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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BASHKIA MALËSI E MADIIE 

KËSHILLI 

V E N O I M  

Nr 1 5 ,  Oatë 26 / 04 / 2022 

Kopl ik më:�/ __<?_.2__/2022 

PËR 
MIRATIMIN F: DHËNIES MF: QIRA/NË PËRDORIM TË SIPERFAQES 

PYJORE/KULLOSORE NË NJËSINË AOMINISTRA TIVE SHKREL ,RASHKIA MALËSI 
E MADHE ME AFAT 10-V.JECAR SIPERFAQEN PYJORE PREJ 0.5783 ha QË 

SHTRIHET NË NGASTREN/NËNGASTREN 101/a BËN PJF:SË NË EKONOMINË 
PY.JORE "FUSHË E ZF:ZË" PËR QELLIMF: PUSHIMI ,ARGF:TIMI, VF:PRIMTARI 

TURISTIKE, KAMPINGJE. 

Këshilli Bashkiak Malësi e Madhe në mhledhjen e datës 26.04.2022 . në mbështetje të Ligjit nr. 139/2015 "Për Vctëqevcrisjen Vendore" neni 54 pika "e/1",neni 9 pika 1 . 2 ,  neni 27 pika 5. urdherit te Kryetarit të Bashkisë n r. 1 7  datë 21 .02.2022. Ligjin nr. 57/2020 ·· Për Pyjet ", Udhëzirni e Ministrit Të Mjedisit nr. 1  dt.09.06.2016 "Për rregullat ,procedurat e kërkirnit .të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënien në perdorirn të fondit pyjor dhe kullosor puhl ik",  pika 2 genna a ,pika 7. VKM nr.391 dt.21.06.2006 te Këshil l i t të Ministrave "Për percaktimin e tarifave në sektorin e pyjcvc dhe të kullotave" , l idhja nr.2 pika 5/1 si dhe bazohen në afatin kohor sipas grafikut të punirncve të miratuara nga institucioni përkatës në kategorinë e përdorirnit; si dhe 
bazuar në VKM. Nr.433, datë 08 .06 .2016,  të Këshi l l it të Ministravc , "Për transferimin në pronësi 
të bashkive të pyjcve dhe kullotave publike ,sipas listave të inventarit , dhe aktualisht në 
administrirn të Ministrisë së Mjedisit c të ish Komunave /Bashkive ", të ndryshuar. 

VENDOSI: 

1. Dhënien me qira /në përdorirn të sipërfaqes pyjore/kullosorc si më poshte: 

Adresa:Koplik Qender rel:02! !22650!26'il e- mu il: bas h k 1�11na lesicmsd he(!i)hotma il. con, 



' 

siperfaqes pyjore prej 0.5 783 ha që shtri het në ngastren/nengastren 1 0 1  ia, pjese e 
ekonomise pyjore "Fushe c Zeze", Vlera e qirase lekë /ha/vit do të _µ::tç 100 000 
(njëqindmijë) lekë/vit , llogaritur mbi raportin e studimit tekniko ekonornik "jît'r dhëuien në  
përdorim të fondit pyjor të sipërfaqeve në pronësi publike të Bashkisë MflSli,;f,M;d�'për 
qëll i rne pushimi, argëtimi, veprimtari turistike, kampingje të hartuan' ngá-)\)rejlÓJ a e 
Administrimit të Pyjeve, dhe tarifat e përeaktuara në VKM NR.1064i'Ó;�e",22.Ïf.�ÓIO 
l idhja5. -�- 

2. Dhënien me qira për një afat 1 0  vjecar. 
3. Miratimin c raportit teknik mbi studimin tekniko ekonomik për dhënien në përdorim të 

fondit pyjor të sipërfaqeve në pronësi publike të Bashkisë Malësi e Madhe për që l l imë  
pushimi, argëtimi, veprimtari turistike, kampingje, të hartuar nga Drejtoria e Administrirnit 
te Pyjeve. 

4. Për zbatim të këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe. 

5. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktirneve të nenit 55 pika 6 të l igj i t  nr. 139/2015 "Për 

KRYf'TAR 

Vota Kunder O 
Vota Abstcnim O 
Zbardhur me datë 28.04.2022 

-- --------------- ---------- 

Ad,esa:Knp/,k-Q_pnder ,c/;02 / 122650/265 / e- n1a il: bas h k ia ms lesîcmed he(fJJhotn,a 11. com 
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