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REZULTATET E SONDAZHIT1

Nëpërmjet grafikëve, ky raport pasqyron rezultatet kryesore në total të sondazhit, ku secili zë i
grafikëve të mëposhtëm shënon të dhënat në total e të gjitha intervistave të kryera, gjatë procesit të
vjeljes së mendimit qytetar.

Grafiku 1. Demografia

a. Gjinia

b. Grup-mosha

1

Rezultati në grafikë dhe tabela, i paraqitur në këtë raport, si shumë totale mund të mos jetë i barabartë me 100% për shkak
të mundësisë për të zgjedhur më shumë se një alternativë brenda të njëjtës pyetje dhe/ose si pasojë e rrumbullakosjes së
shifrave.
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Grafiku 2. Vlerësim i përgjithshëm i punës së Ujësjellësit për shërbimin e furnizimit me ujë2

2

Vlerësimi sasior i pikëzuar nga 1 në 7, në vlerë cilësore përcakton:
- 7 pikë = shumë të kënaqur;
- 6 pikë = të kënaqur;
- 5 pikë = pothuajse të kënaqur;
- 4 pikë = neutral/mesatar;
- 3 pikë = pothuajse të pakënaqur;
- 2 pikë = të pakënaqur;
- 1 pikë = shumë të pakënaqur.

4

Mbi furnizimin me ujë në Bashkinë e Tiranës

2017

Grafiku 3. Mënyrat e furnizimit me ujë3

Grafiku 4. Përdorimi i depozitave të ujit

3

Është përzgjedhur më shumë se një alternative.
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 Vlerësim mbi cilësinë e ujit në rubinet

Grafiku 5. Ngjyra4

4

Vlerësimi sasior i pikëzuar nga 1 në 7, në vlerë cilësore përcakton:
- 7 pikë = shumë e mirë;
- 6 pikë = e mirë;
- 5 pikë = pothuajse e mirë;
- 4 pikë = neutral/mesatar;
- 3 pikë = pothuajse e keqe;
- 2 pikë = e keqe;
- 1 pikë = shumë e keqe.
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Grafiku 6. Era e pakëndshme5

5

Vlerësimi sasior i pikëzuar nga 1 në 7, në vlerë cilësore përcakton:
- 7 pikë = shumë e mirë;
- 6 pikë = e mirë;
- 5 pikë = pothuajse e mirë;
- 4 pikë = neutral/mesatar;
- 3 pikë = pothuajse e keqe;
- 2 pikë = e keqe;
- 1 pikë = shumë e keqe.
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Grafiku 7. Shija (prania e klorit etj.)6

6

Vlerësimi sasior i pikëzuar nga 1 në 7, në vlerë cilësore përcakton:
- 7 pikë = shumë e mirë;
- 6 pikë = e mirë;
- 5 pikë = pothuajse e mirë;
- 4 pikë = neutral/mesatar;
- 3 pikë = pothuajse e keqe;
- 2 pikë = e keqe;
- 1 pikë = shumë e keqe.
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 Problematikat në shërbimin e Ujësjellësit7

Grafiku 8. Problematika në faturim8

Grafiku 9. Problematika me aparatin matës9

7

Pyetjeve i janë përgjigur veteëm të anketuarit që janë shprehur se kanë ndeshur problem me shërbimin e furnizimit me ujë.

8

Pyetjes i janë përgjigur vetëm të anketuarit që janë shprehur se kanë ndeshur problem me faturimin.

9

Pyetjes i janë përgjigur vetëm të anketuarit që janë shprehur se kanë ndeshur problem me aparatin matës.
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Grafiku 10. Problematika me shpërndarjen e faturës në destinacion10

Grafiku 11. Problematika të tjera11

10

Pyetjes i janë përgjigur vetëm të anketuarit që janë shprehur se kanë ndeshur problem me shpërndarjen e faturës.

11

Është përzgjedhur më shumë se një alternative.
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Grafiku 12. Sa shpërdorohet ujit i pijshëm nga konstatimet e qyteatrëve

Grafiku 13. Instancat për paraqitjen e ankesave për një problematikë12

12 Është përzgjedhur më shumë se një alternative.
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Grafiku 14. Zgjidhja e problematikave të ankimuara13

Grafiku 15. Opinionet për sa i përket rritjes së tarifës së furnizimit me ujë

13

Pyetjes i janë përgjigur vetëm të anketuarit të cilët janë shprehur se kanë paraqitur ankesë.
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PYETËSORI I SONDAZHIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN
DREJTORIA E KOMUNIKIMIT ME QYTETARËT
SEKTORI I OPINIONEVE QYTETARE
Nr. Pyetësori________
Data e intervistës:___________2017
PYETËSOR MBI FURNIZIMIN ME UJË
I.

Seksioni I: Demografia
Nj. Administrative

Gjinia
F

Grup-mosha
18-29; 30-39; 40-49; 50-65; mbi 65

M

II. Seksioni II: Pyetjet
1.

Sa të kënaqur jeni nga shërbimi i Ujësjellësit?
(Vlerëso nga 1 – 7, ku 1=shumë të pakënaqur dhe 7= shumë të kënaqur)
Shumë të pakënaqur - 1

2.

2

3

4

5

6

7 - Shumë të kënaqur

Si e siguroni furnizimin me ujë të pijshëm në familjet tuaja?
Rubineti/ Ujësjellësi

3.

Pusi

I ambalazhuar

A përdorni depozitë uji në godinën tuaj të banimit?

4.

a.

PO, të nëndheshme

b.

PO, sipër godinës

c.

JO

Si e vlerësoni cilësinë e ujit në rubinetet e godinës suaj për sa i përket:
(Vlerëso nga 1 – 7, ku 1=shumë e keqe dhe 7= shumë e mirë)
a)

Ngjyrës
Shumë e keqe - 12

3

4

5

6

7 - Shumë e mirë

3

4

5

6

7 - Shumë e mirë

3

4

5

6

7 - Shumë e mirë

b) Erës së pakëndshme
Shumë e keqe - 12
c)

Shijes (klori etj.)
Shumë e keqe - 12

5.

Cilat mendoni se janë më problematike në shërbimin e Ujësjellësit?
(Mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)


Faturimi
a)

13

Mbifaturim

b) Mosfaturim
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Aparati matës
a)



Jashtë kushteve teknike

6.

b) Dorëzohet me vonesë c) Nuk dorëzohet fare

Sasia e ujit
Orari i furnizimit
Ndërprerjet
Amortizimi i rrjetit
Shpërdorimi
Tjetër_________________________________________________________________________
Nga sa keni parë dhe dëgjuar, sa shpërdorohet uji i pijshëm në zonën tuaj të banimit nga individë për ujitje apo lagie
rruge, subjekte larës makinash (lavazh) etj.? (Zgjidhni një prej alternativave)
Aspak

7.

c) I vjedhur

Shpërndarja e faturës në destinacion
a) S’dorëzohet në destinacion








b) Në mungesë

Pak

Pjesërisht

Shumë

Keni paraqitur ndonjëherë ankesë për shqetësimet tuaja pranë:


“Pikave të UKT”



Sporteleve të Bashkisë së Tiranës



Nr. të gjelbër të Bashkisë së Tiranës (0800 0888)



Nr. të gjelbër të UKT-së (0800 4488)



Adresa e postës elektronike (denonco@ukt.al)

- Nëse keni paraqitur ankesë, a ka marrë zgjidhje problematika juaj?
Po

8.

Pjesërisht

E shihni të arsyeshme rritjen e çmimi të ujit në funksion të përmirësimit të cilësisë dhe shërbimit?
Po

9.

Jo

Jo

Cili është sugjerimi juaj për përmirësimin e cilësisë së ujit dhe shërbimet e Ujësjellësit?
________________________________________________________________________________

Shënim:
Ky pyetësor organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe ka për qëllim vjeljen e opinionit kryeqytetas mbi cilësinë e ujit.
- Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;
-Ligji 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;
-Ligj nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”;
-Vendim nr.1304, datë 11.12.2009 për miratimin e modelit te rregullores "Për furnizimin me ujë dhe për kanalizimet në zonën e shërbimit të UjësjellësKanalizimeve sh.a.";
-Vendim nr. 23, datë 23.05.2016 për “Miratimin për kalimin në administrim për shoqërinë “Ujësjellës–Kanalizime” Tiranë sh.a”, të një sipërfaqeje trualli
funksional, prej 3270.41m2, brenda territorit të pronës me nr. 133, me emërtimin “shtabi i repartit ushtarak nr.8836”, me nr.pasurie 354/15, me vendndodhje
në Yzberisht, Tiranë, në pronësi të Bashkisë së Tiranës, për ndërtimin e një depoje uji, për furnizimin me ujë të zonës në unazën e re, Yzberisht dhe në fushën
“Misto Mame”, Tiranë”;
-Vendim nr. 18, datë 20.02. 2017 për “Kalimin e veprave hidrike të Ujësjellës-Kanalizime, të aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara, trupëzuara dhe aktivet
qarkulluese, për të cilat gëzon të drejtën e pronësisë ose të drejta të tjera të ligjshme, në administrim të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Tiranë sh.a.”
-Udhëzimi nr.3 datë 28.07.2004 “Për administrimin e ujit të pijshëm”
Ju falënderojmë për kohën që i kushtuat plotësimit të këtij pyetësori dhe për mendimet që ndatë me ne, me vlerë për përmirësimin e cilësisë së ujit dhe
shërbimit.
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