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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 mbi pikat e grumbullimit dhe riciklimin në Bashkinë e Tiranës.

1. Demografia

a. Gjinia

1

b. Grup-mosha

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.

2. Vlerësim i punës së Bashkisë për grumbullimin dhe largimin e mbetjeve urbane2

2

Vlerësimi nga 1 – 7, ku 1=aspak mirë dhe 7= shumë mirë

3. Rregullsia e largimit të mbetjeve

4. Elementët shqetësues në lidhje me pikat e grumbullimit

5. Gatishmëria për të pranuar vendosjen e kontejnerëve pranë banesës

6. Vlerësimi për shërbimet e ofruara nga kompania “Eco Tirana” sh.a.

a. Larja, pastrimi dhe dezinfektimi i kontejnerëve

(Vlerësimi nga 1 – 7, ku 1=aspak mirë dhe 7= shumë mirë)

b. Vendosja e kazanëve të rinj3

c. Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve
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Vlerësimi nga 1 – 7, ku 1=aspak mirë dhe 7= shumë mirë

7. Kanali i informimit publik mbi diferencimin e mbetjeve

8. Të anketuar që kryejnë apo jo diferencim të mbetjeve në banesë

9. Gatishmëria për të kryer ndarjen e mbetjeve në banesë

PYETËSORI I SONDAZHIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E KOMUNIKIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN
DREJTORIA E KOMUNIKIMIT ME QYTETARËT
SEKTORI I OPINIONEVE QYTETARE

Pyetësor mbi pikat e grumbullimit të mbetjeve dhe riciklimin në Bashkinë e Tiranës
I.

Seksioni I: Demografia

Nj. Administrative

II.

Gjinia
F
M

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

Seksioni II: Pyetjet mbi pastrimin

1. Si e vlerësoni shërbimin e largimit të mbetjeve të grumbulluara në kontenierë nga kompanitë e
kontraktuara? (Vlerëso nga 1 – 7, ku 1=aspak të mirë dhe 7= shumë të mirë)
Aspak të mirë - 1

2

3

4

5

6

7 - Shumë të mirë

2. Pranë zonës suaj të banimit, mbetjet e grumbulluara në pikat e kontenierëve largohen:
Rregullisht

Pjesërisht rregullisht

Jo rregullisht

3. Çfarë elementi ju shqetëson më tepër në lidhje me pikat e grumbullimit të mbetjeve urbane? (Mund
të zgjidhni më shumë se një alternativë)

a)
b)
c)
d)
•

Orari i largimit të mbetjeve;
Trazimi nga persona për mbledhjen e materialeve të riciklueshme;
Hedhja e mbetjeve inerte në kontenierë dhe pranë tyre;
Largësia ndërmjet pikave të vendosjes së kontenierëve;
Nëse ju shqetëson largësia, a do ishit të gatshëm të pranoni vendosjen e kontenierëve pranë
banesës suaj?
PO
JO

e) Tjetër (specifiko)________________________________________________
4. Si i vlerësoni shërbimet e kompanisë “Eco Tirana” sh.a., ku Bashkia e Tiranës zotëron 51% të
aksioneve, për sa i përket: (Vlerëso nga 1–7, ku 1=aspak të mirë dhe 7=shumë të mirë)
a) Larjes, pastrimit dhe dezinfektimit të kazanëve
Aspak të mirë - 1

2

3

4

5

6

7 - Shumë të mirë

b) Vendosjes së kazanëve të rinj
Aspak të mirë - 1

2

3

4

5

6

7 - Shumë të mirë

c) Grumbullimit të diferencuar të mbetjeve (kontenierë blu për mbetje të pariciklueshme dhe
kontenierë të gjelbër për mbetje të riciklueshme: letër, plastikë, qelq, metal )
Aspak të mirë - 1

2

3

4

5

6

7 - Shumë të mirë

5. Në lidhje me fushatën e diferencimit të mbetjeve, të shpërndarë nga “Eco Tirana”, nga cili kanal
komunikimi e keni këtë informacionin? (Mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Në rrugë
Në punë
Në shtëpi
Nga fëmijët (në shkollë)
Media të ndryshme
Tjetër (specifiko)________________________________________________

6. A e kryeni ju në familjen tuaj diferencimin e mbetjeve?
Po

Jo

7. A jeni të gatshëm të kryeni veçimin e diferencuar të mbetjeve në banesën tuaj?
Po

Jo

Ndoshta

Shënim:
Ky pyetësor organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe ka për qëllim vjeljen e opinionit kryeqytetas mbi pikat e grumbullimit të
mbetjeve dhe diferencimin e tyre.
Ky studim organizohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, si më poshtë:
Ligji nr. 120/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave
personale”, i ndryshuar”, miratuar në datën 18.9.2014;
- Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;
- Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar me ligjin nr.
30/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000, "Për organizimin dhe funksionimin e
qeverisjes vendore"”.
- Ligji nr. 9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”.
Ju falënderojmë për kohën që i kushtuat plotësimit të këtij pyetësori dhe për mendimet që ndatë me ne, me vlerë për ofrimin e
shërbimeve sa më optimale.
-

