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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1
Kërkesa për tu pajisur me 
Kodin Unik nga vetë subjekti

Aplikanti Po

2 Kopje të licencës III.2.B Aplikanti Po
3 Kopje të ekstraktit të QKR Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë
Rruga "Sami Frashëri" 
Nr. 4

E hënë - e enjte, 08:00 - 
16:30
E premte: 08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i formularit 
të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Shërbim pa pagesë Nuk Ka

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                  Me postë                Web-i i Institucionit                          Me e-mail

Bazuar në Ligjin Nr. 10463, datë 22.09.2011, "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve", të ndryshuar,  
VKM Nr. 371, datë 11.06.2014, "Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të 
dorëzimit të tyre" 
Urdhërit të Ministrit të Mjedisit Nr. 135 datë 16.04.2015, "Për Miratimin e Mënyrës së Administrimit të Formatit të Rregjistrit të 
Transfertave Individuale dhe të Rregjistrit Kombëtar të Transfertave si dhe Mënyrën e Administrimit të tyre"

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Miratimi i Kodit Unik (Pjesa e parë 7 Shifrore) e pandryshueshme

Deri në afatin e Liçencës III.2.B

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
AKM web: www.akm.gov.al
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

10 ditë pune që nga momenti i paraqitjes së kërkesës

KARTELË INFORMATIVE

Kërkesë për kod unik për transfertat e mbetjeve të rrezikshme

Për dorëzimin në mënyrë profesionale, nga një person tek një tjetër brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, të mbetjeve 
të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre.

Ky shërbim mundëson pajisjen me nje kod unifikues për të identifikur transferimin e mbetjeve të rrezikshme në të gjitha 
hallkat e proçesit që nga krijuesi, marrësi, dorëzuesi dhe destinacioni përfundimtar.

Dorëzuesi, transportuesi dhe marrësi i mbetjeve të rrezikshme janë persona fizike ose juridikë, të pajisur me lejen e mjedisit 
sipas fushës III.1 të shtojcës së ligjit nr. 10081, datë 23.02.2009, "Për liçencat dhe autorizimet dhe lejet në Republikën e 
Shqipërisë" dhe me liçencën III.2.B të fushës III, të vendimit Nr. 538, datë 26.05.2009, të VKM, "Për liçencat dhe lejet që 
trajtohen nga/apo nëpërmjet QKL dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta"


