REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

REGJISTRI I KËRKESAVE & PËRGJIGJEVE PËR INFORMACION MJEDISOR
Janar 2019 – Dhjetor 2019
Nr.

1

Data e
rregjistrimit të
kërkesës (2)
21.01.2019

Objekti (3)

Data e
kthimit të
përgjigjes (4)

Statusi i
kërkesës (5)

Tarifa (6)

28.01.2019

Përfunduar

0

- Raportin e Vlerësimit në
Mjedis për hidrocentralin
e Strorit (me dy vepra
marrje)
- Lejen Mjedisore lëshuar
koncesionarit ("Era
Hydro" sh.p.k.) që po
ndërton këtë
hidrocentral
Z. Artan Rama Nr Tel:
0692083304 Adresa
elektronike:
artanrama@gmail.com

2

23.01.2019

Qendra "Vizion i Gjelber"
ju ka derguar nje
kerekese per informacion
ku kerkojme te
informohemi mbi
rezultatin e analizave
baktereologjike te ujit te
detit te te gjitha pikave
ku behet monitorimi ne
plazhin e Vlores per vitin
2018.

28.01.2019

Përfunduar

0

3

05.02.2019

Kerkoj informacion lidhur
me emrin e

11.02.2019

Përfunduar

0
1

drejtorisë/sektorit/perso
nit pergjegjes
per Direktiven
2001/42/EC (VSM),
Direktiven 2011/92/EU
(VNM) dhe Direktiven
2002/49/EC
(Noise) ne Ministrine e
Turizmit dhe Mjedisit ,
dhe Inspektoriatin
Shteteror te Mjedist,
Pyjeve dhe Ujerave,
si edhe kontaket zyrtare
të personit/ave
pergjegjës(e_mail,
nr. kontakti) per keto
direktiva. Kerkues Info: Z.
Gezim Dapi
4

06.02.2019

A ka nje vend ku mund te
shikoj sa shume
vnm/aplikimi jane
derguar cdo vit tek AKM,
dhe nga ata, sa shume
jane pranuar apo kthyer?
Kerkues Info: Znj.
Catherine Bohne

06.02.2019

Përfunduar

0

5

13.02.2019

Unë kërkoj informacionin
si më poshtë:
1. A ka leje mjedisore
landfilli që po ndërtohen
në fshatin Vërri, Fier?
2. Nëse jo, me çfarë
dokumentacioni është i
pajisur?
Kerkues Info: Z. Andi
Bora

14.02.2019

Përfunduar

0

6

15.02.2019

Kërkoj informacionin e
mëposhtëm në lidhje me:
1- Sa është numri total i
HEC-eve në Republikën e
Shqipërisë?
2- Sa është numri total i
TEC-eve në Republikën e

19.02.2019

Përfunduar

0

2

Shqipërisë? Listën e plotë
të këtyre TEC-eve dhe ku
janë të ndërtuara? S
3- Sa është numri total i
lejeve mjedisore që janë
dhënë për ndërtimin e
HEC-eve dhe TEC-eve?
Kerkues Info: Z. Klevis
Paloka
Kerkojme informacion
25.02.2019
nga ju nese leja III.2.B qe
Acrem kerkon te marre
eshte e panevojshme per
sherbimin qe Acrem
kerkon te ofroje. Mos
duhet te marrim nje leje
mjedisore III.1. pasi
sherbimi jone konsiston
vetem ne transportin e
mbetjeve ne koshat e
bashkise dhe jo riciklimi i
tyre, apo depozitimi i tyre
ne pikat e grumbullit te
licencuara. Kerkues Info:
Znj. Irta XHAHYSA

7

13.02.2019

8

25.02.2019

Jam nje student i UBT
dhe kam nje projekt per
cilesine e ujit te nje lumi
nder vite.Nqs ka mundesi
te mi tregoni keto te
dhena. Kerkues Info: Z.
Kejvi Demollari

9

26.02.2019

10

27.02.2019

Përfunduar

0

25.02.2019

Përfunduar

0

Do te doja te kisha nje
informacion te detajuar
rreth dokumentacionit qe
i duhet subjekteve qe
tregtojne lende drusore
(te prere ne vendin tone)
dhe dokumenatcioni
perkates per ato
subjekete qe e
importojne ate? Kerkues
Info: Znj. Mirsa Goskolli

05.03.2019

Përfunduar

0

Pershendetje,

27.02.2019

Përfunduar

0
3

bashkangjitur ju kemi
derguar kerkesen per
informacion per T'Plani
HC Kerkues Info:
Catherine Bohne
11

15.03.2019

12

08.04.2019

Jam Oligert Duçellari kam
mbaruar Ing.Mjedisi dhe
jam interesuar për Liçenc
për VNM
ku punoj prej 5 vitesh ne
Bashkin Berat dhe desha
te di kur mund te fillojn
regjistrimet e Licencave

18.03.2019

Përfunduar

0

16.04.2019

Përfunduar

0

16.04.2019

Përfunduar

0

Ju lutem të më vini në
dispozicion
dokumentacionin mbi
VNM-në e Hec Qarrishta
në Librazhd (Raportin
dhe3 Lejene Mjedisore).
Më shkruani për çdo
paqartësi! Kerkues Info:
Artan Rama
13

10.04.2019
Nese kompania Mabetex,
ka kerkuar prane
institucionit tuaj leje
mjedisore per projektin
Albania Resort Divjaka?
2. Nese po kur ka
ndodhur kjo dhe cila ka
qene pergjigjia e
insitucionit tuaj ose
thene ndryshe nese ajo
eshte miratuar, eshte
refuzuar apo eshte ne
pritje per tu shqyrtuar?
Kerkues Info: Fatjona
Mejdini

4

14

02.05.2019

1. A mund të kem një
kopje elektronike të
Raportit të Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis të
Shell Upstream Albania
B.V. në Bllokun 4, së
bashku me shtojcat? Ku
të përfshihen edhe
përmbledhja e dëgjesave
me publlikun. Kerkues
Info: Z. Artan Rama

13.05.2019

Përfunduar

0

15

05.06.2019

Ne baze te Ligjit "Per te
drejten e informimit",
kerkoj informacion ne
lidhje me: 1- Te dhenat e
monitorimeve te kryera
ne Bulqize 3 vitet e
fundit. Kerkues Info: Znj.
Ola Mitre

11.06.2019

Përfunduar

0

16

07.06.2019

Kërkoj informacion mbi:
1) Institucionin i cili është
i autorizuar për dhënien
e lejeve mjedisore për
subjektet lavazhe.
2) Sa subjekte të tilla
(lavazhe) në dijeninë tuaj
operojnë me leje
mjedisore në Shqipëri?
Kerkues Info: Znj.Inva
Hasanaliaj

14.06.2019

Përfunduar

0

17

18.06.2019

Kerkoj listen e
dokumenteve te
nevojshem per tu pajisur
me VNM per: Central per
prodhimin e energjise te
llojit: a)
fotovoltaik(solar), b)
eolik. Kerkues Info: Znj.
Ina Yzellari

19.06.2019

Përfunduar

0

18

25.06.2019

Deshiroj te informohem
ne se ka monitorim te

25.06.2019

Përfunduar

0

5

prezences se gazit H2S ne
zonen e Marinzes e te
Kucoves
Ne se eshte monitorim
zyrtar kush e ka bere dhe
a eshte publik Kerkues
Info: Z. Vladimir Cela
19

01.07.2019

1. Cilat janë analizat e
fundit që I janë bërë
Lumit të Lanës?
2. Interpretimi i këtyre
analizave si dhe një
koment për ndikimin e
nivelit të ndotjes në
mjedis. Kerkues Info: Znj.
Fjoralba Sinoruka

03.07.2019

Përfunduar

0

20

10.07.2019

Kërkoj vendimet për
VNM-të, raportet e
Vlerësimit të Ndikimit në
Mjedis dhe dokumentet
shoqëruese për secilin
prej HEC-eve të
mëposhtëme. Kerkues
Info: Z. Artan Rama

29.07.2019

Përfunduar

0

21

11.07.2019

Në shërbimin online
www.publeaks.al ka
mbërritur kërkesa e një
qytetari për tu informuar
në lidhje me:
Kopje të vendimeve të
komisioneve të lejeve
mjedisore të refuzuara
për ndërtimin e HEC-ve
për subjektet me të
dhënat e mëposhtme
Kerkues Info: Z. Dorian
Matlija

29.07.2019

Përfunduar

0

22

26.07.2019

Kërkojmë të informohemi
në lidhje me: Kopje të
raportit të fundit (2018)
të monitorimit të
indikatorëve mjedisorë:
ajrit, ujit të pijshëm dhe

31.07.2019

Përfunduar

0

6

ujërave të prodhimit, siç
specifikohet në lejen
mjedisore të tipit A, në
rekomandimet e Office of
the Compliance
Ombudsman dhe
direktiva 2014/95/EU
për Raportimin
Jofinanciar, për
kompaninë Bankers
Petrolium për
veprimtarinë në zonën e
Patos Marinzës. Kerkues
Info: Qendra “Res
Publica”
23

26.08.2019

Ju lutem, do kishim
nevoje per te dhenat me
te fundit te matura ne
lumin Drin te Lezhes per
dy tregues qe lidhen
ngushte me shkarkimin
ne lum te ujrave te zeza:
1. niveli i nevojes kimike
per oksigjen COD
2. niveli i lendes pezull SS
Kerkues Info: Znj.Entela
Kallamata

27.08.2019

Përfunduar

0

24

26.08.2019

Kërkoj një kopje të
Deklaratës Mjedisore të
lëshuar nga Ministria për
Kompaninë SHELL
Upstream Albania e cila
operon në Bllokun 4.
Kerkues Info: Z.Artan
Rama

03.09.2019

Përfunduar

0

25

01.09.2019

Per arsye statistikore per
nje studim fizibiliteti ju
lutem qe te me jepni disa
informacione mbi pyetjet
e drejtuara. Kerkues Info:
Z. Lulzim Baumann

13.09.2019

Përfunduar

0

26

04.09.2019

“- Në rrugën për në
qytetin e Bajram Currit,
në Bujan (krah Kullës së

13.09.2019

Përfunduar

0

7

Mic Sokolit) shfrytëzohen
inertet e lumit Valbona
në të paktën 4 vende të
ndryshme Kush janë
kompanitë që ushtrojnë
aktivitet atje dhe a janë
ato të licensuara
- Në rrugën Azem Hajdari
që të çon për në Valbonë,
zhvillojnë aktivitet të
paktën dy gurore. Kush
janë kompanitë që
punojnë aty, a janë këto
gurore të licensuara dhe
a janë apo jo brenda
territorit të parkut
kombëtar të Valbonës
Kerkues Info: Z. Erblin
Vukaj
27

12.09.2019

Kërkoj si më poshtë.

17.09.2019

Përfunduar

0

26.09.2019

Përfunduar

0

1. Kopje të raportit
paraprak të paraqitur (të
gjithë dokumentacionin,
që përfshin edhe hartat
dhe territoret e zonave të
banuara ose territoret që
do të përfshihen në
projekt).
2. Dokumentacionin,
që përfshin kërkesat e
AKM-së apo të
institucioneve të tjera
ndaj kompanisë për
përgatitjen e thelluar të
VNM-së ( nëse ka patur
të tilla), sipas VKM-së
(Vendimi Nr. 686, datë
29.7.2015, Kreu II, pika 4
dhe 6).
Kerkues Info: Z.Artan
Rama
28

25.09.2019

Pershendetje.
ju lutem mund te me
jepni nje infrmacion per

8

lejen mjedisore qe
bizneset se une kam nje
gomisteri te vogel do me
thene biznes i vogel dhe
me thone se e kam te
nevojshme lejen
mjedisore por une jam
interesuar dhe me kane
thene se eshte ndryshuar
ligji vitet e fundit dhe lloj
i aktivitetit qe ushtroj
une eshte hequr nga lista
e atyre bizneseve qe
duhet te kene leje
mjedisore. Kerkues Info:
Z. Vilson Hajdari

Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e
përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për
mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet
përkatëse.

9

