premtuar si projekt të parë pastrimin e ujërave të 4 lumenjve 
në Mitrovicë, rregullimin e shesheve dhe kejeve. Një herit edhe ngritje e një deponie 
regjionale, një parkingu publik, rehabilimitimin e sipërfaqeve nga gurthyesit, klasifikimin e 
hedhurinave etj.

Agim Berisha nga AKR-ja si projekt të parë me mjete buxhetore nëse vijnë  në pushtet e 
përmendi krijimin e hapësirave të gjelbëruar urbane, ndë rkaq Osman Hasani nga LDD-ja 
theksoi trajtimin e ujërave të zeza, eliminimin e zhurmës së gjeneratorëve etj.

Kurse eksperti pë r që shtje të  mjedisit, Faruk Mujka nga Partia Ekologjike duke u bazuar 
në  ekzistimin e 40 pikave ku bëhet zbrazja e kanalizimit në lumenjtë e Mitrovicës tha se 
është i domosdoshëm ndërtimi i impiantit.

Enver Kallaudra nga PSK-ja tha se ndotja në  rend të  parë  po bëhet nga faktoi njeri dhe 
kjo ë hstë  që shtja e parë  me të  cilë n duhet marrë .

Nuredin Nuredini  nga ORA përmendi problemin e luginës së Ibrit që është degraduar dhe 
nevojiten masa të shpejta.
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Në debat morë n pjesë edhe përfaqësues të shoqërisë civile që kanë paraqitur kërkesa si dhe 
kanë adresuar kritika.

Halit Barani nga KLDMNj tha se degradimin e ambientit e kanë bërë pikërisht partitë më të 
mëdha në Mitrovicë, PDK-ja dhe LDK-ja, dhe se ambienti në qytet është shkatërruar 
pikërisht gjatë  qeverisjes së kë tyre dy partive.

Ramadan Uka nga OJQ “Eko Trepça” ka vënë në pah nevojën e Mitrovicës për drejtori të 
Ambientit, e cila, sipas tij, duhet të jetë multietnike ku integrimi i qytetit të fillojë përmes 
mjedisit, duke marrë  premtimet e përfaqësuesve të  partive politike se do të  punojnë  në  
themelimin e saj./f.ademi/
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Mitrovicë, 3 tetor 2009


