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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BASHKIA MALËSI E MADHE 

KËSHILLJ 
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Nr 29, Datë 29 / 07 / 2022 
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... 

PËR 
MIRATIMIN E DHËNTES ME QIRA/NË PËRDORIMTË SIPERFAQES PYJORE PËR 

NDERTIMIN E HEC-eve" KOZHNJE 1 DHE KOZHNJE 2 TAMARË NGA SHOQERIA 

"TAMARA HYDRO ENERGY" SH.P.K DHE HEQJEN NGA FONDI PYJOR I SIPËRFAQES 0,88 

HA QË BËJNË PJESË NË EKONOMINË PY JORE KULLOSORE "VUKEL-NIKC". 

Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe, në mbështetje të Ligjit nr. 139/2015 "Për Vetëqeverisjen 

Vendore" neni 54 pika e/1 nenit 64 germa c, ligjin nr.57/2020 "Për Pyjet ", si dhe VKM nr.591 , 

datë 09 . 10 .2018"  Për disa ndryshime në vendimin Nr . 1353 ,  datë 10.10.2008 , "Për përcaktimin 

e rregullave për paraqitjen e kërkesës , mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik , si dhe 

të kritereve e të procedurave të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor", VKM nr.592 

, datë 09.10.2018 "Për disa ndryshime në vendimin Nr. 1374, datë 10. 10.2008, "Për përcaktimin e 

rregullave dhe të procedurave , që ndiqen për heqjen , shtimin dhe ndryshimin e destinacioni të 

fondit kullosor" , të ndryshuar, Udhëzimi e Ministrit Të Mjedisit nr. l , dt.09.06.2016 "Për 

rregullat ,procedurat e kërkimit ,të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënien në perdorim 

të fondit pyjor dhe kullosor publik". VKM nr. 391 dt.21.06.2006 të Këshillit të Ministrave "Për 

percaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave" si dhe bazuar në VKM. Nr.433, datë 

08.06.2016 , të Këshillit të Ministrave, "Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe 

kullotave publike ,sipas listave të inventarit , dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së 

Mjedisit e të ish Komunave /Bashkive ", të ndryshuar. 
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V E N D O S I :  

Dhënien m, qira /në përdorirn të sipërfaqes pyjore 14$74 ha që shtrihen �,, 
- .  ,.,.r'  sipas tabeles bashkangjitur raportin mbi studimin tekniko ekonomi� të ha1tt.1ar nga 

'"�1,. ' ,, . Drejtoria e Administrimit të Pyjeve, per një afat 10 (dhjetë) vjeçar. <, "'"�·''::, Vlera totale e dhënies me qira ne vit është 1 .659. 19 1 ,5  (njemilion e gjashteqind e pesedhjete e nente mije e njeqind e nentedhjete e nje presje pese)lekë. 

•• 

3. Vlerën e investimeve ge do te kryhen (pyllëzime, zëvendësime, përmirësime, etj.) si dhe vlerën e bimësisë pyjore, florës, faunës. për sipërfaqen qe do te zëvendësoj sipërfaqen e hequr nga fondi pyjor e kullosor për 0,88 Ha = 1 049 877 lekë. 

4. Për zbatim të këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe. 
5. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të nenit 55 pika 6 të ligjit nr. 139/2015 "Për Veteqeverisj�e dore", 

KRYETAR / llir Hala· 
SEK TAR ffef�)'è,UKA� r, Emirjan Hasmujaj<{' <S' ",Y Miratuar me 29.07.2022 9: @ � 
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