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Parathënie

Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve do të jetë përgjegjëse për performancën edetyrave si në vijim:1. Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, sidhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve tëtjera që përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin;2. Angazhohet në mbrojtjen e biodiversitetit, duke tentuar arritjen e balancit ekologjiknë territorin e Komunës dhe më gjerë;3. Kujdeset për mbikëqyrjen për shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshëm tëburimeve natyrore dhe të tokës prodhuese si dhe mbrojtjen e akumulimevegjenetike të natyrës;4. Harton programin dhe bën mbikëqyrjen e pamjeve të vlefshme të natyrës, propozonzonat e reja për mbrojtje, mbron dhe bënë rehabilitimin e diversitetit dhe vleravekulturore dhe estetike të peizazhit;5. Hartimin e masave të arsyeshme për mbrojtjen e mjedisit në mënyrë që të jenë nëpërputhje me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, në pajtim me ligj, aktet tjera tënxjerra ligjore e nënligjore;6. Hartimin e masave që kanë për qëllim kontrollin e nivelit të zhurmës në territorin eKomunës;7. Sigurojnë qasje të pa penguara në informata mjedisore dhe të mundësojnë8. pjesëmarrjen e publikut;9. Harton dhe zbaton Planin Lokal për veprim në Mjedis (PLVM), RregullorenKomunale për Mjedis;10. Propozon masat për monitorimin e cilësisë, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujit, ajrit, tokësdhe natyrën e zonës së Komunës dhe siguron zbatimin e tyre;11. Përkujdeset për zbatimin e masave për mbrojtje nga efektet e dëmshme të ujërave;12. Bën mbikëqyrjen dhe inspektimin e administrimit të qëndrueshëm me vleratnatyrore si: ajri, uji, toka, pyjet, lëndët minerale etj. Të mirat natyrore publike si:hapësirat e gjelbëruara, brigjet e lumenjve si dhe vlerat e veçanta si: gjeodiversiteti,biodiversiteti dhe bota e egër bimore dhe shtazore;13. Harton Planin për Menaxhimin e Mbeturinave;14. Bën mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e popullatës nga helmimi me plumb dhe metale tërënda dhe aplikon programe remediate;15. Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin e kushteve të sigurisë së jetës dhe shëndetit tënjerëzve, në vend ndërtim dhe rreth tij, gjatë zhvillimit të punimeve;16. Përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projektepër mbrojtjen e mjedisit në bashkëpunim me MMPH, institucione të tjera dhedonatorë;17. Ofron leje mjedisore dhe pëlqime mjedisore18. Organizon aktivitete të rregullta dhe vizita në terrene pyjore, në lidhje me planetoperative vjetore19. Vendos kontakte me APK-në në nivel regjional, lidhur me menaxhimin e pyjeve dhetokave pyjore;



2

20. Bashkëvepron me inspektoret e tregut komunal dhe inpsektoret nga niveli qendror,lidhur me kontrollimin dhe qarkullimin e masës drunore e cila vihet në qarkullim;21. Bënë kontrollimin e prerjeve sipas licencave të aprovuara më parë, tërheqjes sëasortimenteve dhe transportit të tyre të terreneve të përcaktuara nga planet vjetoreoperacionale;22. Harton të dhëna ditore, javore dhe mujore për sortimentet e prodhuara ne te gjithafazat, në shfrytëzimin e pyjeve dhe te njëjtat i dorëzon shërbimin përkatës nëdrejtori;23. Kontrollon mbledhjen e prodhimeve jodrusore, këpurdhave , bimëve mjekuese,farave, të drunjve të rrezuar, të dëmtuar, të sëmur etj.24. Monitoron përmes rojeve të pyllit gjendjen ditore të rajoneve pyjore, ushtrojnë tëdrejtat ligjore ndaj personave fizik dhe juridik lidhur me dëmet që i shkaktohenpyjeve;25. Jep pëlqim për mbrojtjen e hapësirave pyjore, konform planeve të Komunës;26. Kryen veprimet procedurale administrative nga përgjegjësia e drejtorisë, sipasRregulloreve të Kuvendit të Komunës, si dhe punët tjera të caktuara nga Kryetari iKomunës;
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RAPORTI I PUNËS
JANAR 2020

Nr.
PUNËT E REALIZUARA/OBJEKTIVAT

ORGANI PËRGJEGJËS
Afati

Dytësor Parësor

1. Përgaditja e Raportit të punës për Mjedis -Procedimi në
Kuvendin e Komunës

DMMP K.Komunal JANAR
2020

2. Përgaditja e Raportit të punës për Mbeturina -Procedimi në
Kuvendin e Komunës

DMMP K.Komunal JANAR
2020

3. Pastrimi i deponive ilegale sipas kerkesave të komunitetit dhe
evidentimit të bërë në Inspektorati Komunal

UNITET DMMP vazhdon

4.
Vetëdijesimi i nxënësve dhe ngritja e klubeve të gjelbërta në
shkolla fillore dhe të mesme

GAC GIZ/KOMUNA
Vazhdon
gjerë në
fundë vit

5. Inkasimi i taksës për mbeturina spas Rregullorës komunale për
mbeturina 03/2016

DMMP Kontiunitet

6. Ofrimi i shërbimeve për grumbullimin e mbeturinave për zonën urbane
(me ontenjer 1.1m³) dhe për zonën rurale sistemi “derë me derë”.

UNITETI DMMP Kontiunitet7. Regjistrimi dhe Vizita kontroluese në terene pyjoresipas planit dinamik; AKP DMMP Vazhdon8. Dalja në teren për të biseduar me biznese lidhur mepastertin e hapesirave për mbeturina; UNITETI DMMP Vazhdon9. Procedimi i kërkesave dhe ankesave të qytetarëvelidhur me procesin e grumbullimit të mbeturinave. UNITETI DMMP Kontiunitet10. Procedimi me kërkesa për dhënien e LMK (LejeMjedisore Komunale) dhe PM (Pëlqime Mjedisore) nëkuadër të përgjegjësive që i delegon UA për dhënien eLejes Mjedisore Komunale. DMMP Kontiunitet

11. Monitorimin në deponin e mbeturinave Germova rrethmirëmbajtjes dhe mbulimit, menaxhimi me mbetjet UNITETI DMMP Kontiunitet
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shtazore etj.12. Bashkëpunim me Gjykatën Themelore në Mitrovicëlidhur me  plotfuqishmërinë e Aktvendimeve përprerjet ilegale të pyjeve. AKP DMMP Kontiunitet

13. Monitorimi i qarkullimit të masës drunore ilegale dhelegale. AKP DMMP Kontiunitet14. Pranimi i kërkesave të pronarëve të pyjeve private dheprocedimi i mëtutjeshëm në APK, pranimi i fletëparaqitjeve  nga rojet e pyjeve. AKP DMMP Kontiunitet

Sqarim: Punët tjera administrative, siq janë kërkesat dhe ankesat e qytetarëve, komisione për moitorimin
e kontratave kornizë, dhe bashkëpunime ndërëkomunale nuk janë specifikuar në këtë raport mujor.

Me resptkt!

Asllan Isufi

Drejtor i Drejtorisë së Mjedisit dhe Pyjeve


